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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si la informació financera 
corresponent al Compte General de l’exercici de 2011, que detallem en 
l’apartat 2.1, es presenta adequadament conformement als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

A més a més, la fiscalització ha tingut per objecte revisar la contractació 
administrativa, el procés d’elaboració, formulació i aprovació del 
pressupost i la revisió de la rendició de comptes així com la informació 
que s’ha de facilitar al Ple de l’Ajuntament i de les entitats que en 
depenen, durant l’exercici de 2011, per a verificar la seua adequació a la 
normativa legal vigent. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament està format únicament pel Compte 
de la mateixa Entitat, ja que no té organismes autònoms ni societats 
mercantils íntegrament participades. 

Els comptes que integren el Compte de l’Entitat de l’exercici de 2011 
estan formats pel balanç, el compte de resultat econòmic i patrimonial, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents al dit 
exercici i s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. Aquest 
Compte fa ser formulat i dictaminat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes el 23 de juliol de 2012, aprovat pel Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada el 28 de setembre de 2012 i retut 
a la Sindicatura de Comptes el 31 d’octubre de 2012. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, l’abast de la revisió 
financera s’ha estès a la revisió de les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem a fi de comprovar la seua adequació a la normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació: 

- Rendició de comptes. Formació i aprovació del Compte General de 
l’Entitat. 

- Informació que s’ha de subministrar al Ple de l’Ajuntament sobre 
els aspectes següents: execució dels pressupostos, moviments de 
tresoreria, inventari de béns, informe de la Intervenció i 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

- Procediment d’elaboració, formulació i aprovació del pressupost tot 
incloent la seua remissió a les administracions competents. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011 

5 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici de 
2011. Formació de totes dues quantitats segons el que estableixen 
les regles corresponents de la Instrucció de Comptabilitat Local així 
com la seua inclusió en els apartats respectius del Compte General. 

- Tresoreria. Procediments de gestió i comptabilització de la 
tresoreria de l’Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d’aplicació. 

- Contractació. Procediments de contractació i tramitació dels 
expedients adjudicats i formalitzats en l’exercici objecte de 
fiscalització. Adequada comptabilització i imputació al pressupost 
de les despeses realitzades en l’exercici contractual. 

- Fets posteriors. Revisió dels fets posteriors que pogueren tenir un 
efecte significatiu sobre els estats comptables fiscalitzats. S’inclou 
l’aprovació i liquidació del pressupost de l’exercici de 2012. 

- Entorn tecnològic i sistemes de gestió personal. 

- Seguiment de l’Informe de control intern emès per aquesta 
Sindicatura en data 20 de desembre de 2012. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que 
hem considerat pertinents d’acord amb els Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les Normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes recollides 
en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
d’aplicació en aquest cas, tot considerant els objectius perseguits i l’abast 
anteriorment assenyalat. 

Els resultats de la fiscalització de l’àrea “Entorn tecnològic i sistemes de 
gestió de personal” els mostrem en l’“Informe de fiscalització de les 
despeses de personal de l’Ajuntament de Benidorm. Exercicis de 2011-
2012”, que s’emet al mateix temps que aquest Informe. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat si l’Ajuntament de 
Benidorm ha complit la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons 
públics i a l’activitat contractual durant l’exercici terminat el 31 de 
desembre de 2011. 
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La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
següent normativa: 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el 
Test Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanismes de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals. 

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, que aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que 
afecten de forma significativa l’adequació dels estats i documents 
comptables fiscalitzats als principis i normativa comptable i 
pressupostària d’aplicació: 

a) Segons el que indica l’apartat 7.2, el compte 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost” del passiu del balanç 
presentava, a 31 de desembre de 2011, un saldo de 19.859.257 euros 
quan hauria de recollir un import de, quant menys, 21.067.540 
euros, per l’existència de despeses realitzades fins a la dita data que 
no s’havien aplicat al pressupost, en no ser remeses a la Intervenció 
les factures corresponents per al seu registre i comptabilitat. Això 
comporta que el resultat econòmic i patrimonial i el passiu del 
balanç al tancament de l’exercici es troben infravalorats en 
1.208.283 euros. 

b) El criteri per a calcular el saldo de deutors de cobrament dubtós no 
coincideix amb el que figura en les bases d’execució, amb el qual 
s’havia minorat el romanent de tresoreria per a despeses generals 
fins a un import negatiu de 21.949.953 euros, segons indiquem en 
l’apartat 7.2. No obstant això, el 2012 s’aplica el criteri correcte. 

 A més a més, l’Entitat no ha dotat la corresponent provisió per a 
indicar les possibles insolvències en els drets pendents de 
cobrament, contravenint el que estableix la Regla 60 de l’ICAL. 

 L’adequada comptabilitat de la dita provisió per part de 
l’Ajuntament, hauria disminuït el resultat econòmic i patrimonial i 
l’actiu del balanç a 31 de desembre de 2011 en 15.221.290 euros, 
(apartat 7.2). 

A més a més, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interès posats de 
manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Si l’Ajuntament haguera imputat a l’exercici que corresponen les 
despeses esmentades en l’apartat 7.1, el resultat pressupostari i el 
resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2011 haurien 
disminuït en 5.570.096 euros. 

b) Per a una adequada interpretació del saldo del romanent de 
tresoreria  s’hauria de tenir en compte que a 31 de desembre de 
2011 no s’han imputat al pressupost i, per tant, no s’han tingut en 
compte en el seu càlcul, obligacions contretes el 2011 i exercicis 
anteriors, per un import conjunt de 21.067.540 euros, dels quals, 
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com indiquem en l’apartat 7.2, 18.632.860 euros han sigut 
convalidats en els exercicis de 2012 i 2013. 

c) Com descriu l’apartat 7.2, l’Ajuntament, igual que en exercicis 
anteriors, presentava un romanent de tresoreria negatiu per a 
despeses generals. Per a fer front a la dita situació, l’Entitat va 
aprovar en l’exercici de 2009 un pla de sanejament que ha 
incomplit les seues previsions. 

 Tot això provoca que l’Ajuntament no solucione la seua difícil 
situació econòmica i financera. 

 A fi d’aconseguir una millora, s’ha aprovat, a l’empara del Reial 
Decret 4/2012, que estableix un mecanisme de finançament per al 
pagament a proveïdors de les entitats locals, un pla d’ajust amb un 
horitzó temporal de deu anys, el compliment del qual caldrà als 
efectes d’aconseguir la pretesa millora. Això amb independència de 
les mesures addicionals d’ajust que hagen d’aplicar-se per a 
corregir els desequilibris pressupostaris i econòmics que hi ha. 

d) Les inversions realitzades per l’empresa concessionària del 
subministrament d’aigua potable no figuren comptabilitzades en 
l’immobilitzat material, en l’epígraf d’“Inversions destinades a l’ús 
general”. A més a més, els ingressos corresponents a la dita 
concessió no s’han registrat segons el principi comptable de no 
compensació, (apartat 9.5.2). 

e) Segons indica l’apartat 11.3, es desconeixen les conseqüències 
econòmiques que puga tenir la Sentència del Tribunal Suprem de 5 
de novembre de 2012, que confirma en última instància l’anul·lació 
de l’Acord plenari de 28 de març de 2003, que aprovava la 
modificació del contracte de gestió del servei públic de construcció i 
explotació de l’estació d’autobusos de Benidorm. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
s’han posat de manifest, durant l’exercici objecte de fiscalització, els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, pel que fa a les àrees fiscalitzades: 

a) L’Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els 
seus béns i drets, qualsevulla que siga la seua naturalesa o forma 
d’adquisició, com estableix l’article 33 de l’RBCL, segons es detalla 
en els apartats 5.3 i 9.5.2 de l’Informe. 

b) En la liquidació de l’exercici de 2011 l’Ajuntament ha incomplit el 
principi d’estabilitat pressupostària, sense que el Ple haja aprovat el 
pla econòmic financer previst en l’article 20 del Reial Decret 
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1463/2007, (apartat 5.3.5), en integrar-se en el Pla d’Ajust del Reial 
Decret Llei 04/2012. 

c) L’aprovació inicial i definitiva del pressupost de l’exercici de 2011 
així com la seua remissió a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat, s’han efectuat fora dels terminis assenyalats en els 
articles 168 i 169 de l’LRHL, com indiquem en l’apartat 6.2. La 
demora en l’aprovació ha determinat la pròrroga del pressupost de 
2010, que segons indica l’esmentat apartat s’ha formalitzat 
adequadament. 

d) L’Ajuntament ha convalidat el 2011 obligacions per quantia 
superior a l’import dels crèdits autoritzats en el pressupost de 
l’exercici de 2010 per un import de 348.145 euros, cosa que 
incompleix el que disposa l’article 173.5 del TRLRHL, com indiquem 
en l’apartat 7.1. 

e) Com assenyalem en l’apartat 7.2, l’Ajuntament presentava a 31 de 
desembre de 2011, igual que en l’exercici de 2010, un romanent de 
tresoreria negatiu, i no hi han adoptat cap de les mesures previstes 
en l’article 193 de l’LRHL. No obstant això, el romanent de 2011 s’ha 
compensat amb l’operació de crèdit prevista en el Reial Decret Llei 
04/2012. 

f) Com exposem en l’apartat 8, de la mostra analitzada dels 
moviments dels comptes de “Acompte de caixa fixa” i “Pagaments a 
justificar” es desprèn que, en ocasions, l’Ajuntament utilitza de 
forma inadequada aquests mecanismes de pagament, ja que no es 
realitzen per a atendre despeses de caràcter periòdic i repetitiu en 
el primer cas, i no sorgeixen, en el segon cas, de la necessitat de 
haver de fer front a l’expedició d’ordres de pagament, que en el dit 
moment no poden venir acompanyades del document justificatiu. 

