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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
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l'arrodoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arrodonides 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seu Programa 
Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016) la fiscalització de determinats 
aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Albalat 
dels Sorells, corresponents al Compte General d’aquesta Entitat de 
l’exercici 2014, d’acord amb els procediments previstos en la secció 2902 
del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes (MFSC-2902). 

Mitjançant un escrit de 29 de setembre de 2015, l’Ajuntament d’Albalat 
dels Sorells va remetre a aquesta Sindicatura de Comptes l’Acord adoptat 
pel Ple el 5 d’agost de 2015 pel qual se sol·licitava a la Sindicatura la 
realització d'una auditoria dels comptes municipals i procediments de 
contractació que porta a terme aquesta Corporació. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS PEL QUE FA AL 
COMPTE GENERAL 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i són 
les que es resumeixen tot seguit:  

- L’alcalde de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells  és responsable de 
retre el Compte General, perquè posteriorment siga aprovat, abans 
del 15 de maig de l’exercici següent a què corresponga (article 212.1 
del TRLRHL). 

- La Intervenció municipal és responsable de formar el Compte 
General abans de l’1 de juny, per a sotmetre’l a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes de l’Entitat (article 212.2 del TRLRHL). 

- El Ple de la Corporació és responsable d’aprovar el Compte General; 
es fixa el termini d’1 d’octubre en l’article 212.4 del TRLRHL. 

- L’Entitat ha de retre el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes; en l’article 212.4 del TRLRHL es fixa el 
termini de l’1 d’octubre. 

- L’Entitat ha de retre el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de l’exercici següent 
al que corresponga. 

El Compte General de les entitats locals ha de comprendre els documents 
següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria. 
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Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar els comptes 
generals de manera que aquests expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’Ajuntament, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable a les entitats locals, i del control intern que consideren 
necessari per a permetre la preparació del Compte General lliure 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

A més de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, els 
òrgans municipals també han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectides en els comptes anuals són 
conformes a les normes que hi són d’aplicació i establir els sistemes de 
control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular, han de garantir que les activitats relatives als processos de la 
contractació es realitzen d’acord amb la normativa corresponent. 

El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2014 s’adjunta com a 
annex I a aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Aquesta fiscalització consta de tres apartats diferenciats amb distints 
objectius i responsabilitats. 

a) Revisió financera 

 La nostra responsabilitat és expressar conclusions sobre 
determinats aspectes i elements que s’han d’incloure en el Compte 
General de 2014 basades en la fiscalització realitzada l’abast de la 
qual no versa sobre els comptes anuals en el seu conjunt, sinó 
sobre determinats elements assenyalats en la Secció 2902 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

b) Revisió del compliment d’altres obligacions legals i reglamentàries 

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió ha consistit a aplicar els procediments 
analítics, activitats d’indagació i altres proves d’auditoria previstes 
en la secció 2902 del Manual de fiscalització. 

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una 
seguretat raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el 
compliment de la normativa aplicable en la gestió de la 
contractació durant els exercicis 2014 i 2015. 

 La revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives i 
l’aplicació dels procediments establits en el Manual de fiscalització de 
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la Sindicatura de Comptes, el compliment dels aspectes rellevants 
establits en la normativa sobre contractació pública. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, incloent-
hi la valoració dels riscos d’incompliment deguts a frau o error. 

Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la 
revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, que expressem en forma de seguretat limitada, i 
sobre el compliment de la normativa de contractació, que expressem en 
forma d’opinió desfavorable. 

Hem portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les “Normes 
tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els 
dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una 
seguretat, raonable o limitada, segons els abastos de la fiscalització que 
de manera general s’assenyalen en els paràgrafs precedents, i que de 
manera específica es recullen en la secció 2902 del Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 1 es resumeix aquesta secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i constatacions que 
no afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional que considerem que pot ser d’interés als destinataris d’aquest 
Informe. 

4. CONCLUSIONS SOBRE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de manifest les 
incorreccions que s’assenyalen tot seguit que afecten els estats 
comptables examinats. 

a) El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2014, 
que ha sigut de 123.456 euros, ha experimentat un increment molt 
significatiu respecte a l’exercici anterior, en el qual va ser negatiu 
per import de 899.629 euros. Aquest increment ha sigut motivat, 
fonamentalment, per la cancel·lació, amb càrrec al patrimoni 
municipal del sòl de l’Ajuntament, d’obligacions pendents de 
pagament per import de 789.405 euros, en virtut del que preveu, de 
manera excepcional, en la disposició final quarta de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre. 

 L’import esmentat haurà de ser reposat per l’Ajuntament en un 
termini màxim de deu anys, tal com preveu el calendari aprovat pel 
Ple el 12 de maig de 2014, modificat posteriorment el 25 de 
novembre de 2015. 
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 La memòria de l’Ajuntament no conté la informació exigida en la 
ICAL sobre la situació i moviments del patrimoni públic del sòl i el 
seu efecte en el romanent de tresoreria. 

b) L’Ajuntament no ha comptabilitzat a 31 de desembre de 2014 les 
obligacions pendents de pagament pels interessos de demora que 
ha de satisfer a l’empresa contractista del centre cívic que, d’acord 
amb el que s’ha establit judicialment, eren de 81.767 euros. Aquesta 
informació no es conté en la memòria dels comptes anuals de 
l’exercici 2014. No obstant això, s’ha comprovat que l’Ajuntament 
ha registrat comptablement aquestes obligacions de pagament en 
els exercicis 2015 i 2016, després d’arribar a un acord amb el 
contractista. 

A més, s’observen els fets i situacions següents que, si bé no representen 
una incorrecció material en els estats comptables examinats, aquesta 
Sindicatura de Comptes considera d’importància per a interpretar-los 
adequadament: 

c) Per a interpretar adequadament el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici 2014, que ha sigut de 517.405 euros, cal tenir en compte 
que l’Ajuntament ha imputat despeses de 2013 a 2014 per import de 
57.502 euros, i despeses de 2014 a l’exercici 2015 per import de 
88.968 euros. L’efecte net en el resultat pressupostari ajustat, en cas 
d’haver-se dictat els actes administratius corresponents, seria d’un 
import menor de 31.466 euros. 

d) La interpretació adequada del romanent de tresoreria requeriria, 
així mateix, considerar les despeses comptabilitzades a 31 de 
desembre en el compte 413 “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost”, que minorarien el seu import en 88.968 
euros. 

e) En l’informe de liquidació del pressupost de l’exercici 2014, emés 
per la secretària-interventora, no es mostra la importància 
extraordinària en el resultat pressupostari dels ingressos tributaris 
liquidats (ICIO i llicències urbanístiques) per l’execució d’un gran 
centre de serveis, per import de 407.028 euros. Tampoc recull la 
cancel·lació de deute comercial amb càrrec al patrimoni municipal 
del sòl, per 789.405 euros. 

5.  CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2014 els següents incompliments significatius de la normativa 
que és d’aplicació a la gestió dels fons públics relacionada en l’apèndix 1: 

a) La formació i aprovació dels pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 
2016 no s’ha efectuat dins dels terminis previstos en els articles 168 
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i 169 del TRLRHL. El Ple de l’Ajuntament va acordar dues pròrrogues 
per als exercicis pressupostaris 2015 i 2016. 

b) L’Ajuntament es va acollir en 2012 al mecanisme de finançament 
per al pagament a proveïdors previst en el Reial Decret llei 4/2012, 
de 24 de febrer. D’acord amb el que disposa l’article 7 de la dita llei, 
el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 29 de març de 2012, previ 
informe de la secretària-interventora, un pla d’ajust a deu anys, 
amb previsions d’ingressos i despeses suficients per a amortitzar 
l’operació d’endeutament per import de 403.896 euros. 

 En el pla d’ajust es preveia, entre altres aspectes, la reordenació 
dels recursos humans, mitjançant una reducció de despeses de 
150.000 euros a partir de 2013, i un augment d’ingressos per 
l’establiment d’un cànon de concessió d’aigua, en un import 
estimat de 300.000 euros. Això no obstant, en la revisió del 
seguiment del pla d’ajust s’ha observat el seu incompliment en el 
propi exercici 2012 i en 2013, mentre que en l’exercici 2014, si bé no 
s’han complit les previsions de reducció de despeses de personal, 
els ingressos s’han vist incrementats segons que s’indica en 
l’apartat 4e). 

c) L’expedient del pressupost de l’exercici 2015 conté un annex de 
personal en el qual es relacionen i valoren vint llocs de treball de 
naturalesa laboral permanent, mentre que en la Relació de Llocs de 
Treballa únicament figuren aprovats dotze llocs d’aquesta 
naturalesa. 

 En la revisió efectuada dels contractes de naturalesa laboral que 
consten en l’annex esmentat de personal, s’ha observat que 
únicament en un cas el contracte té caràcter indefinit, mentre que 
en la resta són de duració determinada. Hem comprovat que aquest 
tipus de contractes temporals són utilitzats per l’Ajuntament per 
cobrir necessitats permanents, i que se n’ha prolongat “de facto” la 
vigència de manera indefinida. 

 A més, dos dels llocs reservats a funcionaris en la Relació de Llocs 
de Treball, d’un total de 27, estan ocupats des de l’exercici 2005 per 
dues persones amb contracte laboral temporal. 

 Quant a l’adequació a la legalitat de la contractació del personal 
laboral, cal destacar l’informe d’advertiment emés per la secretària-
interventora el 16 de maig de 2013, en el qual s’exposen les 
limitacions legals següents: la prohibició de caràcter general de 
contractar personal laboral temporal establida en les lleis anuals de 
pressupostos de l’Estat, la necessitat d’existència de crèdit 
pressupostari i el sotmetiment de la provisió de llocs de treball als 
principis d’accés a l’ocupació pública, segona els quals els llocs que 
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s’hagen de cobrir han d’estar compresos en la Relació de Llocs de 
Treball i en la plantilla del personal de l’Ajuntament. 

 En 2014 la secretaria-interventora va emetre set informes 
d’advertiments relatius a la insuficiència de crèdit per a la 
contractació de personal de piscina i brigada d’obra. A més, en 2015 
no hi ha advertiments de contractació de personal pròpiament dits, 
sinó una remissió en les resolucions de l’Alcaldia a l’advertiment 
genèric de 16 de maig de 2013, en 17 contractacions o pròrrogues 
relatives a 14 llocs de personal temporal. 