 Tot això representa un incompliment de les prioritats de pagament 
establides en l’article 187 de la Llei 39/1988, a més de no ajustar-se, 
com requereix l’article 69.3 del Reial Decret 500/1990, en el cas que 
n’hi haguera, al pla de disposició del fons de la tresoreria. 

g) Des de l’exercici de 2009, hi ha un import sense justificar de 13.100 
euros en un compte restringit bancari de despeses a justificar, cosa 
que podria constituir un dèficit comptable d’acord amb el que 
disposa l’article 72.1 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament 
del Tribunal de Comptes, segons assenyalem en l’apartat 8. 

h) El perfil de contractant de l’Ajuntament ha d’observar els aspectes 
que s’indiquen en l’apartat 9.2 sobre el correcte compliment de 
l’LCSP. 
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i) En els apartats 9.5.1, 9.5.2 i 9.5.3 indiquem els aspectes significatius 
evidenciats en la fiscalització pel que fa al compliment de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Benidorm pertany a la província d’Alacant i la seua 
població és de 72.991 habitants, segons la informació del padró 
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2012. 

Després de les eleccions de l’any 2011, l’alcalde pertany al PSPV-PSOE, 
que va governar en minoria fins a l’1 d’agost de 2012, quan PSPV-PSOE i 
CDL van formalitzar un acord de govern per a la resta de la legislatura. La 
configuració política de l’Ajuntament, segons els resultats comparats de 
les últimes eleccions municipals, és la següent: 

 

Partit Polític 2011 2007 

PSOE - PSPV 11 12 

Partit Popular (PP) 11 13 

Centre Democràtic Liberal (CDL)  3 - 

Total 25 25 

Quadre 1 

Respecte a l’organització interna i funcionament, el municipi funciona 
en règim comú d’Ajuntament i compta amb els òrgans de l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
normativa de desenvolupament. El Ple ha aprovat el 2012 un Reglament 
Orgànic Municipal adaptat a les seues necessitats. Els òrgans del 
municipi als quals correspon el seu govern i administració són l’alcalde, 
els tinents d’alcalde, el Ple de l’Ajuntament i la Junta de Govern Local. 

Segons la memòria dels comptes anuals de 2011, la plantilla de personal 
de l’exercici estava formada per 750 funcionaris de carrera, 19 
funcionaris interins i 123 treballadors laborals, dels quals 60 n’eren fixos 
i 63 temporals. A més a més, el personal de confiança de caràcter 
eventual pujava a 21 persones. Els llocs de secretari, interventor i 
tresorer han estat coberts per funcionaris amb habilitació nacional. 
L’organització de l’Ajuntament el 2011 es descriu en l’apartat 1 de la 
memòria. L’Ajuntament no compta amb un organigrama general 
actualitzat. 

A partir de la informació facilitada pel mateix Ajuntament i d’altres fonts 
d’informació (base de dades CIVIS de la Conselleria d’Administracions 
Públiques i la base de dades d’aquesta Sindicatura de Comptes) s’ha 
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comprovat que a 31 de desembre de 2011, com a entitats dependents 
constaven dos organismes autònoms participats al 100% pel mateix 
Ajuntament, la Fundació Municipal de l’Habitatge i la Fundació 
Municipal Mare de Déu del Sufragi, que en la pràctica fa anys que no 
tenen òrgans propis ni funcionament administratiu. Totes dues han sigut 
dissoltes el maig de 2012, cosa que informa l’apartat 22 de la memòria 
del Compte General de 2011. 

Les entitats en les quals està integrat l’Ajuntament de Benidorm són: 

- Consorci d’Aigües de la Marina Baixa. 

- Consorci de Residus de la Zona XV. 

- Consorci d’Extinció d’Incendis. 

A més a més, forma part del Patronat de la Fundació de Turisme de 
Benidorm. 

5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici de 2011, que conté exclusivament el 
compte del mateix Ajuntament en no tenir entitats que en depenguen, 
va ser format per la Intervenció amb un retard d’un mes i 17 dies 
respecte al termini legal establit en l’article 212 de l’LRHL (abans de l’1 de 
juny de 2012) i va ser aprovat pel Ple el 25 de setembre de 2012, dins del 
termini legal previst. Quant a la remissió del Compte General a la 
Sindicatura de Comptes el 30 d’octubre de 2012, també es compleix amb 
el termini legal fixat en l’article 223 de l’LRHL. 

Els comptes anuals que integren el Compte de l’Ajuntament són el 
balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria. 

La liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 es va aprovar el 26 de 
març de 2012, amb retard respecte al termini previst en l’article 191.3 de 
l’LRHL (1 de març). Durant l’execució del treball hem verificat que n’han 
remés una còpia a la Comunitat Autònoma el 2 d’abril de 2012 i al 
Ministeri d’Economia i Hisenda el 17 d’aquest mateix mes. En tots dos 
casos, l’enviament ha incomplit el termini fixat en l’article 193.5 de 
l’LRHL, que indica que havia de ser abans del 31 de març de 2012. 

Quant a la memòria retuda, hem comprovat que si bé conté, en termes 
generals, els aspectes previstos en l’ICAL, hauria d’incloure informació 
sobre els compromisos d’ingressos i despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis posteriors. 
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5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe s’adjunten el balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost d’ingressos i 
despeses, el resultat pressupostari i l’estat de romanent de tresoreria de 
l’exercici de 2011, definitivament aprovats per l’Ajuntament, així com els 
corresponents a l’exercici de 2010. 

El quadre següent mostra les principals quantitats pressupostàries de 
l’exercici de 2011 comparades amb l’exercici anterior, en euros: 

 

Exercici de 2010 Exercici de 2011

Pressupost inicial ingressos 105.511.038 99.725.630

Pressupost inicial despeses 105.484.858 95.864.509

Previsions definitives ingressos 117.526.038 102.048.293

Previsions definitives despeses 117.499.858 98.907.171

Drets reconeguts nets 102.437.334 91.010.450

Obligacions reconegudes netes 105.294.309 99.182.722

Resultat pressupostari (2.856.975) (8.172.272)

Resultat pressupostari ajustat 135.281 (5.410.666)

Romanent de tresoreria total 1.413.636 (6.648.226)

Romanent de tresoreria per a desp. generals (10.474.875) (18.671.429)

Quadre 2 

En els apartats 7.1 i 7.2 analitzem el resultat pressupostari i el romanent 
de tresoreria. 

A més a més, en la revisió de les desviacions de finançament calculades 
per l’Ajuntament hem observat que en l’estat de “Despeses de 
finançament afectat” del Compte General de 2011 no consten 
desviacions de finançament positives de l’exercici per 64.988 euros, 
corresponents al projecte d’execució subsidiària de l’enderrocament de 
l’edifici “Las Terrazas”, finançat mitjançant la modificació pressupostària 
6/2011, tot i que sí que s’han tingut en compte en el càlcul del resultat 
pressupostari i del romanent de tresoreria. 
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5.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

5.3.1 Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

L’article 207 de l’LRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local 
remetrà al Ple de l’Ajuntament, per conducte de la Presidència, 
informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la 
tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. La base d’execució 
34a del pressupost de 2011 assenyala l’obligació de remetre aquesta 
informació amb periodicitat trimestral, sense especificar-ne el termini de 
presentació. Quant a això, hem verificat que el 2011 i 2012 la Intervenció 
ha remès amb la periodicitat establida pel Ple la informació prevista en 
l’esmentada Llei, llevat de la que correspon al 4t trimestre de 2011. 

5.3.2 Inventari de béns 

Quant a la informació relativa a l’inventari de béns, hem comprovat que 
l’Entitat disposa d’un inventari aprovat a 31 de desembre de 1993, si bé 
no s’han aprovat les actualitzacions que s’han anat realitzant, ni les 
comprovacions anuals. Per tant, l’Ajuntament no ha complit el que 
disposa l’article 33 del Reial Decret 1372/1986, que estableix que 
l’inventari haurà d’actualitzar-se anualment i comprovar-se sempre que 
es renove la Corporació. Als efectes, en no disposar d’un inventari de 
béns actualitzat, el saldo que mostra l’epígraf de l’actiu del balanç 
”Immobilitzat”, no representa la imatge fidel del patrimoni de l’Entitat. 

5.3.3 Informes de la Intervenció 

D’acord amb la informació facilitada per la Corporació, el 2011 la 
Intervenció ha emés 4.237 informes de fiscalització, en 89 dels quals 
s’han formulat advertiments. Hem analitzat els relacionats amb l’abast 
de la fiscalització que descriu l’apartat 2.1, i la causa principal n’és la 
falta de consignació pressupostària i de documentació essencial per a 
aprovar la despesa. 

El 2012, els advertiments formulats pel l’interventor pugen a 84, dels 
quals 37 tenen relació amb l’abast de la fiscalització. Revisats aquests 
últims, hem observat que també es deriven del que hem comentat en el 
paràgraf anterior. 

Pel que fa a la informació al Ple de les resolucions de l’Alcaldia contràries 
als advertiments descrits anteriorment, s’ha donat compliment a 
l’obligació que preveu l’article 218 de l’LRHL, ja que el Ple té coneixement 
en cada sessió de les resolucions adoptades des de la sessió anterior. No 
obstant això, l’Alcaldia ha resolt advertiments per delegació del Ple en 
casos de consignació pressupostària insuficient, facultat indelegable 
segons l’article 217 de l’LRHL i que origina la modificació pressupostària 
8/2011, que canvia la redacció original de l’article 13 de les bases 
d’execució, com esmentem en l’apartat 6.1 d’aquest Informe. 
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Quant als advertiments emesos per la Intervenció municipal el 2011, 
hem revisat els dos més importants: 

- Advertiment de data 13 de desembre de 2011, motivat per la 
insuficiència del crèdit adequat per al pagament de la “Subvenció 
per ajudes directes de pensionistes i jubilats de l’exercici de 2011”, 
en pujar l’import del padró a 546.550 euros i ser el saldo de la 
vinculació jurídica de l’aplicació pressupostària de 311.100 euros. 
Aquest advertiment va ser elevat pel Ple de 16 de desembre de 2011 
a causa de l’interès social de la despesa, i es va imputar l’excés de 
235.450 euros al pressupost de 2012. 

- Advertiment pel pagament sense consignació pressupostària 
suficient de nòmines del personal, dels mesos de setembre a 
desembre de 2011, efectuat en la fiscalització posterior al seu 
pagament. Aquest advertiment s’informa a la Comissió Informativa 
d’Hisenda, però no arriba a ser aprovat pel Ple, malgrat la seua 
competència i la proposta de l’alcalde en la Comissió. 

També cal fer referència a les memòries anuals de fiscalització que 
realitza la Intervenció, on s’analitza la seua activitat all llarg de cada 
exercici i de les que es dóna compte al Ple. S’estructuren en tres àrees 
principals, contractació, recursos humans i fiscalització prèvia, i inclouen 
recomanacions. Les incidències més importants que figuren en l’Informe 
de 2011 són les següents: 

- La no remissió d’expedients a la Intervenció, als efectes previstos 
en l’article 214 i següents del TRLHL. 

- La falta de resposta dels departaments als requeriments d’informes 
o documentació d’aquest òrgan de control, cosa que contravé 
l’article 222 del TRLHL. 

- Adopció d’actes administratius nuls de ple dret per no tenir 
consignació pressupostària, i per tant estan subjectes a 
responsabilitat pel tal motiu. 

- Presa de decisions que comporten compromisos ferms de despeses 
sense tenir-hi competències. 

La Intervenció no ha pogut assumir la fiscalització plena posterior ni el 
control d’eficàcia, en no executar els acords plenaris que van establir els 
procediments i l’organigrama del servei de fiscalització. Quant a 
determinats àmbits d’actuació administrativa en destaquem: 

- La necessitat de fiscalitzar els expedients urbanístics amb 
rellevància econòmica. 
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- La insuficiència de control intern en matèria de subvencions. 
Recomanem, d’una banda, la prevalència del model de lliure 
convocatòria en comptes de la relació nominativa en els 
pressupostos. De l’altra banda, el control sobre els requisits dels 
beneficiaris, compliment del seu objectiu i justificació de les tals 
subvencions. 

- La falta de fiscalització dels expedients relatius a gestió tributària, 
rendes i recaptació. En especial, la conveniència d’una fiscalització 
plena sobre els ingressos per cànons de les concessionàries i per 
l’arrendament d’immobles. 

5.3.4 Morositat en operacions comercials 

Durant 2011 s’han elaborat els informes trimestrals de morositat, com 
requereix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. D’aquests informes, 
juntament amb la corresponent relació de factures, se n’ha donat 
compte als grups polítics del Ple i també han sigut publicats en el lloc 
d’Internet de l’Ajuntament. 

5.3.5 Estabilitat pressupostària 

Hem verificat que la Intervenció de l’Ajuntament ha emès un informe 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en 
l’aprovació i liquidació del pressupost de 2011, encara que no de forma 
independent com estableix l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, sinó 
integrat en l’informe de la Intervenció. Tanmateix, atès que el dit 
pressupost és aprovat després de començat l’exercici, no s’ha elaborat 
cap informe de la pròrroga del pressupost de 2010. Tampoc no s’ha 
efectuat un informe de les modificacions realitzades durant l’exercici 
fiscalitzat. 

De tots els informes d’estabilitat realitzats se n’ha donat compte al Ple en 
la sessió següent a la seua emissió. 

En l’informe referit a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011, 
emès el 23 de març de 2012, es posa de manifest l’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i es calcula una necessitat de 
finançament d’1.744.262 euros. No obstant això, no s’han practicat els 
càlculs i ajustos necessaris sobre els estats de despeses i ingressos 
pressupostaris en termes de comptabilitat nacional i segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Quant a l’estabilitat 
pressupostària en l’aprovació del pressupost de 2011, s’havia conclòs que 
hi havia capacitat de finançament. 

Pel que fa a l’informe del compliment de l’objectiu d’estabilitat referit a 
la liquidació del pressupost de 2011, aquesta Sindicatura entén que 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011 

16 

aquest informe hauria de mostrar una necessitat de finançament de 
6.502.563 euros, una vegada realitzats els ajustos necessaris, entre 
d’altres, el corresponent a la variació del compte 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”, que puja a 4.787.661 euros, 
en tenir en compte el que assenyala l’apartat 7.2 del present l’Informe en 
relació amb el dit compte. 

La necessitat de finançament calculada d’aquesta forma supera el 
percentatge establit per l’Acord de la Subcomissió de Règim Econòmic, 
Financer i Fiscal, de la Comissió Nacional d’Administració Local (CNAL), 
de 22 de maig de 2012, en relació amb les liquidacions dels pressupostos 
generals de les entitats locals, corresponents a l’exercici de 2011. Malgrat 
això, no es va elaborar un pla econòmic financer de reequilibri, per 
coincidir en el temps amb el Pla d’Ajust del Reial Decret Llei 4/2012, que 
integraria l’anterior. 

Quant a la liquidació del pressupost de 2012, l’informe de la Intervenció 
ja conté tots els càlculs i ajustos preceptius en termes de comptabilitat 
nacional i del SEC. Aquest informe, emès el 26 de març de 2013, conclou 
que es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària ja que 
presenta un capacitat de finançament d’1.264.920 euros. 