 En conseqüència, l’Ajuntament no s’ha atés al que preveu l’article 
18.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, en tant que 
en els expedients revisats no s’ha acreditat la selecció adequada del 
personal temporal d’acord amb els principis de publicitat, igualtat, 
mèrit i capacitat. A més, s’ha incomplit l’article 18.4 de la Llei 
esmentada perquè s’han contractat dues persones per a la 
cobertura de llocs de naturalesa funcionarial. Finalment, l’Entitat 
hauria d’observar el que disposa l’apartat 7 del dit article 18 en 
relació amb les contingències que es podrien derivar en cas de 
conversió d’un contracte temporal en indefinit. 

d) El període mitjà de pagament en els exercicis 2014 i 2015 ha superat 
lleugerament el termini legal previst en l’article 216 del TRLCSP, tal 
com recullen els informes trimestrals de morositat previstos en la 
Llei 15/2010. 

e) No s’han aprovat les rectificacions anuals a l’inventari de béns, ni 
s’han efectuat les comprovacions que cal realitzar després de les 
dues darreres eleccions municipals (2007 i 2011), fets que 
incompleixen el que es disposa en l’article 33 del Reial Decret 
1372/1986. 

f) La liquidació del pressupost de 2014 va ser aprovada per Decret de 
l’Alcaldia el 20 de maig de 2015, el que supera el termini establit en 
l’article 191.3 del TRLRHL (1 de març). 

g) L’Ajuntament no ha acreditat el compliment de dos dels quatre 
requisits exigits en l’autorització excepcional prevista en la 
disposició final quarta de la Llei 27/2013 (modifica el Reial Decret 
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei 
del Sòl) per la qual l’Ajuntament podrà destinar el patrimoni 
municipal del sòl a la reducció del deute comercial i financer. 
Concretament, no s’ha pogut verificar la comptabilització adequada 
en el pressupost municipal de les partides que integren el 
patrimoni municipal del sòl i la seua anotació i actualització en el 
registre (vegeu apartat 4a). 
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h) L’Entitat no s’ha atés al que disposa l’article 173.5 del TRLRHL, per 
haver adquirit en 2014 compromisos de despesa per import de 
88.968 euros sense cobertura pressupostària. Aquestes despeses 
han sigut convalidades amb càrrec al pressupost de l’exercici 2015, 
en virtut de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, com s’indica en 
l’apartat 4c). Dels compromisos anteriors, l’Ajuntament havia 
efectuat pagaments amb anterioritat a la seua convalidació per 
import de 55.838 euros, dels quals 50.717 euros havien sigut 
satisfets mitjançant domiciliació bancària. 

i) En els pressupostos dels exercicis 2014 i 2015 no s’han adoptat les 
mesures previstes en l’article 193.3 del TRLRHL, derivades de la 
liquidació dels pressupostos dels exercicis 2012 i 2013 amb 
romanents de tresoreria negatius. Pel que fa a això, l’Ajuntament 
ha considerat, en interpretació de la Sentència 6807/2008 del 
Tribunal Suprem, de 20 de novembre, que l’existència d’un pla 
d’ajust podia substituir l’establiment de les dites mesures. Això no 
obstant, les previsions del pla d’ajust no es van complir el 2012 i 
2013. 

j) Quant a l’àmbit d’aplicació i modalitats de l’exercici de la funció 
interventora, hem comprovat en la revisió de la contractació que la 
secretària-interventora no efectua, amb caràcter general, les 
funcions de fiscalització prèvia i amb posterioritat establides en 
l’article 219 del TRLRHL. Els expedients d’obres per administració 
revisats únicament contenen un certificat d’existència de crèdit, la 
retenció del qual no es comptabilitza, de manera que aquest 
certificat manca d’eficàcia. En conseqüència, no es garanteix el 
caràcter limitatiu dels crèdits, establit en l’article 172 del TRLRHL. 

 A més, s’observa que en cap cas consta la fiscalització del 
reconeixement de l’obligació ni la conformitat del servei o de la 
recepció del lliurament per part de l’òrgan proponent o persona 
responsable de la despesa. 

 Finalment cal afegir que no es realitzen les funcions de control 
financer i d’eficàcia dels serveis previstes en els articles 220 i 221 
del TRLRHL. 

k) Les normes reguladores dels acomptes de caixa fixa, recollides en 
les bases d’execució pressupostària, no estableixen els límits 
quantitatius de les partides pressupostàries les despeses de les 
quals es poden atendre mitjançant aquest procediment especial de 
pagaments. S’ha comprovat que durant l’exercici 2014 les 
provisions de fons per caixa fixa i la seua justificació no s’han atés 
al que es disposa en els articles 73 i 74 del Reial Decret 500/1990. 
Tampoc no s'ha obtingut evidència de la seua fiscalització. 
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Durant 2014 s'han efectuat pagaments de caixa fixa per un import 
de 30.391 euros, 13.768 dels quals, van ser registrats com a 
inversions (capítol sis del pressupost). Quant a això, l'Ajuntament 
no ha complit el que disposen els articles 190.3 del TRLRHL i el 73.1 
del Reial Decret 500/1990, que limiten les despeses que es poden 
atendre mitjançant aquest procediment, que han de ser de 
naturalesa corrent, de caràcter periòdic i repetitiu. 

 A 31 de desembre de 2014 i en la data de realització del present 
treball (maig de 2016) hi ha un saldo comptabilitzat en un compte 
deutor de pagaments pendents d’aplicació, per import de 4.608 
euros, que prové d’exercicis anteriors. Aquest saldo s’origina com a 
resultat de les conciliacions efectuades per la tresorera al 
tancament de l’exercici per a quadrar el compte bancari de caixa 
fixa, ja que durant l’exercici no es comptabilitzen segons el que es 
disposa en la ICAL les provisions de fons, els pagaments efectuats i 
la consegüent justificació, ni se sotmeten a fiscalització els comptes 
justificatius. 

 A fi d’aclarir l’import anterior, l’Ajuntament ha presentat els 
justificants dels pagaments efectuats pendents de comptabilització 
i imputació pressupostària. Les despeses que van motivar els dits 
pagaments han de ser autoritzades i comptabilitzades perquè els 
òrgans competents en facen la regularització consegüent. 

6. OPINIÓ SOBRE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonament de l’opinió desfavorable relativa a la contractació 

a) L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells no disposa d’un perfil de 
contractant degudament actualitzat on es publique l’activitat 
contractual de l’Entitat, segons exigeix l’article 53 del TRLCSP. 

b) Les relacions anuals de contractes dels exercicis 2014 i 2015 no 
s’han tramés a aquesta Sindicatura de Comptes, fet que incompleix 
l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes i 
l’Acord de 13 de setembre de 2013 del Consell de la Sindicatura. 

c) L’Ajuntament ha incomplit l’obligació prevista en l’article 333 del 
TRLCSP de comunicar els contractes formalitzats en 2014 i 2015 al 
Registre de Contractes del Sector Públic. 

d) La relació de contractes formalitzats per l’Ajuntament en l’exercici 
2014 inclou tres expedients d’obres executades pel mateix 
Ajuntament, a l’empara del que es preveu en l’article 24.1b) del 
TRLCSP. Això no obstant, en els dos expedients revisats, 010/2014 
Construcció edifici vetlla i 017/2014 Conversió en zona per a vianants i 
eliminació barreres en l’entorn del castell, no s’acredita suficientment 
que l’Ajuntament posseïsca elements auxiliars utilitzables l’ús dels 
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quals represente una economia superior al 5% de l’import del 
pressupost del contracte o una major celeritat en la seua execució. 

e) En la revisió de les obres efectuades pel mateix Ajuntament i 
finançades per la Diputació Provincial de València, s’han posat de 
manifest desviacions d’execució pel que fa als pressupostos de 
l’obra que no estan justificades en els expedients respectius. Així 
mateix, hem observat que la despesa certificada a la Diputació 
difereix de la comptabilitzada per l’Ajuntament en execució del 
projecte subvencionat, sense que l’Ajuntament haja pogut conciliar 
aquestes diferències, com es detalla en l’apèndix 3, apartat 4b) i c). 

f) En la revisió de l’execució del contracte 012/2010, de Concessió de la 
gestió de serveis de l’escola infantil de primer cicle, adjudicat en 2010, 
s’han posat de manifest certes insuficiències i debilitats en els 
informes tècnics que van servir de base per a adjudicar-lo. 
L’informe relatiu al procediment obert, tramitat inicialment de 
manera urgent, va proposar deixar-lo desert ja que les ofertes 
mancaven de solvència tècnica i es va considerar que una 
d’aquestes era inconcreta i desorbitada, tot i que respectava les 
tarifes del projecte d’explotació. Per la seua banda, l’informe tècnic 
relatiu al procediment negociat sense publicitat, tramitat 
posteriorment, conté errors aritmètics i assignació de puntuacions 
incoherents entre les dues ofertes considerades, sense que les 
fórmules de repartiment estiguessen predefinides. 

 Per tot això, cal concloure que no es van garantir els principis de 
transparència i objectivitat previstos en l’article 1 de la llavors 
vigent Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 

 Tampoc s’ha garantit la utilització eficient dels fons destinats en el 
seu dia a les inversions realitzades en la construcció de l’escola 
infantil, per import de 1.679.486 euros, tenint en compte que el 
nivell d’ocupació de les aules amb prou feines assoleix el 31% de les 
previstes, mentre que l’estudi econòmic del contracte de gestió 
preveia una ocupació del 100%. 

g) El contracte 001/2011, per a la Gestió del complex esportiu gimnàs 
municipal i piscina coberta va ser subscrit en 2011 mitjançant un 
contracte menor per un període d’un any, amb el contractista que 
havia prestat el servei en l’anterior gimnàs. Això no obstant, en la 
data de fiscalització (maig de 2016) aquest contracte continua en 
execució, sense que l’Ajuntament l’haja sotmés a licitació 
mitjançant un procediment obert, tenint en compte la necessària 
continuïtat en la prestació del servei. En conseqüència, 
l’Ajuntament ha incomplit els principis i normes generals de 
contractació previstos en l’article 1 del TRLCSP. 
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 Si bé el preu del contracte és determinat per la suma de les 
despeses d’explotació i manteniment a càrrec de l’adjudicatari, s’ha 
constatat que algunes d’aquestes despeses les ha anat assumint 
l’Ajuntament, sense que se li hagen repercutit al contractista. Pel 
que fa a això, s’ha comprovat que l’Ajuntament ha satisfet, entre 
2011 i 2015, despeses per un import conjunt de 12.411 euros. En fase 
d'al·legacions, l'Ajuntament ha aportat còpia de la Resolució de 
l'Alcaldia de 13 de juliol de 2016, per la qual s'acorda aprovar i 
notificar al contractista la repercussió de les referides despeses. 

h) En la revisió efectuada de despeses dels exercicis 2014 i 2015, 
segmentats per tercers i llindars quantitatius, s’ha observat 
fraccionament de l’objecte contractual en el subministrament de 
divers material de cartelleria i publicitari, fet que incompleix el que 
disposa l’article 86 del TRLCSP. Així mateix, la facturació per 
l’adquisició d’un parc infantil ha superat el pressupost de licitació 
fins al punt d’excedir l’import màxim previst en el TRLCSP per a fer-
ne la tramitació com a contracte menor. Aquesta desviació en la 
facturació respecte del preu del contracte no ha sigut conformada 
per cap persona responsable. 

 Addicionalment, s’observa l’existència de factures en concepte de 
subministrament elèctric i telecomunicacions sense document 
contractual, així com la falta de vigència del contracte de serveis de 
clavegueram i el de gestió amb l’entitat col·laboradora de la 
recaptació. Això no obstant, en l’exercici 2016 s’ha regularitzat el 
subministrament elèctric, mitjançant la seua formalització 
contractual. 

i) En 2015, l’Ajuntament ha acordat la pròrroga del contracte del 
servei d’Assistència tècnica econòmica i consultoria en l’àrea de 
comptabilitat, intervenció i gestió tributària, que va ser subscrit el 8 de 
maig de 2012 amb un funcionari de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional que ocupa un lloc de treball en un 
altre Ajuntament. En l’expedient consta l’informe de necessitat i el 
reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats 
privades per part de l’Ajuntament d’origen. 