6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Pressupost inicial 

Tot seguit mostrem un quadre comparatiu dels pressupostos inicials dels 
exercicis de 2011 i 2010, que recull la importància quantitativa de 
cadascun dels capítols pressupostaris i la variació entre exercicis, en 
euros: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2011/10 

2011 % 2010 % Import % 

1. Impostos directes 41.279.000 41,4% 41.433.000 39,3% (154.000) (0,4%)

2. Impostos indirectes 1.200.000 1,2% 1.460.000 1,4% (260.000) (17,8%)

3. Taxes i d’altres ingressos 34.489.300 34,6% 33.315.100 31,6% 1.174.200 3,5%

4. Transferències corrents 15.578.750 15,6% 21.276.974 20,2% (5.698.224) (26,8%)

5. Ingressos patrimonials 6.235.200 6,3% 6.860.200 6,5% (625.000) (9,1%)

6. Alienació inversions reals 720.000 0,7% 720.000 0,7% 0 0,0%

7. Transferències de capital 0 0,0% 222.384 0,2% (222.384) (100,0%)

8. Actius financers 223.380 0,2% 223.380 0,2% 0 0,0%

Total ingressos 99.725.630 100,0% 105.511.038 100,0% (5.785.408) (5,5%)

1. Despeses de personal 35.866.514 37,4% 36.631.979 34,7% (765.466) (2,1%)

2. Despeses de funcionament 37.079.572 38,7% 42.071.371 39,9% (4.991.799) (11,9%)

3. Despeses financeres 3.630.000 3,8% 3.267.687 3,1% 362.313 11,1%

4. Transferències corrents 6.963.077 7,3% 9.879.729 9,4% (2.916.652) (29,5%)

6. Inversions reals 1.391.496 1,5% 1.436.769 1,4% (45.273) (3,2%)

7. Transferències de capital 106.000 0,1% 106.000 0,1% 0 0,0%

8. Actius financers 227.850 0,2% 227.850 0,2% 0 0,0%

9. Passius financers 10.600.000 11,1% 11.863.473 11,2% (1.263.473) (10,7%)

Total despeses 95.864.509 100,0% 105.484.858 100,0% (9.620.349) (9,1%)

Quadre 3 

El pressupost de 2011 es va aprovar amb 3.861.121 euros d’ingressos més 
que despeses, en aplicació del que disposa l’article 193.3 del TRLRHL 
sobre el superàvit inicial equivalent a l’últim romanent de tresoreria 
negatiu liquidat, que és el de l’exercici de 2009, per un import de 
3.858.099 euros. A més a més, per a complir amb el Pla de Sanejament 
aprovat el 2009, que preveu per a 2011 un estalvi net positiu de 3.022 
euros. 

Les consignacions inicials del pressupost de l’exercici de 2011 consideren 
una reducció del 9,1% en les despeses i del 5,5% en els ingressos, 
respecte a l’anterior exercici. 

Pel que fa a l’estat d’ingressos, les disminucions més significatives es 
produeixen en els capítols “Variació d’actius financers” i “Transferències 
corrents”, en aquest últim a causa tant de la important disminució de la 
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participació en els tributs de l’Estat com de l’aportació de la Comunitat 
Valenciana. 

En l’estat de despeses destaca el decreixement que té lloc en els capítols 
de “Despeses de funcionament” i de “Transferències corrents”. Quant a 
les consignacions pressupostàries, en el capítol 1 no s’ha tingut en 
compte el que estableix el Reial Decret Llei 8/2010 en matèria de reducció 
de les retribucions del personal de les administracions públiques. 

El capítol 2, destinat a despeses de funcionament, es va ajustar sota el 
supòsit de la renegociació de determinats contractes les obligacions dels 
quals estaven formalment contretes per l’Ajuntament. La falta d’adopció 
d’aquestes mesures va motivar que el 2011 l’import d’operacions 
pendents d’aplicat al pressupost per aquest capítol s’incrementara en 
3.939.322 euros. Quant al capítol 4, la rebaixa en la consignació de 
l’aportació al Consorci d’Aigües ha representat, pel mateix motiu, la no 
aplicació al pressupost de l’exercici de 2.744.852 euros. 

Durant l’exercici s’han aprovat 11 modificacions pressupostàries, que la 
de major import és la incorporació de romanents de 2010 a 2011, que 
puja a 2.826.594 euros. 

També cal destacar la modificació 8/2011, acordada pel Ple el 28 de juliol 
de 2011, que canvia la redacció original de l’article 13 de les bases 
d’execució (que delegava en l’Alcaldia la resolució dels advertiments 
basats en la insuficiència o inadequació del crèdit) i s’adapta al que 
estableix l’article 217 de l’LRHL, és a dir, que aquesta facultat correspon 
al Ple i és indelegable. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

En l’anàlisi de l’expedient d’aprovació del pressupost de l’exercici de 
2011 s’han posat de manifest les següents incidències: 

- L’aprovació inicial del pressupost a càrrec del Ple es va efectuar el 9 
de febrer de 2011, amb un retard de quatre mesos respecte al 
termini que preveu l’article 168.4 de l’LRHL, el 15 d’octubre de l’any 
anterior. 

- L’aprovació definitiva del pressupost es va efectuar el 4 d’abril de 
2011, que superava el termini fixat en l’article 169.2 de l’LRHL, 
abans del 31 de desembre de l’any anterior al de la seua aplicació. 

- L’enviament del pressupost definitiu al Ministeri d’Economia i 
Hisenda i a la Generalitat es va dur a terme amb retard respecte al 
termini previst en l’article 169.4 de l’LRHL i en l’article 29 del Reial 
Decret 1463/2007. 
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- La demora en l’aprovació del pressupost de 2011 va determinar la 
necessitat de prorrogar el pressupost de l’exercici anterior. La 
pròrroga es va formalitzar adequadament mitjançant la resolució 
de la seua aprovació, sense que això afectara els serveis i 
programes que concloïen en l’exercici de 2010 o que estaven 
finançats amb ingressos específics o afectats. 

- Finalment, en l’annex d’inversions no figuren tots els projectes, 
l’execució dels quals està prevista durant l’exercici, contràriament 
al que estableix l’article 19 del Reial Decret 500/1990, ja que només 
s’hi inclouen aquells que tenen consignació inicial en el pressupost. 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Tot seguit mostrem, en sengles quadres elaborats en euros, la liquidació 
del pressupost de l’exercici de 2011 i la seua comparació amb l’exercici 
anterior: 

Quadre 4 

 
  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
EXERCICI DE 2011 

Drets 
reconeguts 
nets 2011 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2011 

Totals 

a. Operacions corrents 90.778.514 84.059.729 6.718.785 

b. D’altres operacions no financeres 0 4.328.308 (4.328.308) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 90.778.514 88.388.037 2.390.477 

2. Actius financers 231.936 223.703 8.233 

3. Passius financers 0 10.570.982 (10.570.982) 

I. Total  (1+2+3) 91.010.450 99.182.722 (8.172.272) 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

EXERCICIS DE 2011 I 2010 
2011 2010 Variació 

bruta 
% 

2011/2010

a  Operacions corrents 6.718.785 7.709.954 (991.169) (12,9%)

b  D’altres operacions no financeres (4.328.308) (3.568.247) (760.061) (21,3%)

1.Total operacions no financeres (a+b) 2.390.477 4.141.707 (1.751.230) (42,3%)

2.Actius financers 8.233 (12.512) 20.745 165,8% 

3. Passius financers (10.570.982) (6.986.170) (3.584.812) (51,3%)

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) (8.172.272) (2.856.975) (5.315.297) (186,0%)

5. (+) Desviacions financ. negatives de l’exercici 2.826.594 5.818.851 (2.992.257) (51,4%)

6. (-) Desviacions financ. positives de l’exercici 64.988 2.826.595 (2.761.607) (97,7%)

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) (5.410.666) 135.281 (5.545.947) (4099,6%)

Quadre 5 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2011 va presentar una xifra 
negativa de 8.172.272 euros, mentre que en l’exercici anterior va arribar a 
un import d’igual signe de 2.856.975 euros. Aquest empitjorament 
s’explica, fonamentalment, pels ingressos de caràcter excepcional que es 
van produir en l’exercici anterior, en especial el finançament afectat 
d’inversions per import de 6,1 milions d’euros del Fons Especial de l’Estat 
per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació, creat a través del Reial Decret 
Llei 9/2008. 

Una vegada practicats els ajustos previstos en l’article 97 del Reial Decret 
500/1990 per les diferències de finançament derivades de les despeses 
amb finançament afectat, el resultat pressupostari ajustat aconseguit el 
2011 va ser negatiu en 5.410.666 euros, amb un notable empitjorament 
respecte a l’import positiu de 135.281 euros de l’exercici anterior. En la 
revisió de les desviacions de finançament calculades per l’Ajuntament, 
no s’han observat incidències significatives que afecten aquesta 
quantitat. 

Com a resultat del treball realitzat, tot seguit assenyalem les següents 
incidències a tenir en compte, per a una adequada interpretació del 
resultat pressupostari de l’exercici, sense perjudici dels possibles ajustos 
que pogueren derivar-se’n en cas que l’abast de la fiscalització s’haguera 
estès a unes altres àrees de treball. 

- Com mostra l’apartat 6 de l’Informe de fiscalització de les despeses de 
personal de l’Ajuntament de Benidorm, el pressupost de l’exercici de 
2011 es va liquidar amb una desviació pressupostària en el capítol 1 
de 2.785.660 euros. 
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 A més a més, les obligacions reconegudes en els exercicis de 2011 i 
2012 no mostren la despesa de personal efectivament realitzada, ja 
que s’han imputat a aquests exercicis 2.143.293 euros i 23.855 euros 
respectivament d’obligacions pendents d’imputar existents a 31 de 
desembre de 2010. 

- Hem revisat tres expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, aprovats pel Ple, a l’empara de l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990: 

- Reconeixement extrajudicial el 2011 de tres factures no 
comptabilitzades prèviament per una quantia de 348.145 
euros, amb càrrec al pressupost de 2012. Són liquidacions 
d’obra en projectes finançats en la seua totalitat amb fons 
estatals, corresponents a 2010, que va excedir la consignació 
pressupostària inicial, que vulnera l’article 173.5 del TRLHL. 

- El 2012 i 2013, a data de realització del present treball (juny de 
2013), es van aprovar i comptabilitzar sengles expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit per uns imports de 
2.504.659 euros i de 2.560.737 euros, respectivament. Del total 
de les despeses reconegudes, 2.213.223 euros corresponien a 
2011. En tots dos casos, les despeses estaven prèviament 
comptabilitzades en el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”. 

 A més a més, segons s’exposa en l’apartat 5.3.3, el Ple va autoritzar 
amb càrrec al pressupost de 2012 l’excés de la “Subvenció per 
ajudes directes de pensionistes i jubilats de l’exercici de 2011” que 
no comptava amb consignació pressupostària, per un import de 
235.450 euros. 

- En el compte 413, en la data de realització d’aquesta auditoria, 
quedaven per convalidar despeses realitzades el 2011 per import de 
2.744.650 euros. Corresponen a part de l’aportació municipal de 
2011 al Consorci d’Aigües Marina Baixa, que es va pressupostar a la 
baixa en previsió de renegociar el compromís anual, cosa que no va 
arribar a produir-se. 

- El 2012 l’Ajuntament ha comptabilitzat i aplicat pressupostàriament 
les factures incloses en la relació del Reial Decret Llei 4/2012 que es 
trobaven pendents d’aplicar a pressupost, per import de 14.473.740 
euros, mitjançant el suplement de crèdit 4/2012. En aquesta relació 
s’han detectat 628.030 euros per despeses no comptabilitzades 
prèviament ni registrades per la Intervenció, dels quals 11.330 euros 
provenien de 2011 i la resta d’exercicis anteriors. De la resta de 
l’import, 13.845.710 euros, ja comptabilitzats en el compte 413, se’n 
van meritar 2.508.736 euros el 2011. 
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Resumint, si l’Ajuntament haguera imputat a l’exercici que correspon les 
despeses esmentades anteriorment, el resultat pressupostari i el resultat 
pressupostari ajustat de l’exercici de 2011 haurien disminuït quant 
menys en 5.570.096 euros. L’informe de la Intervenció sobre la liquidació 
del pressupost de 2011 també adverteix sobre aquestes circumstàncies, 
tot i que en aquest cas l’ajust es fa per l’increment net del compte 413, 
4.540.881 euros. 

Podem ressaltar l’important volum que s’observa en la pràctica de 
l’Ajuntament de realitzar despeses sense consignació pressupostària i 
posteriorment esmenar-los mitjançant la tramitació d’expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

Quant a això, l’Ajuntament ha de tenir en compte el caràcter limitador i 
vinculant dels crèdits consignats, així com l’obligació d’imputar a 
l’exercici pressupostari les despeses que s’hi contrauen. Tot això sense 
perjudici de les excepcions previstes en la normativa d’aplicació i de la 
seua comptabilització en el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost”. 

També cal esmentar l’Informe de fiscalització del control intern de 
l’Ajuntament de l’exercici de 2011, emés per aquesta Sindicatura de 
Comptes, que feia referència a la necessitat de modificar la 
comptabilització dels drets reconeguts gestionats per ens recaptadors. 
Seguint el criteri de l’IGAE, el seu reconeixement només ha de portar-se 
a cap en el moment en què s’obtinga certesa de la seua possibilitat de 
cobrament, és a dir, quan hagen sigut recaptats pels ens gestors. 

Per aquest motiu, en l’informe sobre la liquidació del pressupost de 2012, 
a la vista de la dificultat pràctica de la seua aplicació amb efecte 
retroactiu, la Intervenció planteja el seu ús a partit de l’1 de gener de 
2013, tot mantenint el criteri de meritació respecte als drets emesos fins 
al 31 de desembre de 2012. L’aplicació d’aquest criteri de 
comptabilització dels ingressos tindrà, de manera sobrevinguda, un 
important impacte sobre el dèficit pressupostari. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Com mostrem en el quadre següent, el romanent de tresoreria total de 
l’exercici de 2011 va presentar un import negatiu de 6.648.226 euros, 
mentre que el romanent de tresoreria per a despeses generals va tenir 
una xifra del mateix signe de 18.671.429 euros. 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2011 2010 % 
2011/2010 

1.(+) Fons líquids 8.709.525 9.043.847 (3,7%) 

2.(+) Drets pendents de cobrament 44.865.736 43.279.376 3,7% 

(+) Del pressupost corrent 15.924.846 17.324.959 (8,1%) 

(+) De pressupostos tancats 28.947.420 25.926.675 11,6% 

(+) D’operacions no pressupostàries 2.565 42.847 (94,0%) 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 9.096 15.106 (39,8%) 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 60.223.486 50.909.588 18,3% 

(+) Del pressupost corrent 28.508.671 31.341.923 (9,0%) 

(+) De pressupostos tancats 29.286.922 16.585.029 76,6% 

(+) D’operacions no pressupostàries 2.981.476 2.991.029 (0,3%) 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 553.583 8.394 6495,3% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) (6.648.226) 1.413.636 (570,3%) 

II. Saldos de cobrament dubtós 11.942.767 9.046.467 32,2% 

III. Excés de finançament afectat 80.437 2.842.043 (97,2%) 

IV. Romanent tresoreria per a desp. generals (I - II - III) (18.671.429) (10.474.875) (78,2%) 

Quadre 6 

Davant l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals 
negatiu en els exercicis de 2010 i 2011, l’Ajuntament no ha adoptat cap 
de les mesures que hi preveu l’article 193 del Text Refós de l’LRHL. Quant 
a això, s’assenyala en la liquidació de 2011 que s’està pendent de 
conèixer l’abast del finançament obtingut en base al Reial Decret Llei 
4/2012 per a adoptar les mesures pertinents. 

Igual que en l’exercici fiscalitzat, el desequilibri pressupostari que revela 
l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, 
també es va donar en els exercicis de 2008 i 2009. 

A fi de mitigar aquesta situació financera, el Ple de la Corporació va 
aprovar el 2009 el Pla de Sanejament Municipal per al període de 2009 a 
2015, en desenvolupament del que disposa el Reial Decret 5/2009, de 
mesures extraordinàries i urgents per a facilitat a les entitats locals el 
sanejament dels deutes pendents de pagament amb els seus proveïdors, 
així com la normativa de desenvolupament. 
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Les previsions d’aquest Pla s’han incomplit en els últims exercicis, com 
indiquen els informes de liquidació dels pressupostos de 2011 i 2012, on 
l’estalvi net deduït de la liquidació incompleix l’objectiu per a cada 
exercici en 3.855.219 euros i 11.731.777 euros, respectivament. Aquest Pla 
de Sanejament ha quedat integrat en el Pla d’Ajust per al període de 2012 
a 2022. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l’adequat càlcul del 
romanent de tresoreria al tancament de l’exercici, tot seguit assenyalem 
les següents incidències: 

- El saldo de deutors de cobrament dubtós determinat per 
l’Ajuntament ha pujat a 11.942.767 euros. El criteri utilitzat per al 
seu càlcul no coincideix amb el que figura en les bases d’execució, 
amb el qual s’hauria obtingut un xifra de 15.221.290 euros, cosa que 
hauria minorat el romanent de tresoreria per a despeses generals 
fins a un import negatiu de 21.949.953 euros. No obstant això, 
aquest criteri s’adopta en la liquidació del pressupost de 2012, en el 
qual el saldo de cobrament dubtós passa a ser de 20.239.362 euros, 
amb un increment del 69,5% respecte a 2011. 