 Pel que fa a això, l’article 1.1 de la Llei 53/1984, d’Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, estableix, 
en general, la prohibició de compatibilitzar les activitats del 
personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació amb el desenvolupament 
d’activitat en el sector públic. A més, l’article 6.1 de la dita Llei 
limita la possibilitat que excepcionalment s’autoritze la 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats d’assessorament tècnic en 
supòsits concrets sempre que no corresponguen a funcions del 
personal adscrit a les administracions públiques. 
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 Considerant que els serveis que es contracten corresponen a les 
funcions que té atribuïdes la secretària-interventora i que la 
declaració de compatibilitat es refereix a les activitats privades que 
puga realitzar el funcionari contractat, cal concloure que 
l’Ajuntament no s’ha atingut al que disposa l’article 60.1f) del 
TRLCSP, que regula la prohibició de contractar amb persones 
incurses en els supòsits d’incompatibilitat regulats en la Llei 
53/1984. 

L'Ajuntament, en fase d'al·legacions, aporta un escrit de 27 de juny 
de 2016 en el qual el funcionari contractat comunica la seua 
voluntat d'extingir el contracte vigent, tot sol·licitant la finalització 
per acord mutu i la seua renúncia a la declaració de compatibilitat 
concedida per l'ajuntament d'origen. 

6.2 Opinió desfavorable relativa a la contractació 

En la nostra opinió, a causa de la importància dels fets descrits en 
l’apartat 6.1, es pot concloure que l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells no 
ha complit en 2014 i 2015 de manera raonable amb els principis generals 
de contractació establits en el TRLCSP. 

7. RECOMANACIONS  

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, a més d’adoptar les mesures 
correctores dels fets descrits en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte 
les recomanacions següents per a millorar la seua gestió econòmica i 
administrativa: 

a) Les modificacions pressupostàries s’han de documentar, en tots els 
casos, mitjançant l’expedient corresponent i tramitar-se d’acord 
amb el procediment previst en les bases d’execució pressupostària. 

b) L’Ajuntament hauria de classificar les diferències observades entre 
la liquidació pressupostària tramesa al Ministeri d’Hisenda i 
Administració Pública i la liquidació aprovada pel Ple. 

c) Es recomana que el Compte General elaborat per la secretària-
interventora per a l’aprovació pel Ple continga un informe que 
l’explique. 

d) L’Ajuntament hauria de millorar el control i seguiment dels 
projectes amb finançament afectat i, en particular, revisar les 
desviacions de finançament acumulades de caràcter positiu de 
projectes ja finalitzats o paralitzats per a fer-ne la regularització 
corresponent. 
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e) Es recomana que els informes de liquidació pressupostària 
continguen les explicacions dels aspectes més significatius de 
l’execució pressupostària. 

f) Els saldos de cobrament dubtós haurien de ser objecte d’anàlisi i 
depuració, a la vista de l’antiguitat dels deutes comptabilitzats. 

g) El control intern de l’àrea de tresoreria s’ha de millorar mitjançant 
la realització d’arquejos i conciliacions periòdics, així mateix  s’ha 
de millorar la segregació de funcions entre tresoreria i comptabilitat 
i s’han d’adoptar els requisits i exigències previstos en el TRLRHL 
per al règim de pagaments per justificar. 

h) Les obres que ha d’executar l’Ajuntament per un ús públic posterior 
haurien d’estar precedides d’un estudi detallat de la utilització 
prevista, de la forma de gestió i dels costos i ingressos que se’n 
deriven. 

i) Les obres executades pel mateix Ajuntament haurien de ser objecte 
d’un major control i seguiment pel personal tècnic i per la 
secretària-interventora, a fi d’imputar a cada projecte les despeses 
en què s’ha incorregut efectivament d’acord amb el pressupost de 
l’obra. 

j) Els informes de necessitat de la contractació haurien de determinar 
amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que cal 
satisfer; es considera insuficient la justificació de la contractació en 
el mer fet que les prestacions s’hagen contractant amb anterioritat. 

k) En els procediments negociats sense publicitat, es recomana 
obtenir, almenys, tres ofertes a fi de permetre negociar els aspectes 
tècnics i econòmics del contracte per a fer l’adjudicació a l’oferta 
més avantatjosa. 

l) Les sessions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament haurien 
de formalitzar-se, en tots els casos, mitjançant acta que 
documentés l’assistència i els assumptes tractats, per poder fer la 
consegüent justificació de les dietes percebudes.  
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APÈNDIX 1: METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

La nostra fiscalització ha consistit a revisar els aspectes que conté la 
secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que 
tot seguit es resumeixen. 

No s’han auditat els comptes de despeses ni d’ingressos, el que no 
permet obtenir una seguretat raonable que el resultat pressupostari, així 
com els comptes de pèrdues i guanys, l’estat de liquidació pressupostària 
o el romanent de tresoreria, estiguen lliures d’incorreccions materials. 

L’Entitat i el seu entorn. Control intern 

- Revisar l’exercici adequat de les funcions de control intern 
establides en el TRLRHL, en les seues modalitats de funció 
interventora, control financer i control d’eficàcia durant l’exercici 
2014. 

- Comprovar el compliment per part de l’Ajuntament de les 
obligacions d’informació establides en els Acords de 28 de setembre 
de 2012 i 30 de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes sobre les matèries següents, referides als exercicis 2014 i 
2015, amb caràcter general, i quan siga necessari també a 2016: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- Acords i resolucions del Ple de la Junta de Govern Local i de 
l’alcalde contraris als advertiments formulats, així com els 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

- Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de 
control financer permanent. 

- Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

- Verificar la remissió adequada al Ple per part de la Intervenció 
municipal en matèria d’execució de pressupostos i moviments de 
tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, 
estabilitat pressupostària i morositat. 
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Pressupost de l’exercici 

- Comprovar l’adequació del contingut, elaboració i aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 a la 
normativa aplicable a l’Ajuntament. 

- Revisar la tramitació adequada de les modificacions 
pressupostàries durant l’exercici pressupostari 2014. 

- Verificar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’ha 
efectuat d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació i s’ha 
comunicat al Ple i a les administracions competents. 

Compte General 

- Comprovar la formació adequada i contingut del Compte General 
de l’exercici de 2014, així com la seua tramitació, aprovació i 
rendició a aquesta Sindicatura de Comptes, conformement a la 
normativa d’aplicació. 

Resultat pressupostari 

- Revisar el càlcul adequat del resultat pressupostari de l’exercici 
2014 conformement a la metodologia prevista en la normativa que 
hi és d’aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat (ICAL). 

Romanent de tresoreria 

- Comprovar que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 
2014 s’ha efectuat d’acord amb la metodologia prevista en la 
normativa que hi és d’aplicació, especialment la Instrucció de 
Comptabilitat. 

Tresoreria 

- Comprovar l’adequació dels procediments de gestió de tresoreria al 
que disposa la normativa que hi és d’aplicació, especialment el 
TRLRHL. 

- Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

- Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2014 i 2015 
s’ha realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment 
amb el TRLCSP. 
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2. Normativa d’aplicació 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en aquesta fiscalització 
és la següent: 

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

Normativa autonòmica 

- Llei 8/2010, de 30 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

- Acord de 30 de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la remissió a 
aquesta Institució de la informació sobre les obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l’entitat local. 

- Acord de 22 d’abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 
2012, relativa al subministrament d’informació sobre les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes 
formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als 
informes del secretari de l’entitat local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de setembre 
de 2013, Instrucció relativa al subministrament d’informació 
contractual del sector públic local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de setembre 
de 2012, Instrucció relativa a la remissió de la informació sobre les 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments de la 
Intervenció i els acords contraris als informes del secretari. 
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Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de 
Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

Normativa general, pressupostària i comptable 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa en 
matèria de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (ICAL). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament. 
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APÈNDIX 2: OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi d’Albalat dels Sorells és una entitat local territorial d’acord 
amb el que s’estableix en la normativa de règim local, que es troba a la 
comarca de l’Horta Nord, província de València, amb una població de 
3.896 habitants, segons la informació del padró municipal d’habitants 
referida l’1 de gener de 2015. 

El govern i l’administració del municipi corresponen a l’Ajuntament, 
integrat per l’alcalde i els regidors. La configuració política de 
l’Ajuntament després de les passades eleccions del 24 de maig de 2015 i 
la seua comparació amb la representació política anterior es mostra en el 
quadre següent: 

Quadre 1: Configuració política del Ple 2011-2015 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular - PP 6 5 

Compromís 2 4 

Partit Socialista Obrer Espanyol PSOE-PSPV 1 2 

Per Albalat Unit-PAU 2 0 

Total regidors 11 11 

L’alcalde actual pertany a l’agrupació política Compromís, que governa 
en coalició amb el PSOE. 

Els òrgans de govern de l’Ajuntament són l’alcalde, els tinents d’alcalde, 
la Junta de Govern Local, el Ple, la Comissió Especial de Comptes, la Junta 
de Portaveus, la Comissió de Seguiment d’Aigües Potables i la Comissió 
Informativa de caràcter general prèvia al Ple. Tot això, d’acord amb el 
que s’estableix en el Reglament Orgànic Municipal, aprovat el 31 
d’octubre de 2007, i amb la nova organització de l’Ajuntament aprovada 
pel Ple el 9 de juliol de 2015. 

La memòria de l’Ajuntament de l’exercici 2014 informa de la plantilla 
mitjana de personal, formada per 18 funcionaris i 26 contractats laborals. 
Les funcions de la Intervenció les exerceix la secretària-interventora, 
habilitada nacional, mentre que les de tresoreria les realitza una 
funcionària de comptabilitat. Les tasques relatives a la contractació i 
urbanisme són efectuades per una administrativa i una auxiliar, 
respectivament. 

Quant a la gestió tributària de l’exercici 2014, l’Ajuntament manifesta 
que la recaptació en període voluntari es realitza per mitjà d’una entitat 
bancària amb qui no té un conveni subscrit. La gestió tributària de l’IBI i 
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la recaptació en via executiva de la totalitat dels tributs es troben 
delegades en la Diputació Provincial de València. Per la seua banda, la 
gestió tributària de l’IAE la porta a terme l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària. 

A 31 de desembre de 2014, l’Ajuntament participa en les entitats 
supramunicipals següents: 

- Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Nord 

- Entitat Metropolitana de Tractament de Residus 

- Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 

- Consorci Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de 
València 

- Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord 

- Consorci Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació “Pactem 
Nord” 

2. Control intern 

Les funcions de control i fiscalització que regulen els articles 213 i 
següents del TRLRHL li corresponen a la secretària-interventora. En 
l'exercici de la funció interventora, s'han formulat els advertiments o 
informes de disconformitat següents: 

Quadre 2: Advertiments Secretaria-Intervenció 

Exercici 
Nombre 

advertiments 
Intervenció 

Objecte 
Nombre 

advertiments 
Secretaria 

Objecte 

2014 7 
Contractació de personal de 
piscina i brigada d'obres sense 
consignació pressupostària. 

1 

 

 

3 

Contracte bar poliesportiu 
sense pressupost de 
licitació. 

 

Contractació de policies 
interins de borsa d'un altre 
municipi sense complir el 
procediment 

2015 1 

Despeses de festes 2014 per 
13.625 euros, pagades sense 
crèdit i sense tramitar 
expedient extrajudicial  

-  
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En la revisió efectuada de la tramitació dels advertiments anteriors s’han 
posat de manifest els aspectes següents: 

- En els informes relatius a la contractació de personal no s’expressa 
l’import objecte d’advertiment ni el nom del treballador. 

- Les resolucions de discrepàncies de l’Alcaldia no alcen 
expressament l’advertiment, sinó que es limiten a indicar “vist 
l’informe de la Intervenció o la Secretaria”. A més, l’òrgan 
competent per a la resolució de les discrepàncies als advertiments 
de la Intervenció hauria d’haver sigut el Ple, ja que correspon als 
supòsits previstos en l’article 217.2 del TRLRHL. 

- No consta l’elevació expressa al Ple de l’informe previst en l’article 
218 del TRLRHL. 

- En 2014 es van realitzar pagaments sense consignació 
pressupostària i sense que s’efectués l’advertiment pertinent per 
import de 55.838 euros. 

- En 2015 i 2016 no s’han emés els informes necessaris 
d’advertiments a les contractacions de personal laboral o 
pròrrogues als contractes temporals subscrits en exercicis anteriors, 
autoritzats mitjançant resolucions de l’Alcaldia. 

En l’apartat 5 de l’Informe s’exposen els incompliments de la legalitat 
observats en matèria de contractació de personal i de control intern.  

3. Obligacions d’informació al Ple 

Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

S’ha complit amb l’obligació prevista en l’article 207 del TRLRHL de 
trametre al Ple la informació de l’execució dels pressupostos i del 
moviment de la tresoreria, amb la periodicitat anual prevista en la base 
d’execució 47a del pressupost de 2014. 

Inventari de béns 

L’última actualització de l’inventari de béns i drets es va efectuar el 31 de 
desembre de 1995 i va ser aprovada el 13 de març de 1996, sense que des 
de llavors s’hagen incorporat les rectificacions anuals previstes en 
l’article 33.1 del Reial Decret 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. En 2005 es va realitzar un nou inventari que 
no es va arribar a aprovar. En la data de realització d’aquest treball (maig 
de 2016), l’inventari es troba en fase de revisió i actualització després 
dels treballs efectuats en juny de 2015 per una empresa contractada. Pel 
que fa a això, cal afegir que els elements registrats en l’inventari 
municipal no han sigut conciliats amb els registres comptables. 
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Morositat en operacions comercials 

En compliment de l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 
2014 i 2015 s'han elaborat els informes preceptius sobre el compliment 
dels terminis per al pagament de les obligacions de l'Ajuntament, que 
han sigut tramesos al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
Segons la informació continguda en els dits informes, els pagaments 
efectuats han superat lleugerament el termini legal previst, amb el detall 
següent:  

Quadre 3: Informes de compliment dels terminis de pagament 

Període 
Període mitjà pagament 

Llei 15/2010 (en dies) 

1r trimestre 2014 68,4 

2n trimestre 2014 66,6 

3r trimestre 2014 61,7 

4t trimestre 2014 97,4 

2015 61,4 

Els informes relatius al quart trimestre de 2014 i a l'exercici 2015 han 
sigut elevats al Ple al maig de 2016. 

4. Pressupostos inicials 

S'ha analitzat el procediment d'aprovació dels pressupostos generals de 
l'Ajuntament dels exercicis 2014, 2015 i 2016 i la documentació 
incorporada en els respectius expedients. En el quadre següent es 
resumeixen els aspectes més significatius: 
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Quadro 4: Fases d'aprovació pressupostària. Exercicis 2014 a 2016 

 
Pressupost 

2014 
Pressupost   

2015 
Pressupost 

2016 

Acord de pròrroga  N/C (1) 22/12/2014 22/12/2015 

Aprovació definitiva 26/03/2014 08/10/2015 06/05/2016 

Remissió a l'Estat 03/07/2014 23/02/2015 04/03/2016 

Remissió a la Comunitat autònoma N/C N/C N/C 

Contingut d'acord amb TRLRHL i RD 
500/1990  

Sí Sí Sí 

Documentació complementària 
completa 

Sí Sí Sí 

(1) N/C: No consta 

La formació, aprovació i publicació dels pressupostos dels exercicis 2014, 
2015 i 2016 no s'ha efectuat dins dels terminis previstos en els articles 
168 i 169 del TRLRHL. La remissió al Ministeri dels tres pressupostos es va 
efectuar amb retard, sense que hagen sigut tramesos a la Comunitat 
Autònoma com disposa l'article 169.4 del TRLRHL. 

Tot seguit es mostra un quadre comparatiu dels pressupostos inicials 
dels exercicis 2014, 2015 i 2016, en euros, on es recull la variació relativa 
entre exercicis. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d'Albalat dels 
Sorells. Exercici de 2014 

24 
 

Quadre 5: Comparativa pressupostos inicials 2013 a 2016 

Capítols 
Pressupost inicial Variació % 

2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

1. Impostos directes 1.181.800 1.217.800 1.260.525 1.207.536 3,0% 3,5% -4,2% 

2. Impostos indirectes 245.000 12.300 35.000 57.000 -95,0% 184,6% 62,9% 

3. Taxes i altres ingressos 453.325 299.525 308.175 341.500 -33,9% 2,9% 10,8% 

4. Transferències corrents 587.029 580.696 622.553 628.924 -1,1% 7,2% 1,0% 

5. Ingressos patrimonials 40.620 40.620 38.070 71.400 0,0% -6,3% 87,5% 

6. Alienació, invers. reals 150.000 0 0 0 -100,0% - - 

7. Transferències de capital 0 0 0 0 - - - 

8. Actius financers 0 0 0 0 - - - 

9. Passius financers 0 0 0 0 - - - 

Total ingressos 2.657.774 2.150.941 2.264.323 2.306.360 -19,1% 5,3% 1,9% 

1. Despeses de personal 1.155.378 1.014.354 1.100.629 1.150.988 -12,2% 8,5% 4,6% 

2. Despeses de funcionam. 910.463 869.889 884.830 852.926 -4,5% 1,7% -3,6% 

3. Despeses financeres 177.736 74.836 60.485 80.123 -57,9% -19,2% 32,5% 

4. Transferències corrents 57.640 78.640 137.651 74.800 36,4% 75,0% -45,7% 

6. Inversions reals 150.000 0 16.190 50.000 -100,0% - 208,8% 

7. Transferències de capital 1.125 1.125 200 200 0,0% -82.2% 0,0% 

8. Actius financers 0 0 0 0 - - - 

9. Passius financers 205.432 112.097 64.338 97.323 -45,4% -42,6% 51,3% 

Total despeses 2.657.774 2.150.941 2.264.323 2.306.360 -19,1% 5,3% 1,9% 

En l'anàlisi comparada dels pressupostos s'observen variacions 
significatives entre exercicis que no s’expliquen suficientment en les 
respectives memòries pressupostàries i informes economicofinancers, 
fet que incompleix l'article 168 del TRLRHL. 

5. Modificacions pressupostàries 

En el quadre següent es mostra, en euros, el pressupost definitiu de 
l’Ajuntament de l’exercici 2014, després de les modificacions que s’hi 
han produït: 
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Quadre 6: Modificacions pressupostàries 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

%s/total 

1 Impostos directes 1.217.800 0 0,0% 1.217.800 23,4% 

2 Impostos indirectes 12.300 0 0,0% 12.300 0,2% 

3 Taxes i altres ingressos 299.525 0 0,0% 299.525 5,8% 

4 Transferències corrents 580.696 70.765 12,2% 651.461 12,5% 

5 Ingressos patrimonials 40.620 0 0,0% 40.620 0,8% 

6 Alienació, inv. reals 0 0 0,0% 0 0,0% 

7 Transferències de capital 0 360.566 - 360.566 6,9% 

8 Actius financers 0 2.621.977 - 2.621.977 50,4% 

9 Passius financers 0 0 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL INGRESSOS 2.150.941 3.053.308 142,0% 5.204.249 100,0% 

 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

%s/total 

1 Despeses de personal 1.014.354 51.696 5,1% 1.066.050 20,5% 

2 Despeses de funcionam. 869.889 13.631 1,6% 883.520 17,0% 

3 Despeses financeres 74.836 -20.800 -27,8% 54.036 1,0% 

4 Transferències corrents 78.640 -11.501 -14,6% 67.139 1,3% 

6 Inversions reals 0 3.018.482 - 3.018.482 58,0% 

7 Transferències de capital 1.125 0 0,0% 1.125 0,0% 

8 Actius financers 0 0 0,0% 0 0,0% 

9 Passius financers 112.097 1.800 1,6% 113.897 2,2% 

 TOTAL DESPESES 2.150.941 3.053.308 142,0% 5.204.249 100,0% 

La modificació més important correspon a la incorporació de romanents 
de crèdit (article 182 del TRLRHL), que ha sigut de 2.693.693 euros, 
finançada bàsicament mitjançant romanent de tresoreria afectat. 

S’ha observat que l’Ajuntament ha comptabilitzat 70.061 euros en 
concepte de modificacions per generació de crèdits, sense tramitar 
l’expedient de modificació preceptiu. 

A més s’ha comprovat que tres modificacions de crèdit aprovades 
mitjançant resolució de l’Alcaldia no han sigut comunicades al Ple fins al 
maig de 2016. Així mateix, en l’expedient d’una modificació per 
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transferències de crèdit entre distintes àrees de despesa no consta 
l’informe preceptiu de la Comissió Especial de Comptes previst en les 
bases d’execució del pressupost. 

6. Compte General 2014 

El Compte General de l’exercici 2014 va ser format per la secretària-
interventora el 21 de maig de 2015 i aprovat pel Ple del 30 de setembre de 
2015, després de l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, 
dins del termini previst en l’article 212.4 del TRLRHL. La rendició de 
comptes a la Sindicatura de Comptes s’ha efectuat també dins del 
termini legalment establit. 

La liquidació del pressupost va ser aprovada per l’alcalde mitjançant 
Decret de 20 de maig de 2015, fet que supera el termini previst en l’article 
191 del TRLRHL (1 de març). L’Ajuntament ha tramés còpia de la 
liquidació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb un 
cert retard respecte al termini legal; està pendent trametre’l a la 
Comunitat Autònoma. Pel que fa a això, l’Ajuntament addueix que no hi 
ha un mecanisme telemàtic de remissió. 

Hem observat diferències entre la informació tramesa al Ministeri 
d’Hisenda i Administració Pública de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2014 i la liquidació tramesa al Ple, que haurien de ser objecte 
d’aclariment. Així mateix, hem constatat diferències entre la informació 
continguda en la memòria retuda a la Sindicatura de Comptes i 
l’aprovada pel Ple. 

En el quadre següent es mostren els conceptes pressupostaris principals 
dels exercicis 2013, 2014 i 2015 en termes comparatius. 