- L’Entitat no dota la corresponent provisió per a mostrar les 
possibles insolvències en els drets pendents de cobrament, com 
estableix la regla 60 de l’ICAL. Per tant, s’hauria de realitzar un ajust 
en l’actiu del balanç per l’import dels drets de difícil o impossible 
recaptació, 15.221.290 euros, mitjançant una provisió per a 
insolvències, i disminuir al seu torn el resultat econòmic i 
patrimonial en aquesta xifra. El 2012 s’ha esmenat aquesta omissió 
i s’ha dotat la provisió que pertoca. 

- Hi ha drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, 
amb una antiguitat superior a quatre anys, per un import 
d’11.413.630 euros, que corresponen, en la seua major part, a 
impostos, taxes, multes i preus públics. A causa del temps 
transcorregut des de la seua liquidació, la possibilitat que estiguen 
prescrits es prou elevada. Per això, recomanem depurar aquest 
import a fi de donar de baixa aquells drets sobre els quals no hi ha 
cap possibilitat que l’Ajuntament els puga cobrar. Quant a això, 
amb caràcter previ a les baixes, hauran de formalitzar-se els 
corresponents expedients en què es determinen i fonamenten les 
causes que hi donen origen. 

A partir del que exposa l’apartat 7.1, pel que fa als crèdits extrajudicials, i 
l’apartat 10, quant a la relació d’obligacions pendents de pagament del 
Reial Decret 4/2012, posem de manifest els següents aspectes: 

- El compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost” del passiu del balanç presentava, a 31 de desembre de 
2011, un saldo de 19.859.257 euros, quan hi hauria de figurar un 
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import de, quant menys, 21.067.540 euros. Això significa que el 
resultat econòmic i patrimonial de l’exercici fiscalitzat i el passiu 
del balanç al seu tancament, es troben infravalorats en, si més no, 
1.208.283 euros. 

- Per a una adequada interpretació del saldo del romanent de 
tresoreria s’hauria de tenir en compte que a 31 de desembre de 2011 
no s’han imputat al pressupost i, per tant, no s’han tingut en 
compte en el seu càlcul, obligacions contretes per un import 
conjunt de 21.067.540 euros, dels quals 18.632.860 euros han sigut 
convalidats en exercicis posteriors. L’informe sobre la liquidació del 
pressupost de la Intervenció de l’Ajuntament també té en compte el 
saldo del compte 413 a l’hora d’interpretar el romanent de 
tresoreria. 

Tenint en compte les circumstàncies anteriors, el romanent de tresoreria 
per a despeses generals tindria un import negatiu de 43.017.493 euros. A 
això s’hauria d’afegir l’impacte que tindria el canvi de criteri en la 
comptabilitat dels drets gestionats per ens recaptadors, esmentat en 
l’apartat anterior. 

L’exposat en els paràgrafs anteriors posa de manifest que l’Ajuntament 
es troba en una difícil situació econòmica i financera. Per a una millora 
de la situació, l’Ajuntament, en virtut del que disposa el Reial Decret Llei 
4/2012, que determina les obligacions d’informació i els procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals, ha aprovat, com assenyalem en 
l’apartat 10 del present Informe, un pla d’ajust amb un horitzó temporal 
de deu anys, el compliment del qual caldrà als efectes d’aconseguir la 
millora pretesa. Tot això amb independència que s’adopten les mesures 
d’ajust addicionals per a corregir els desequilibris pressupostaris i 
econòmics existents. 

8. TRESORERIA  

Segons l’estat de tresoreria que figura en la memòria dels comptes 
anuals, la composició i moviment de les existències de tresoreria durant 
l’exercici fiscalitzat ha sigut el següent: 
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Existències 
inicials Cobraments Pagaments 

Existències 
finals 

9.043.847 318.123.335 318.457.655 8.709.527 

Quadre 7 

De l’anàlisi dels fons líquids que componen l’estat de tresoreria a 31 de 
desembre de 2011 i de la seua adequada formalització s’han posat de 
manifest els següents aspectes: 

- L’estat és incomplet, ja que no consten els comptes restringits de 
recaptació ni les de pagaments. 

 Després d’analitzar les confirmacions de saldos obtingudes de les 
entitats financeres es dedueix que al tancament de l’exercici 
fiscalitzat, hi havia set comptes restringits de recaptació amb un 
saldo de 84.164 euros, que hauria d’haver-se registrat 
comptablement en l’epígraf de tresoreria de l’actiu del balanç amb 
abonament al compte “Cobraments pendents d’aplicació” del 
passiu del balanç, i 68 comptes restringits de pagaments, que 
presentaven un saldo de 326.992 euros. 

- Aquesta Sindicatura considera excessiu el nombre d’aquest tipus de 
comptes. Aquest extrem també és assumit per la Intervenció, que 
reconeix les enormes dificultats de gestió i seguiment d’aquests 
mecanismes de pagament que, en l’exercici de 2011, han significat 
293 lliuraments “a justificar” i 387 reposicions d’acomptes de caixa 
fixa. 

 Aquest aspecte també es fa patent en la informació subministrada 
per la Tresoreria sobre el volum de pagaments en l’exercici de 2011, 
ja que han sigut atesos per “Caixa fixa” pagaments per un import de 
196.828 euros, i “Despeses a justificar” per un import d’1.054.271 
euros. 

 Recomanem un ús racional i limitat d’aquests mecanismes de 
pagament, i evitar la dispersió de fons de la tresoreria en tan elevat 
nombre de comptes, i l’esforç considerable en el seu seguiment i 
control. 

 No obstant això, de la Tresoreria ens informen que s’està analitzant 
una aplicació que facilitarà el control i seguiment d’aquest tipus de 
comptes, implementat per una entitat financera. 

- D’altra banda, pel que fa als comptes operatius, s’inclouen dos 
comptes que van ser cancel·lats el març de 2011 i quant menys cinc 
comptes inactius. 
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De les proves realitzades sobre els moviments registrats en una mostra 
dels comptes restringits corresponents a pagaments a justificar i a 
acomptes de caixa fixa se’n desprèn, amb caràcter general, el següent: 

- El Ple de l’Entitat no ha fixat una quantia global per als acomptes de 
caixa fixa, contrari al que disposa l’article 74 del Reial Decret 
500/1990. 

- L’article 30 de les bases d’execució del pressupost, que regula els 
acomptes de caixa fixa, preveu que es puguen tramitar, com a tals, 
despeses de partides que no tenen un caràcter periòdic i repetitiu, 
cosa que implica una contradicció amb el que hi determina l’article 
73 del Reial Decret 500/1990. 

 A més a més, es produeixen els següents incompliments d’aquest 
article: 

a) Els acomptes de caixa fixa els han de reintegrar els habilitats 
abans del 20 de desembre de 2011, requisit que no s’ha complit 
en tres dels cinquanta-quatre comptes d’acomptes que figuren 
en el document Seguiment d’acomptes de caixa fixa 2011 facilitat 
per la Tresoreria. 

b) Tampoc no es compleix el procediment establit en el dit article 
relatiu a la compensació dels crèdits a reintegrar amb càrrec a 
les meritacions de la nòmina de l’interessat i la liquidació 
d’interessos de demora pel retard injustificat en la presentació 
dels compte. 

- Els pagaments registrats en els comptes de pagaments a justificar 
no sorgeixen, com requereix l’article 69.1 del Reial Decret 200/1990, 
de la necessitat d’haver de fer front a l’expedició d’ordres de 
pagament que, en el dit moment, no poden venir acompanyades 
del document justificatiu. 

 La utilització inadequada dels pagaments a justificar i dels 
acomptes de caixa fixa comporta un incompliment en la prioritat 
dels pagaments recollida en l’article 187 de la Llei 39/1988. A més a 
més, implica que no s’acomoden, com requereix l’article 69.3 del 
Reial Decret 500/1990, al pla de disposició de fons de la tresoreria 
que, segons l’Informe sobre el control intern de l’Ajuntament 
realitzat per aquesta Sindicatura, no s’aprova. 

De la revisió d’una mostra de comptes de caixa fixa n’hem detectat les 
incidències següents: 

- Dos dels comptes existents d’acomptes de caixa fixa presenten 
inactivitat. En concret un dels comptes no ha tingut ni dotació de 
fons i l’altre s’ha reintegrat l’import en no haver-se utilitzat. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011 

28 

- En alguns dels comptes justificatius no consta la seua fiscalització 
per part de la Intervenció. 