Quadre 7: Comparativa conceptes pressupostaris 2013 a 2015 

Conceptes 
pressupostaris 

Ajuntament 

2013 2014 2015 %14/13 %15/14 

Resultat pressupostari -33.758 275.130 -76.076 915,0% -127,7% 

Resultat pressupostari 
ajustat 

30.323 517.405 113.434 1.606,3% -78,1% 

Estabilitat 
pressupostària 

263.461 207.628 -13.643 -21,2% -106,6% 

Romanent de tresoreria 
total 

2.388.266 2.580.103 2.439.375 8,0% -5,5% 

Romanent de tresoreria 
despeses generals 

-899.629 123.456 13.221 113,7% -89,3% 

L'informe de la secretària-interventora relatiu a la liquidació del 
pressupost de 2014 estima una capacitat de finançament de 207.628 
euros, en termes de comptabilitat nacional. A més, posa de manifest un 
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incompliment de la regla de la despesa en 2014, ja que la despesa 
computable en 2014 ha arribat a 2.142.080 euros enfront del límit de 
2.124.636 euros calculat d'acord amb la normativa reguladora. A la vista 
d’aquest informe, el Ple de 5 d'agost de 2015 va aprovar un pla econòmic 
financer per als exercicis 2015 i 2016 l'única mesura del qual consistia a 
ajustar-se al pressupost aprovat. No obstant això, hem constatat que no 
s'ha complit aquest pla en 2015, vist que el saldo del compte 413 al 
tancament de l'esmentat exercici era de 28.105 euros. 

Així mateix, els informes de la secretària-interventora relatius a la 
liquidació de l'exercici 2015 posen de manifest també un incompliment 
de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. Com a 
conseqüència d'això, mitjançant la Resolució de l'Alcaldia de 10 de maig 
de 2016 s'ha acordat la indisponibilitat de crèdits en el pressupost de 
l’exercici esmentat per import de 13.643 euros, xifra equivalent al dèficit 
de finançament. 

7. Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’inclou el càlcul 
del resultat pressupostari, la comparació del qual amb el de l’exercici 
2013 es mostra en el quadre següent elaborat en euros: 

Quadre 8: Resultat pressupostari 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2014 

Obligac. 
reconegudes 
netes 2014 

Resultat 
pressup. 

2014 

Resultat 
pressup. 

2013 

Variació 
2014/2013 % 

a. Operacions corrents 2.687.638 2.030.090 657.548 231.592 183,9% 

b. Altres operacions no financeres 185.186 453.758 -268.572 -46.112 -482,4% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.872.824 2.483.848 388.976 185.480 109,7% 

2. Actius financers 0 0 0 0 0.0% 

3. Passius financers 0 113.846 -113.846 -219.238 48,1% 

RESULTAT PRESSUP. DE L’EXERCICI (1+2+3) 2.872.824 2.597.694 275.130 -33.758 915,0% 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria despeses generals 0 0 0.0% 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 330.341 356.743 -7,4% 

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 88.066 292.662 -69,9% 

RESULTAT PRESSUP. AJUSTAT (1+2+3+4+5-6)   517.405 30.323 1.606,3% 

Una vegada practicats els ajustos previstos en l'article 97 del Reial Decret 
500/1990, derivats de les despeses amb finançament afectat, el resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici 2014 ha ascendit a un import positiu 
de 517.405 euros, que s’incrementa de manera molt significativa respecte 
a l'exercici anterior. Aquest augment s'explica bàsicament per les 
liquidacions tributàries que de manera extraordinària s'han practicat en 
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l'exercici 2014 com a conseqüència de les obres i instal·lacions a realitzar 
per una cadena de supermercats en el municipi d'Albalat dels Sorells, 
que han sumat un import conjunt de 407.028 euros. L'informe de 
liquidació del pressupost no conté informació precisa i detallada de 
l'impacte dels referits drets sobre el resultat pressupostari. 

En la revisió de les desviacions de finançament de l’exercici es detecta 
un error en el projecte d’enjardinament de l’entorn del castell, la incidència 
del qual en el resultat pressupostari ajustat seria d’una disminució per 
import de 8.121 euros. 

En 2014 l’Ajuntament ha aprovat un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per despeses d’exercicis anteriors, per import de 
57.502 euros, mentre que en 2015 també s’han convalidat despeses de 
l’exercici anterior, per import de 88.968 euros. L’efecte net en el resultat 
pressupostari seria d’una disminució per import de 31.466 euros. 

8. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 
aprovada per l’Ajuntament i la seua comparació amb l’exercici 2013, en 
euros. 

Quadre 9: Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 Variació 

1.(+) Fons líquids 1.347.706 958.035 40,7% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 1.534.746 1.780.230 -13,8% 

(+) Del pressupost corrent 300.589 314.665 -4,5% 

(+) De pressupostos tancats 1.201.261 1.436.122 -16,4% 

(+) D’operacions no pressupostàries 33.854 29.850 13,4% 

(-)Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 958 407 135,3% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 302.349 349.999 -13,6% 

(+) Del pressupost corrent 178.974 216.130 -17,2% 

(+) De pressupostos tancats 23.529 35.149 -33,1% 

(+) D’operacions no pressupostàries 161.607 143.449 12,7% 

(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 61.761 44.729 38,1% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.580.103 2.388.266 8,0% 

II. Saldos de cobrament dubtós 722.104 611.578 18,1% 

III. Excés de finançament afectat 1.734.543 2.676.317 -35,2% 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I - 
II - III) 

123.456 -899.629 113,7% 

En l'apartat 4 de l'Informe es destaca la importància de la cancel·lació 
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amb càrrec al patrimoni municipal del sòl de les obligacions pendents de 
pagament de l'Ajuntament i el seu impacte positiu en el romanent de 
tresoreria. En l'informe de la secretària-interventora de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2014 no s'ofereix informació detallada d'aquesta 
mesura extraordinària. 

Per la seua banda, en l’apartat 5 de l’Informe es recull l’incompliment 
observat en els requisits establits en l’article 39.5b) del Text Refós de la 
Llei del Sòl per a la utilització del patrimoni municipal del sòl com a 
mesura extraordinària de finançament llavors vigent. 

Pel que fa al saldo de cobrament dubtós, hem comprovat que els criteris 
seguits per l’Ajuntament s’ajusten als mínims establits en l’article 193.bis 
del TRLRHL. 

D’altra banda, es reduiria el romanent de tresoreria com a conseqüència 
dels 88.968 euros de despeses compatibilitzats en el compte 413 
“Creditors per obligacions pendents d’aplicar al pressupost” a 31 de 
desembre de 2014. 

En l’informe de liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’indica que el 
romanent de tresoreria per a despeses generals (per import de 123.456 
euros) s’ha de destinar en l’exercici 2015 a finançar el saldo del compte 
413 (per 88.968) i a la reducció de les operacions d’endeutament (per 
34.488 euros). Tot això, d’acord amb el que es disposa en l’article 32 de la 
Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i en la disposició addicional sisena introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic. 

Quant a l’evolució del romanent de tresoreria, la liquidació 
pressupostària de 2015 reflecteix un romanent de tresoreria per a 
despeses generals positiu de 13.221 euros. En l’informe de la secretària-
interventora de 28 d’abril de 2016 s’indica que el romanent s’haurà de 
destinar a finançar el saldo del compte 413. 

9. Execució pressupostària comparativa exercicis 2013, 2014 i 2015. 

En el quadre següent es mostra la comparació dels pressupostos inicials, 
definitius i l’execució dels exercicis 2013, 2014 i 2015. 
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Quadre 10: Comparativa execució pressupostària 2013-2015 

INGRESSOS 

Exercici 
Pressupost 

inicial 
Modifica- 

cions 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts nets 

Grau 
execució 

2013 2.657.774 2.874.147 5.531.921 2.644.211 47,8% 

2014 2.150.941 3.053.308 5.204.249 2.872.824 55,2% 

2015 2.264.323 2.270.637 4.534.960 2.601.189 57,4% 

Variació 14/13 -19,1%   -5,9% 8,6%  

Variació 15/14 5,3%   -12,9% -9,5%  

DESPESES 

Exercici Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Grau 
execució 

2013 2.657.774 2.874.147 5.531.921 2.677.969 48,4% 

2014 2.150.941 3.053.308 5.204.249 2.597.694 49,9% 

2015 2.264.323 2.270.637 4.534.960 2.677.265 59,0% 

Variació 14/13 -19,1%   -5,9% -3,0%  

Variació 15/14 5,3%   -12,9% 3,1%  

10. Tresoreria 

En el següent quadre elaborat en euros es mostra el saldo de tresoreria i 
la seua composició a 31 de desembre de 2014, segons els registres 
comptables de la Corporació: 

Quadre 11: Tresoreria 

Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 851.903 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 493.284 

Caixa de pagaments a justificar 1.748 

Compte restringit d’acomptes de caixa fixa 2.519 

Total 1.349.454 

El control intern de l'àrea de tresoreria ha de millorar-se tenint en 
compte les deficiències observades en el procediment especial de 
pagaments mitjançant acomptes de caixa fixa (ja indicat en els apartats 
5 i 7 de l'Informe) i la inexistència de segregació de funcions de 
comptabilitat i tresoreria que exerceix una única persona, la tresorera. 
En aquest sentit, l'Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de València la 
designació d'un funcionari de carrera per a realitzar les funcions de 
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tresoreria, tal com preveu l'article 92 bis del Text Refós de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local. 

Quant a la utilització del procediment de pagaments per a justificar, 
recomanem a l’Ajuntament l’adopció dels requisits i exigències previstos 
en el TRLRHL i els comptes i mecanismes comptables establits en la 
ICAL. 
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APÈNDIX 3: REVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, com a entitat integrant de 
l’Administració local, té la consideració d’Administració Pública, als 
efectes previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP). En conseqüència, els contractes administratius regulats 
en l’article 19 del TRLCSP que formalitze l’Ajuntament s’hauran d’atenir, 
quant a la seua preparació, adjudicació , efectes i extinció, al que disposa 
en aquesta Llei i les seues disposicions de desenvolupament. 

2. Contractes formalitzats en els exercicis 2014 i 2015 

D’acord amb la informació certificada per l’Ajuntament, a petició 
d’aquesta Sindicatura, hem elaborat, en euros, el quadre següent en el 
qual s’indica el nombre i import dels contractes formalitzats en 2014 i 
2015, detallats per tipus i procediments d’adjudicació. 

Quadre 12: Contractes formalitzats 

Tipus de contracte Procediment d'adjudicació 
Import 

d’adjudicació         
(IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Obres 
Per administració (1) 179.301 3 

Subtotal 179.301 3 

Serveis 
Negociat sense publicitat 25.360 2 

Subtotal 25.360 2 

Total contractes 2014 204.661 5 

Subministrament 
Negociat sense publicitat 19.506 1 

Subtotal 19.506 1 

Serveis 
Negociat sense publicitat 106.499 3 

Subtotal 106.499 3 

Total contractes 2015 126.005 4 

(1) L'import d'adjudicació en les obres per administració correspon al pressupost de l'obra sense IVA 
i sense honoraris. 
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3. Expedients de contractació revisats 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per 
l'Ajuntament en els exercicis 2014 i 2015 ha sigut l’adequada, hem 
seleccionat la mostra que es detalla en el següent quadre elaborat en 
euros, que representa un 68,2% del total de 2014 i un 53,8% del total de 
2015. 

Quadre 13: Contractes analitzats 2014 i 2015 

Tipus Codi 
expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 

(sense IVA) 

Serveis  007/2014 

Conservació, manteniment i 
explotació del bar de la 
piscina i del poliesportiu 
municipal 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 8.000 

Obres 010/2014 Construcció edifici vetla (fase 
III i final) Ordinària Per administració (*) 69.663 

Obres 017/2014 
Conversió en zona de 
vianants i eliminació barreres 
entorn castell 

Ordinària Per administració (*) 61.848 

Total mostra 2014 139.481 

Subministrament 016/2014 Il·luminació amb tecnologia 
led Ordinària Negociat sense 

publicitat 19.506 

Serveis  003/2015 

Servei  “d'assessoria jurídica 
en matèries d'urbanisme” de 
l'Ajuntament d'Albalat dels 
Sorells 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 48.330 

  Total mostra 2015 67.836 

(*)  Import del projecte d'obra, sense IVA i sense honoraris tècnics 
El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l'adequada 
comptabilització de la despesa. 

Així mateix, s'ha efectuat una revisió de l'execució dels contractes 
vigents en 2014 i 2015, mitjançant l'examen de la mostra que s'arreplega 
en el següent quadre elaborat en euros: 
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Quadre 14: Contractes analitzats d'exercicis anteriors 

Codi 
Expedient Objecte Contracte Import sense IVA Observacions 

012/2010 

Concessió gestió de 
serveis escola 
infantil de primer 
cicle 

22/09/2010 - Termini 10 anys, 
prorrogable 5 més.  

001/2011 

Gestió del complex 
esportiu gimnàs 
municipal i piscina 
coberta 

16/03/2011 - 

Contracte menor 
d'1 any de duració, 
prorrogat 
tàcitament 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que ja s'han 
descrit en l'apartat 6.1 “Fonament de l'opinió desfavorable relativa a la 
contractació”. Per tant, en els apartats següents s'arrepleguen altres 
aspectes addicionals i observacions derivats de la revisió de la 
contractació que hauran de ser tinguts també en compte pels 
responsables de l'Ajuntament. 

4.  Observacions sobre els contractes formalitzats en 2014 i 2015 

a) Expedient 007/2014. Contracte de serveis de conservació, manteniment i 
explotació del bar de la piscina i del poliesportiu municipal. 

 Amb anterioritat a la licitació d’aquest contracte, els serveis de 
manteniment de la piscina i poliesportiu municipal es van 
formalitzar en un contracte subscrit el 26 de gener de 2010, amb un 
preu anual de 6.000 euros i quatre anys de duració. 

 El pressupost de licitació de l’expedient 007/2014 va ser de 9.000 
euros i la tramitació es va fer mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat. Pel que fa a això, l’informe de la secretària-
interventora, emés el 19 de maig de 2014, va assenyalar que no 
s’havia acreditat el pressupost de licitació i que l’expedient no 
contenia el plec de prescripcions tècniques que havia de regir el 
contracte. 

 El contracte se subscriu el 2 de juliol de 2014 per un termini d’un 
any i un preu de 8.000 euros més IVA, i recull en un annex les 
millores oferides per l’adjudicatari. L’objecte del contracte inclou el 
servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu i 
instal·lacions annexes i la cessió de l’explotació del bar. 

 Quant a l’execució del contracte, hem comprovat que l’Ajuntament 
no realitza les tasques de control i seguiment previstes en el plec de 
clàusules administratives sobre la gestió i recaptació dels ingressos 
per entrades al poliesportiu. 
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b) Expedient 010/2014. Construcció edifici vetla (fase III i final) 

 La construcció d’un edifici de vetla és una obra finançada 
parcialment per la Diputació Provincial de València, a través del Pla 
Provincial d’Obres i Serveis (PPOS), amb un pressupost per a les tres 
fases d’execució de 246.626 euros amb IVA i honoraris tècnics 
inclosos. En concret, el projecte d’obra de la fase III, per import de 
69.663 euros (IVA i honoraris exclosos), va ser aprovat per l’alcalde 
el 5 de maig de 2014. 

 En l’expedient no s’acredita suficientment la concurrència de les 
circumstàncies exigides en l’article 24 del TRLCSP, concretament la 
disposició de mitjans auxiliars per part de l’Ajuntament que 
representen una economia superior al 5% del pressupost del 
contracte. L’informe de la secretària-interventora no es pronuncia 
sobre el compliment adequat de l’exigència legal anterior. La 
fiscalització es limita a certificar l’existència de crèdit sense que 
se’n comptabilitze la retenció. 

 Quant a la necessitat del contracte, si bé consta la seua motivació 
en la providència de l’alcalde de 2 de juny de 2014 d’inici del 
procediment, en l’expedient no s’acredita suficientment la forma de 
gestionar la vetla i els recursos que haurà de destinar a fer-ne el 
manteniment i administració, així com la valoració alternativa de la 
utilització d’instal·lacions anàlogues en municipis propers. 

 Pel que fa a l’adequació de l’execució contractual, en el quadre 
següent es mostra la comparació entre el cost previst del projecte 
d’obra, les despeses comptabilitzades que s’hi imputen, els 
certificats de despesa tramesos a la Diputació Provincial de 
València i la subvenció que se n’ha obtingut, impostos inclosos: 

Quadre 15: Execució expedient 010/2014 

 

Despesa 
segons 

pressupost 

amb IVA i 
honoraris 

Subvenció 
concedida 

per la 
Diputació 

Despesa 
comptabilitzada 

(1) 

Despesa 
certificada 
Diputació 

(2) 

Diferència 
(1)-(2) 

FASE I 2012 64.425 61.204 65.282 66.546 -1.264 

FASE II 2013 94.426 27.375 75.801 94.926 -19.125 

FASE III 
2014 

87.775 53.270 101.636 

100.874 15.302 
FASE III 

2015 
- - 14.540 

TOTAL 246.626 141.849 257.259 262.346 -5.087 
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 Com s’observa en el quadre anterior, l’Ajuntament ha 
comptabilitzat despeses en execució de la fase III en 2014 i 2015, per 
un import conjunt de 116.176 euros, quan el cost del projecte era de 
87.775 euros, sense que es justifique aquesta desviació de costos. 

 Les despeses certificades a la Diputació difereixen de les 
comptabilitzades, per la falta de control sobre l’execució dels 
projectes. No consta la revisió de les factures per part de personal 
tècnic per a la conformitat consegüent. 

c) Expedient 017/2014. Conversió en zona de vianants i eliminació barreres 
entorn castell (Pla d’Actuacions Programades PAP 2014) 

 La necessitat del contracte es justifica per la continuïtat de la fase 
anterior, que tenia per objecte l’enjardinament de l’entorn del 
castell (expedient 002/2014). En l’expedient consta una memòria 
tècnica amb un pressupost d’execució de 70.000 euros a finançar 
íntegrament per la Diputació Provincial de València (61.848 euros, 
sense IVA ni honoraris tècnics). 

 En l’expedient no s’acredita suficientment la concurrència de les 
circumstàncies exigides en l’article 24 del TRLCSP, concretament la 
disposició de mitjans auxiliars per part de l’Ajuntament que 
representen una economia superior al 5% del pressupost del 
contracte. No es comptabilitza la retenció del crèdit pressupostari 
ni la fase d’autorització i compromís de la despesa. 

 Quant a l’execució del contracte, en l’expedient consten dues 
certificacions de despesa: la corresponent a 2014, per 70.158 euros, i 
la de 2015, per 41.917 euros. Per tant, la despesa finalment 
executada segons les certificacions anteriors ha sigut de 112.075 
euros. Això no obstant, la despesa comptabilitzada en execució de 
l’obra ha sigut de 139.167 euros. Pel que fa a això, s’ha observat que 
l’Ajuntament ha comptabilitzat despeses imputables a aquest 
projecte que s’han inclòs en les certificacions presentades a la 
Diputació per a acreditar un altre projecte (millores de parcs i jardins) 
i que s’han certificat despeses per Seguretat Social superiors a la 
despesa comptabilitzada. 

 D’altra banda, en les certificacions d’obra no consta la signatura del 
director d’obra i en les factures comptabilitzades no hi ha 
constància de la conformitat del personal tècnic responsable. 

 A més, les diferències entre les despeses certificades i 
comptabilitzades per projectes no han pogut se conciliades per 
l’Ajuntament a causa de la falta de control i seguiment en la seua 
execució i administració. Addicionalment, no s’han justificat les 
desviacions en l’execució del projecte pel que fa a la despesa 
projectada. 
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d) Expedient 016/2014 Subministrament d’il·luminació amb tecnologia LED 

 Aquest contracte s’adjudica per import de 24.691 euros, a l’oferta 
més econòmica, després d’un procediment negociat sense 
publicitat. La Diputació de Valencia finança el 80% de la despesa. 
L’acta de recepció se signa el 25 de novembre de 2015. Això no 
obstant, la instal·lació de les bombetes no es certifica fins a abril de 
2016. En les factures presentades no consta la conformitat del 
subministrament. 

e) Expedient 003/2015. Servei d’assessoria jurídica en matèries d’urbanisme 

 En l’informe de necessitat subscrit per l’alcalde el 3 de març de 2015 
es motiva la necessitat de la despesa per l’extinció del contracte 
anterior. Pel que fa a això, es recomana que els informes de 
necessitat determinen amb precisió la naturalesa i extensió de les 
necessitats que cal satisfer. 

 El contracte s’adjudica després d’un procediment negociat sense 
publicitat, amb un pressupost de licitació de 49.000 euros i un 
termini d’execució de quatre anys, al qual solament es presenta 
l’empresa que prestava els serveis amb anterioritat. El contracte se 
signa l’11 de maig de 2015 per 48.330 euros. 

 Quant a l’execució adequada, s’observa que no consta la 
conformitat del servei en les factures, com tampoc en els contractes 
anteriors. 

5. Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

a) Expedient 012/2010. Concessió gestió de serveis de l’escola infantil de 
primer cicle. 

 El cost de construcció de l’escola infantil, segons consta en la 
documentació analitzada, va ser d’1.679.486 euros. Per a finalitzar-
ne la construcció, l’Ajuntament va sol·licitar un préstec de 900.000 
euros a retornar en un període de vint anys. 

 La gestió del servei es va licitar en maig de 2010 mitjançant un 
procediment obert i urgent, que finalment va ser declarat desert per 
acord plenari, ja que es considera que tres de les quatre ofertes 
presentades no acreditaven degudament la solvència tècnica 
mentre que la quarta va ser descartada per la falta de concreció de 
tarifes i import desorbitat. Posteriorment, s’inicia un procediment 
negociat sense publicitat que s’adjudica a l’oferta proposada en 
l’informe tècnic efectuat per personal extern, la valoració del qual 
presenta certes insuficiències i incongruències, de manera que no 
s’acredita l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
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com estableix l’article 1 del TRLCSP. El contracte s’acorda per un 
període de deu anys amb possibilitat de pròrroga de cinc anys. 