- En un dels comptes s’informa erròniament que els justificants 
aportats tenen la finalitat de l’acompte, quan són totalment 
distints. En aquest sentit, es paguen despeses particulars a 
empleats de l’Ajuntament, com ara les quotes de col·legis 
professionals. 

- Cal assenyalar que, tot i que el tal fet es troba reparat per la 
Intervenció, el compte justificatiu s’aprova per resolució de 
l’Alcaldia. 

- Documents “RC” comptabilitzats en partides distintes a aquelles en 
les quals es justifiquen les despeses i pagaments. 

- El compte justificatiu d’algunes caixes fixes presenten despeses per 
comissions en les transferències realitzades. 

- S’ha superat la quantia límit d’una de les caixes fixes. Ha calgut que 
una altra caixa fixa, adscrita a la mateixa àrea, haja satisfet part 
d’una factura. 

- En la caixa fixa de l’Alcaldia s’aporten justificants de despeses de 
restauració en els quals no costen el termes essencials, coma ara el 
nombre d’assistents ni el seu motiu. 

- En una de les caixes fixes s’inclouen pagaments per serveis prestats 
en l’exercici de 2009. 

Respecte a la mostra de despeses a justificar s’ha posat de manifest el 
següent: 

- En alguns del comptes justificatius no consta la seua fiscalització 
per part de la Intervenció. A més a més, alguns dels lliuraments no 
constitueixen una despesa a justificar, ja que la retenció del crèdit i 
la resolució d’aprovació de la despesa són de data posterior a la 
realització de la despesa. 

- Un dels comptes ha sigut donat de baixa aproximadament dos anys 
i mig després de la jubilació de l’habilitat. 

- En el lliurament dels fons a justificar, la finalitat dels quals són les 
“Despeses d’organització del programa d’actes de la Comissió de 
Santa Rita 2011”, s’han detectat els següents incompliments: 

1. De l’article 29.10 de les bases d’execució del pressupost, en no 
acompanyar-se amb els documents originals de les factures 
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pagades. En concret es tracte de la factura, per import d’11.500 
euros, que correspon a la despesa de major quantia. 

2. L’habilitat no ha presentat una memòria comprensiva de la 
totalitat d’ingressos aportats a la Comissió, qualsevol que siga 
el seu origen, malgrat que la justificació ha de referir-se a la 
totalitat dels ingressos percebuts. 

3. Any rere any es produeix un advertiment de l’interventor a la 
justificació retuda per la Comissió d’aquests actes en no 
haver-se detret de les despeses incorregudes, l’import, que 
com a contribució al menú, és satisfet pels funcionaris 
assistents al menjar. En concret, els imports, satisfets pels 
funcionaris, quantificats per la Intervenció en 3.600 euros en 
l’exercici de 2009, 5.000 euros el 2010 i 4.500 euros el 2011. La 
Comissió al·lega que s’han satisfet per aquests imports unes 
altres despeses de les quals no hi ha la pertinent factura. 

 No obstant això, la Resolució de l’Alcaldia de data 15 de febrer 
de 2010, sobre les despeses de l’exercici de 2009, recull que 
“admet excepcionalment la factura indicada com a justificació 
de la despesa, i adverteix que d’ara endavant no s’admetran 
factures per despeses que hagen sigut objecte d’abonament 
pels interessats, en la seua quantia, i s’han d’incloure en 
l’aprovació de la provisió dels pròxims exercicis l’obligatorietat 
de presentar una memòria de despeses i ingressos, i que la 
justificació es realitze, respecte a totes les despeses, amb 
factures expedides en forma legal”. 

 Quant a això cal assenyalar que no es té en compte el que 
recull l’esmentada Resolució, perquè en els anys següents 
(2010 i 2011) tornen a al·ludir a les especials circumstàncies 
que concorren en l’organització d’aquests actes i s’aproven els 
comptes justificatius. 

 L’import sense justificar, que puja a 13.100 euros, podria ser 
constitutiu de dèficit comptable, d’acord amb el que disposa 
l’article 72.1 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del 
Tribunal de Comptes. 

- No constitueixen una despesa a justificar els lliuraments de 
fons la finalitat dels quals és “Organització d’actes previstos 
per a la Setmana de Carnaval” i “Premis de l’esport”, ja que la 
retenció del crèdit i la resolució d’aprovació de la despesa són 
de data posterior a la seua realització. A més a més, 
s’incompleix l’operativa comptable establida per a aquest 
tipus de lliurament de fons. 
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 D’altra banda, en el lliurament de fons a justificar la finalitat dels 
quals és “Premis de l’esport” es posa de manifest l’incompliment de 
l’article 29.6 de les bases d’execució del pressupost, que estableix 
que: “Com a excepció, només es podrà aprovar la despesa a 
justificar de forma genèrica per a despeses menudes d’organització 
d’esdeveniments, que no puguen sufragar-se per l’acompte de caixa 
fixa i que no superen en el seu conjunt els 3.000 euros”. 

- En el lliurament de fons a justificar la finalitat dels quals és 
“Atencions protocol·làries departament premsa”, les deficiències 
posades de manifest són les següents: 

- En resolució de la regidora d’Hisenda consta que la Intervenció 
no emet opinió sobre la justificació, per les incerteses que li 
planteja la factura justificativa en no tractar-se d’un original i 
estar emesa quasi deu mesos abans de l’aprovació de la 
despesa i no constar-hi especificats els conceptes facturats. 

- Segons anotació manuscrita en el duplicat aportat, s’ha 
realitzat el pagament de 1.020 euros en efectiu. Atès que 
l’habilitat té un compte bancari per a aquesta finalitat, el que 
convé és el pagament a través de transferència. 

- Hi ha un compte restringit de pagaments, “Ajuntament de 
Benidorm despeses a justificar...” amb saldo a 31 de desembre de 
2011, pendents de justificar, per 323.848 euros, que d’acord amb la 
informació aportada per l’Ajuntament, està destinat al pagament 
d’ajudes a pensionistes jubilats. Segons la informació aportada pel 
personal de l’Ajuntament, el pagament es realitza mitjançant la 
realització de xecs nominatius, cosa que contravé la naturalesa 
d’aquesta modalitat de pagaments. 

- Es tracta d’una subvenció directa a favor de pensionistes i 
jubilats, que no comptava amb el crèdit suficient, en 233.450 
euros, segons l’advertiment formulat per l’interventor, on 
adverteix que qualsevol proposta de despesa que ultrapasse el 
saldo de la vinculació jurídica seria nul·la de ple dret, d’acord 
amb la normativa vigent. 

- No obstant això, per la Resolució de l’Alcaldia, de data 13 de 
desembre de 2011, s’aprova la despesa, una vegada el Ple, en 
sessió de 16 de desembre de 2011, va adoptar l’acord d’alçar 
l’advertiment, donat l’interès social de la proposta de despesa, 
i el va autoritzar, així com el pagament de les dites ajudes, 
malgrat la insuficiència de crèdit pressupostari. 

Uns altres aspectes posats de manifest en la revisió: 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011 

31 

- Respecte a les despeses a justificar, quedaven pendents de justificar 
a 31 de desembre de 2011 dos dels fons lliurats, per import de 6.000 
euros, que contravenen els terminis límits establits en les bases 
d’execució i en la normativa aplicable, (article 190.2 del TRLHL, tres 
mesos) i pel fet d’haver lliurat fons a un tercer funcionari, que no ha 
complit amb la justificació. 

- En un acompte de caixa fixa quedava pendent la presentació del 
compte de tancament de l’exercici i la devolució dels fons no 
gastats, que ultrapassava el límit de l’exercici pressupostari. 

En l’informe de la Intervenció de 10 de gener de 2012 es posa de manifest 
que, en tots dos casos, s’han lliurat els fons a un tercer funcionari que al 
seu torn no ha presentat els justificants, i que el retard injustificat i 
anòmal en la seua devolució pot comportar dèficit comptable de fons 
públics, i s’han de liquidar interessos de demora des del moment en què 
es van haver de tornar. Aquest extrem no s’ha dut a terme en cap cas, 
cosa que contravé els articles 29.10 i 30.9 de les bases d’execució del 
pressupost. 

9. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

9.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Benidorm, com a entitat integrant de l’Administració 
local, té la consideració d’Administració Pública als efectes previstos en 
la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Per tant, els contractes administratius previstos en l’article 19 de l’LCSP 
que formule l’Ajuntament es regiran, quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i les seues 
disposicions de desenvolupament. 