 Si bé en el contracte es preveu que les inversions que cal realitzar 
per l’adjudicatària sumen 5.169.870 euros (IVA exclòs), l’oferta 
presentada únicament inclou inversions per 146.350 euros i l’import 
restant correspon a despeses de manteniment. 

 Es recomana un major rigor en la planificació de les obres que cal 
efectuar per l’Ajuntament tenint en compte el manteniment 
posterior i una estimació realista de les necessitats que cal satisfer. 

f) Expedient 001/2011. Gestió del complex esportiu gimnàs municipal i 
piscina coberta 

 Les obres per a la construcció d’un complex esportius amb gimnàs i 
piscina coberta van ser finançades per l’Administració de l’Estat, la 
Diputació Provincial i el mateix Ajuntament en exercicis anteriors a 
2011, per un cost aproximat, almenys de 946.365 euros. Per a la 
gestió del complex, l’Ajuntament tramita un contracte menor, amb 
una duració d’un any, que adjudica a l’empresa que havia prestat 
els serveis del gimnàs municipal anterior. El preu del contracte que 
ha de satisfer el contractista és determinat per la suma de les 
despeses d’explotació i manteniment al seu càrrec. Això no obstant, 
en la revisió de l’execució contractual, hem observat que 
l’Ajuntament s’ha fet càrrec, indegudament, de les despeses de 
manteniment de la piscina des de març de 2011 fins a desembre de 
2015, per import de 12.411 euros (vegeu apartat 6.2 de l’Informe). 

 D’altra banda, no consta un informe tècnic en el qual s’estimen les 
despeses i ingressos derivats de l’explotació del complex esportiu 
per a l’estimació adequada del preu del contracte i de les tarifes que 
s’han de repercutir en els usuaris. 

 A més, des del començament de la vigència del contracte, s’han 
produït discrepàncies entre el contractista i l’Ajuntament per 
l’atribució de costos i per l’estat de conservació de les instal·lacions, 
com també per l’import de les tarifes que calia repercutir en els 
usuaris. 

 Per últim, tenint en compte la naturalesa del contracte i la limitació 
temporal prescrita en l’article 23.3 del TRLCSP, l’Ajuntament no 
hauria d’haver tramitat la gestió del servei com un contracte menor 
(vegeu apartat 6.1g). 

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i, d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany del 
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projecte d'Informe de fiscalització va ser tramés als responsables de 
l'Entitat per al seu coneixement i perquè, si calia, n'efectuaren 
observacions. 

Posteriorment i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va 
tenir coneixement de l'esborrany de l'Informe, aquest va ser tramés a 
l'Ajuntament perquè formularen, si calia, les al·legacions que estimaren 
convenients. 

Dins del termini concedit, l’Entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerat pertinents. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

1) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre les dites al·legacions –el qual ha servit de base perquè 
aquesta Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos I 
i II d’aquest Informe. 



APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2016 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 18 
d’octubre de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 18 d’octubre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo

RMarch
Stamp



 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’exercici 



AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS SORELLS 

 EXERCICI 2014 

 BALANÇ 

    2014 2013 
VARIACIÓ 

BRUTA VARIACIÓ 

A) IMMOBILITZAT 19.593.727  19.140.383  453.344  2,4% 

A) I. Inversions destinades a l’ús general 12.320.480  12.056.820  263.660  2,2% 

A) I.1. Terrenys i béns naturals 685.317  665.902  19.415  2,9% 

A) I.2. Infraestructures i béns destinats a l’ús general 11.635.163  11.390.918  244.245  2,1% 

A) II Immobilitzat immaterial 24.989  24.989  0  0,0% 

A) II.3 D’altre immobilitzat immaterial 24.989  24.989  0  0,0% 

A) II.4 Amortitzacions 0  0  0  - 

A) III. Immobilitzacions materials 7.248.258  7.058.574  189.684  2,7% 

A) III.1. Terrenys -124.070 -124.070 0  - 

A) III.2. Construccions 6.532.363  6.367.444  164.919  2,6% 

A) III.3. Instal·lacions tècniques 302.476  300.918  1.558  0,5% 

A).III.4. D’altre immobilitzat 537.489  514.282  23.207  4,5% 

A).III.5. Amortitzacions 0  0  0  - 

C) ACTIU CIRCULANT 2.225.777  2.174.534  51.243  2,4% 

C) II. Deutors 876.323  1.214.750  -338.427 -27,9% 

C) II.1. Deutors pressupostaris 1.501.850  1.750.787  -248.937 -14,2% 

C) II.2. Deutors no pressupostaris 33.854  29.850  4.005  13,4% 

C) II.5. D’altres deutors 62.723  45.691  17.032  37,3% 

C) II.6. Provisions -722.104 -611.578 -110.527 18,1% 

C) IV. Tresoreria 1.349.454  959.784  389.671  40,6% 

TOTAL  21.819.504  21.314.917  504.587  2,4% 

     
  2014 2013 VARIACIÓ 

BRUTA 
VARIACIÓ 

A) FONS PROPIS 20.258.566  19.655.492  603.074 3,1% 

A) I. Patrimoni 11.827.755  11.827.755  0  0,0% 

A) I.1. Patrimoni 11.827.755  11.827.755  0  0,0% 

A) III. Resultats d’exercicis anteriors 7.827.737  7.141.426  686.311  9,6% 

A) IV. Resultats de l’exercici 603.074  686.311  -83.237 -12,1% 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 1.054.568  1.106.590  -52.022 -4,7% 

C) II. Altres deutes a llarg termini 1.054.568  1.106.590  -52.022 -4,7% 

C) II 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.054.568  1.106.590  -52.022 -4,7% 

D) CREDITORS A CURT TERMINI 506.370  552.835  -46.465 -8,4% 

D) II. Altres deutes a curt termini 55.486  103.376  -47.890 -46,3% 

D) II.1. Deutes amb entitats de crèdit 52.022  99.930  -47.908 -47,9% 

D) II.4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 3.464  3.446  18  0,5% 

D) III. Creditors 450.883  449.459  1.425  0,3% 

D) III.1. Creditors pressupostaris 202.814  251.546  -48.732 -19,4% 

D) III.2. Creditors no pressupostaris 200.791  167.586  33.205  19,8% 

D) III.4. Administracions Públiques 46.320  29.920  16.401  54,8% 

D) III.5. Altres creditors 959  407  551  135,3% 

TOTAL  21.819.504 21.314.917 504.587 2,4% 
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AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS SORELLS 

EXERCICI 2014 

 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 
 

DEU 
EXERCICI 

2014 
EXERCICI 

2013 
VARIACIÓ 

BRUTA VARIACIÓ  

3. Despeses funcionament serveisi prestacions socials 2.112.073  2.091.796  20.277  1,0% 

3. a) Despeses de personal 1.063.865  1.039.412  24.454  2,4% 

         a.1) Sous. salaris i assimilats 749.744  794.926  -45.182 -5,7% 

         a.2) Càrregues socials 314.121  244.486  69.636  28,5% 

3. c) Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 0  0  0  - 

3. d) Variació de provisions de tràfic  120.674  23.495  97.179  413,6% 

        d.2) Variació de provisions de tràfic incobrables 120.674  23.495  97.179  413,6% 

3. e) Altres despeses de gestió 876.774  903.283  -26.510 -2,9% 

        e.1) Serveis exteriors 862.210  879.222  -17.013 -1,9% 

        e.2) Tributs 14.564  24.061  -9.497 -39,5% 

3. f) Despeses financeres i assimilables 40.752  114.228  -73.476 -64,3% 

        f.1) Per deutes 40.752  114.228  -73.476 -64,3% 

3. i) Despeses d’operacions d’intercanvi financer 10.008  11.378  -1.370 -12,0% 

4. Transferències i subvencions 93.942  60.030  33.912  56,5% 

4. a) Transferències i subvencions corrents 93.528  58.817  34.710  59,0% 

4. b) Transferències i subvencions de capital 414  1.213  -799 -65,8% 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 88.197  295.727  -207.530 -70,2% 

5. c) Pèrdues per operacions d’endeutament 13.916  0  13.916  - 

5. d) Despeses extraordinàries 2.850  635  2.214  348,5% 

5. e) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 71.431  295.092  -223.661 -75,8% 

Estalvi 603.074  686.311  -83.237 -12,1% 

   
HAVER 

EXERCICI    
2014 

EXERCICI 
2013 

VARIACIÓ 
BRUTA 

VARIACIÓ 
NETA 

1. Vendes i prestacions de serveis 16.417  13.053  3.364  25,8% 

1. b) Prestacions de serveis 16.417  13.053  3.364  25,8% 

3. Ingressos de gestió ordinària 1.923.159  1.527.950  395.209  25,9% 

3. a) Ingressos tributaris 1.923.159  1.527.950  395.209  25,9% 

        a.1) Impostos propis 1.484.064  1.274.642  209.421  16,4% 

        a.3) Taxes 439.095  253.308  185.788  73,3% 

4. Altres ingressos de gestió ordinària 60.275  71.196  -10.921 -15,3% 

4. a) Reintegraments 0  3.106  -3.106 -100,0% 

4. c) Altres ingressos de gestió 47.359  51.754  -4.395 -8,5% 

        c.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 47.359  51.754  -4.395 -8,5% 

4. f) Altres interessos i ingressos assimilats 12.916  16.336  -3.420 -20,9% 

        f.1) Altres interessos 12.916  16.336  -3.420 -20,9% 

5. Transferències i subvencions 873.540  882.936  -9.396 -1,1% 

5. a) Transferències corrents 674.877  564.318  110.558  19,6% 

5. b) Subvencions corrents 13.478  212.863  -199.385 -93,7% 

5. c) Transferències de capital 79.009  14.963  64.047  428,0% 

5. d) Subvencions de capital 106.176  90.792  15.384  16,9% 

6. Guanys i ingressos extraordinaris 23.895  638.730  -614.835 -96,3% 

6. d) Ingressos i beneficis d’altres exercicis 23.895  638.730  -614.835 -96,3% 

Desestalvi      -   -  
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 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

CAPÍTOL D’INGRESSOS 
PREVISIÓ EXECUCIÓ 

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. NETS (1) REC.NETA (2) PEND. COBRAMENT 

1  Impostos directes 1.217.800  0  1.217.800  1.224.602  100,6% 1.011.575  82,6% 213.027  

2  Impostos indirectes 12.300  0  12.300  259.461  2.109,4% 259.341  100,0% 120  

3  Taxes i altres ingressos 299.525  0  299.525  472.053  157,6% 437.913  92,8% 34.140  

4  Transferències corrents 580.696  70.765  651.461  688.355  105,7% 650.320  94,5% 38.035  

5  Ingressos patrimonials 40.620  0  40.620  43.167  106,3% 37.899  87,8% 5.268  

6  Alienació d’inversions reals 0  0  0  0   - 0  - 0  

7  Transferències de capital 0  360.566  360.566  185.186  51,4% 175.187  94,6% 9.999  

8  Actius financers 0  2.621.977  2.621.977  0  - 0   - 0  

9  Passius financers 0  0  0  0  - 0  - 0  

TOTAL INGRESSOS 2.150.941  3.053.308  5.204.249  2.872.824  55,2% 2.572.235  89,5% 300.589  

          

CAPÍTOL DE DESPESES 
PREVISIÓ EXECUCIÓ 

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O.R.NETES (1) PAGAMENTS 
LÍQUIDS (2) PEND. PAGAMENT 

1  Despeses de personal 1.014.354  51.696 1.066.050  1.029.328  96,6% 1.022.427  99,3% 6.901  

2  Despeses de funcionament 869.889  13.631 883.520  882.866  99,9% 803.745  91,0% 79.121  

3  Despeses financeres 74.836  -20.800 54.036  50.760  93,9% 50.760  100,0% 0  

4  Transferències corrents 78.640  -11.501 67.139  67.137  100,0% 62.137  92,6% 5.000  

6  Inversions reals 0  3.018.482 3.018.482  453.343  15,0% 365.391  80,6% 87.952  

7  Transferències de capital 1.125  0 1.125  414  36,8% 414  100,0% 0  

8  Actius financers 0  0 0  0   - 0   - 0  

9  Passius financers 112.097  1.800 113.897  113.846  100,0% 113.846  100,0% 0  

TOTAL DESPESES 2.150.941 3.053.308 5.204.249  2.597.694  49,9% 2.418.720  93,1% 178.974  



 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 2013 VARIACIÓ 
BRUTA VARIACIÓ 

a  Operacions corrents 657.548 231.592 425.956 183,9% 

b  Altres operacions no financeres -268.572 -46.112 -222.460 -482,4% 

1  Total operacions no financeres (a+b) 388.976 185.480 203.495 109,7% 

2  Actius financers 0 0 0  - 

3  Passius financers -113.846 -219.239 105.393 48,1% 

I   RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) 275.130 -33.758 308.888 915,0% 

Ajustes 242.275 64.081 178.194 - 

4 (+) Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria per a desp. grals. 0 0 0 - 

5 (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 330.341 356.743 -26.402 -7,4% 

6 (- ) Desviacions de finançament positives de l’exercici 88.066 292.662 -204.596 -69,9% 

II   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5+6) 517.405 30.323 487.082 1606,3% 

     
ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 VARIACIÓ 

BRUTA 
VARIACIÓ 

1   (+) Fons líquids 1.347.706  958.035  389.670 40,7% 

2   (+) Drets pendents de cobrament 1.534.746  1.780.230  -245.483 -13,8% 

          + del pressupost corrent 300.589  314.665  -14.075 -4,5% 

          + de pressupostos tancats 1.201.261  1.436.122  -234.861 -16,4% 

          + d’operacions no pressupostàries 33.854  29.850  4.005 13,4% 

          - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 958  407  551 135,3% 

3   (-) Obligacions pendents de pagament 302.349  349.999  -47.650 -13,6% 

          + del pressupost corrent 178.974  216.130  -37.156 -17,2% 

          + de pressupostos tancats 23.529  35.149  -11.620 -33,1% 

          + d’operacions no pressupostàries 161.607  143.449  18.158 12,7% 

          - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 61.761  44.729  17.032 38,1% 

I     Romanent de tresoreria total (1+2-3) 2.580.103  2.388.266  191.837 8,0% 

II    Saldos de cobrament dubtós 722.104  611.578  110.527 18,1% 

III   Excessos de finançament afectat 1.734.543  2.676.317  -941.774 -35,2% 

IV  Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 123.456  -899.629 1.023.085 113,7% 
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 RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS SORELLS, 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2014 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 12 de setembre de 2016 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L'Ajuntament manifesta la seua voluntat d'atendre la recomanació 
d'aquesta Sindicatura de millorar la informació que s'ha d'incloure en 
l'informe de liquidació del pressupost que ha d'elaborar la secretària-
interventora per a l'aprovació consegüent per part de la Corporació, així 
com la recomanació d'elaborar un informe explicatiu del Compte 
General. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L'alcalde al·lega que no pot assumir la responsabilitat per la selecció del 
personal laboral temporals dels exercicis anteriors a la seua gestió i que 
segons la informació facilitada per la Secretaria-Intervenció, aquesta 
selecció s'efectuava respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i 
capacitat o per mitjà del SERVOF. No obstant això, l'Ajuntament no 
aporta la documentació acreditativa necessària per a verificar-ho. 

S'adjunta una còpia de l'ofici tramés a la Diputació de València el 6 de 
juliol de 2016, en el qual sol·liciten la seua assistència per a elaborar la 
Relació de Llocs de Treball. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

La Secretaria-Intervenció addueix que entenia que la certificació 
d'existència de crèdit podia suplir la comptabilitat de la seua retenció, en 
aplicació del que disposa la disposició addicional segona, apartat 6 del 
TRLCSP. També afegeix que actualment està actuant amb major 
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diligència en el control intern, tenint en compte el que vam indicar en 
l'Informe de la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

a) Quant als incompliments indicats en els apartats 6.1 a), b) i c), 
l'Ajuntament manifesta la seua voluntat de corregir-los en 
exercicis futurs. 

b) L'Ajuntament confirma les desviacions en l'execució i la 
certificació de projectes referides en l'apartat 6.1 e). 

c) Pel que fa a l'apartat 6.1 f), la secretària-interventora addueix que 
la mesa de contractació de l'expedient 012/2010, "Concessió de la 
gestió dels serveis de l'escola infantil de primer cicle", es va cenyir 
a l'opinió de l'informe tècnic, tant en el procediment obert com en 
el posterior procediment negociat sense publicitat, sense 
qüestionar-se la seua validesa i congruència. 

 Cal destacar que la mesa de contractació és l'òrgan competent per 
a valorar les ofertes, tal com estableix l'article 320 del TRLCSP. En 
aquells casos com el que ens ocupa, que la mesa s'ha servit d'un 
assessorament extern, entenem que no es pot assumir sense cap 
altra consideració la valoració efectuada per l'assessor, sinó que 
ha de consignar el seu propi judici sobre cada un dels criteris 
d'adjudicació, i acceptar o rebutjar la valoració del tècnic, ja que 
en el cas contrari, s'observaria una falta d'exercici de les 
competències de la llei li atribueix. 

d) L'Ajuntament relaciona una sèrie de fets i actuacions relatius a la 
reclamació i determinació de responsabilitats en l'execució del 
contracte "Gestió del complex esportiu gimnàs municipal i piscina 
coberta" (apartat 6.1 g). Aquesta al·legació no contradiu ni aporta 
informació addicional que debilite l'incompliment expressat en 
l'article 6.1 g) de no sotmetre a licitació el contracte mitjançant un 
procediment obert. 

 No obstant això, sí que aporta informació rellevant sobre el recurs 
contenciosoadministratiu referit a l'apartat 6.1 g), raó per la qual 
proposa eliminar el paràgraf informatiu. 

e) Quant al fraccionament de l'objecte del contracte, l'Ajuntament 
manifesta la voluntat d'atendre el que indiquem en l'Informe. 
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f) Respecte a l'incompliment indicat en l'apartat 6.1 i), "Contractació 
del servei d'assistència tècnica econòmica i consultoria en l'àrea 
de comptabilitat, intervenció i gestió tributària", l'Ajuntament 
trasllada el contingut del document elaborat des de la Secretaria-
Intervenció, i en el qual manifesta el seu desacord amb l'opinió 
d'aquesta Sindicatura. 

 Aquest desacord el fonamenta en dues línies argumentals: 

- La prohibició de contractar per causa d'incompatibilitat 
d'un funcionari es limita exclusivament a l'Administració 
on el funcionari presta els seus serveis. Aquest criteri 
s'expressa en diversos informes de juntes de contractació. 

- L'activitat desenvolupada pel contractista és una activitat 
privada segons la Llei 53/1984. 

 Pel que fa al caràcter privat dels serveis prestats pel funcionari 
contractista de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, aquesta 
Sindicatura sosté el caràcter públic dels dits serveis, ja que s'han 
desenvolupat amb regularitat des de l'exercici de 2012, i 
consisteixen en el suport continuat i periòdic a la secretària-
interventora en l'exercici normal de les seues funcions públiques, 
reservades legalment als habilitats nacionals, sense que es tracte 
d'un assessorament tècnic puntual en supòsits concrets. A més, la 
Llei 53/1984, en el seu article 14, considera que són activitats 
privades les realitzades fora de les administracions públiques per 
a exigir-les el previ reconeixement de compatibilitat. 

 Quant a la interpretació que es fa de limitar la prohibició de 
l'article 60.1 f) a l'Administració on el funcionari presta els seus 
serveis, entenem que d'una banda no s'até a la literalitat del 
precepte i, de l'altra, no resulta lògic que la dita prohibició  es 
limite exclusivament a la dita Corporació i no a qualsevol 
administració pública, sobretot quan no estan qüestionant-se els 
possibles conflictes d'interessos. 

 Es proposa incloure en l'informe la renúncia del contractista al 
contracte amb l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: 

Suprimir el tercer paràgraf de l'apartat 6.1 g) següent: 

Quant a l’execució del contracte, cal assenyalar l’existència d’un 
recurs contenciós administratiu interposat pel contractista 
després de la reclamació de l’Ajuntament per a resoldre les 
deficiències observades en les instal·lacions. 
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Afegir al final de l'apartat 6.1.i) el paràgraf següent: 

L'Ajuntament, en fase d'al·legacions, aporta un escrit de 27 de juny 
de 2016 en el qual el funcionari contractat comunica la seua 
voluntat d'extingir el contracte vigent, tot sol·licitant la finalització 
per acord mutu i la seua renúncia a la declaració de compatibilitat 
concedida per l'ajuntament d'origen. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

L'Ajuntament aporta documentació acreditativa suficient de la 
reclamació al contractista de les despeses indicades en l'apartat 6.1 g). 
Per tant, es proposa modificar la qualificació dels fets descrits en el dit 
apartat de l'Informe com a indiciaris de responsabilitat comptable. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar el segon paràgraf de l'apartat 6.1 g) de l'esborrany de l'Informe: 

On diu:  

"Si bé el preu del contracte ... satisfets pel contractista" 

Ha de dir: 

"Si bé el preu del contracte és determinat per la suma de les despeses 
d’explotació i manteniment a càrrec de l’adjudicatari, s’ha constatat que 
algunes d’aquestes despeses les ha anat assumint l’Ajuntament, sense 
que se li hagen repercutit al contractista. Pel que fa a això, s’ha 
comprovat que l’Ajuntament ha satisfet, entre 2011 i 2015, despeses per 
un import conjunt de 12.411 euros. En fase d'al·legacions, l'Ajuntament 
ha aportat còpia de la Resolució de l'Alcaldia de 13 de juliol de 2016, per 
la qual s'acorda aprovar i notificar al contractista la repercussió de les 
referides despeses." 

Suprimir el segon paràgraf de l'apartat 6.2, següent: 

A més, les circumstàncies concurrents dels fets que es detallen en 
l’apartat 6.1 g) permeten concloure que reuneixen els requisits per a la 
seua consideració com a indiciaris de la possible existència de 
responsabilitat comptable i en conseqüència es notificaran amb aquesta 
consideració al Tribunal de Comptes. 
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