9.2 Perfil de contractant 

Com a resultat de la revisió efectuada el maig de 2013 del perfil de 
contractant, ubicat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, 
s’han posat de manifest els següents incompliments, a data de la nostra 
revisió: 

a) En revisar la publicació de la documentació referida a la licitació i 
adjudicació dels contractes en el perfil de contractant, hem 
observat que no es dóna publicitat a tots els expedients de 
contractació tramitats, contràriament al que exigeixen els articles 
42.2, 126.4 i 135.4 de l’LCSP. 

b) No s’han publicat en el perfil tots els acords marc formalitzats en 
l’exercici, (article 181.2 de l’LCSP). 
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L’Ajuntament hauria de tenir en compte els següents aspectes per a 
millorar el seu perfil de contractant: 

a) Els documents publicats haurien de signar-se electrònicament, a fi 
de millorar les garanties previstes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

b) Seria convenient elaborar un manual de procediments o 
instruccions per a tramitar altes, baixes i modificacions dels usuaris 
de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

9.3 Contactes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, hem elaborat el 
següent quadre, en el qual indiquem el nombre i import dels contractes 
subscrits en l’exercici, detallats per tipus i procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de 
contractes  

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) Nombre 

Obres 
Obert 0 0 100,0%

Negociat 254.442 100,0% 3 88,9%

Subtotal 254.442 100,0% 3 100,0%

Subministraments 
Obert 272.542 67,5% 2 40,0%

Negociat 131.242 32,5% 3 60,0%

Subtotal 403.784 100,0% 5 100,0%

Serveis 
Obert 1.504.667 69,2% 5 19,2%

Negociat 670.937 30,8% 21 80,8%

Subtotal 2.175.604 100,0% 26 100,0%

CPP Negociat 254.952 100,0% 5 100,0%

Subtotal 254.952 100,0% 5 100,0%

D’altres 
Obert 76.271 19,7% 1 25,0%

Negociat 311.647 80,3% 3 75,0%

Subtotal 387.918 100,0% 4 100,0%

Total 3.476.700 100,0% 43 100,0%

Quadre 8 
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D’altra banda, l’Ajuntament ha facilitat a aquesta Sindicatura una relació 
dels contractes menors tramitats durant 2011, on detalla 674 contractes 
amb un import total de 2.765.095 euros. 

9.4 Revisió dels expedients de contractació 

Amb l’objecte d’analitzar l’adequada tramitació efectuada per 
l’Ajuntament, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en 
el quadre següent elaborat en euros, que representa el 41,3% de l’import 
total adjudicat en l’exercici, excepte la contractació menor: 

 

Núm. Procediment 
d’adjudicació Objecte 

Preu 
adjudicació 

(IVA exclòs) 

49 i 172/2011 Negociat SP Aportació bonificació transport escolar 64.698

53/2011 Negociat SP Contracte marc Festival música electrònica 150.000

246/2011 Negociat SP Contracte marc “Festival Low Cost” 300.000

240/2010 Obert Servei menjador escola infantil Les Fontanelles 387.372

58/2011 Obert Atenció primera infància 532.400

  Total 1.434.470

Quadre 9 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar l’adequació de la 
tramitació dels contractes 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 la correcta comptabilització de la despesa. 

S’ha fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu 
barem i valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència o emergència, donat que comporten una tramitació especial 
segons estableix l’LCSP. 

A més a més, hem estimat convenient examinar l’execució de tres 
contractes adjudicats en exercicis anteriors, vigents el 2011, que 
mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 
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Tipus Objecte  
Import 

(IVA exclòs) 

Obres Reforma Pont Via Emilio Ortuño 149.924

Serveis Tècnic especialista en disseny gràfic 21.240

Gestió SP Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de 
subministrament d’aigua potable 

_ 

 Total 171.164

Quadre 10 

Finalment, pel que fa als contractes menors tramitats el 2011, hem 
revisat una mostra d’expedients per a verificar el compliment dels 
requisits establits en la normativa d’aplicació, juntament amb la 
documentació comptable corresponent. 

9.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

9.5.1 Contractes adjudicats en l’exercici 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest les 
següents incidències de caràcter general, o que afecten la major part dels 
contractes adjudicats el 2011: 

- Amb independència de la informació continguda en els plecs, 
l’òrgan de contractació ha d’iniciar els expedients tot motivant la 
necessitat i idoneïtat del contracte, (article 22 de l’LCSP). També cal 
justificar adequadament l’elecció del procediment i dels criteris 
d’adjudicació, (article 93.4 de l’LCSP). 

- En els quatre contractes de caràcter plurianual, revisats en els 
apartats b), c) i d), l’ordre d’inici no la realitza l’òrgan de 
contractació, que és la Junta de Govern, sinó el regidor de 
Contractació per delegació de l’alcalde. 

- No hi ha un informe del servei jurídic que justifique la normativa 
aplicable al contracte (disposició addicional 2a.7 de l’LCSP). 

- No consta la resolució motivada d’aprovació de l’expedient per 
l’òrgan de contractació que dispose l’obertura del procediment 
d’adjudicació, segons l’article 94.1 de l’LCSP. 

- No es deixa constància de la publicació de l’adjudicació en el perfil 
de contractant de l’Ajuntament (article 42.2 de l’LCSP) ni tampoc en 
el diari oficial (article 181.2 de l’LCSP). 
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- En alguns expedients, els imports referits a la licitació i adjudicació 
figuren amb l’IVA inclòs o exclòs, indistintament. Quant a això, 
l’IVA ha de constar com a partida independent, com estableix 
l’article 75.2 de l’LCSP). 

- El valor estimat del contracte ha de referir-se a la seua durada total, 
i tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les possibles 
pròrrogues del contracte, (article 76.1 de l’LCSP). 

- La resolució d’adjudicació en els dos contractes adjudicats per 
procediment obert es refereix només a l’import d’una anualitat, 
quan la durada és de dos anys. Com a conseqüència d’això, la 
garantia definitiva es constitueix només per l’import del primer any 
i de la quantia fixa del contracte. Quant a això, la garantia ha de 
cobrir la totalitat de l’objecte del contracte i, segons l’article 83.3 de 
l’LCSP, si la seua quantia es determina en funció de preus unitaris, 
es fixarà tot atenent el pressupost base de licitació. 

- Els criteris de valoració de les ofertes no estan adequadament 
definits en els plecs, pels següents motius: 

- La fórmula que valora la proposta econòmica hauria de 
permetre que la importància concedida en el plec a 
l’oferta econòmica, quant als altres criteris de valoració, 
siga efectiva. 

- Recomanem que els criteris que depenen d’un judici de 
valor estiguen suficientment definits en el plec de 
clàusules administratives, i que en la proposta i en la 
resolució d’adjudicació quede suficientment motivada la 
puntuació atorgada a cadascun dels licitadors per les 
ofertes tècniques. 

- Recomanem que la ponderació econòmica siga, quant 
menys, del 50%. 

- No es remet a la Sindicatura de Comptes ni al Registre de 
Contractes la informació prevista en els articles 29 i 308 de 
l’LCSP. 

Tot seguit comentem de forma individualitzada els aspectes més 
significatius que resulten de la fiscalització efectuada: 

a) Aportacions a la bonificació del transport escolar 

- L’objecte del contracte és una aportació econòmica a l’empres 
concessionària del servei de transport públic per tal que 
cobrisca part del bitllet que paguen els estudiants. Per tant, 
caldria considerar aquest expedient com una subvenció que, 
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segons l’article 21 de les bases d’execució, hauria d’ajustar-se 
a la Llei 38/2003, General de Subvencions, el seu reglament i 
l’ordenança municipal de subvencions. 

b) Festivals de música “Electrobeach” i “Low Cost” 

- S’adjudiquen, mitjançant un procediment negociat sense 
publicitat, dos contractes marc de quatre anys de durada per a 
realitzar sengles festivals de música a Benidorm, que ja s’ha 
celebrat en anys anteriors. El producte de la venda d’entrades 
li correspon a l’empresa organitzadora, i l’Ajuntament es fa 
càrrec d’unes altres prestacions. En les edicions precedents 
l’Ajuntament va col·laborar mitjançant una subvenció. 

- L’elecció del procediment es justifica en base a l’article 154.d), 
és a dir, que per motius relacionats amb la protecció de drets 
d’exclusiva, el contracte només es puga encomanar a un 
empresari determinat. En el festival “Low Cost” no consta la 
documentació justificativa d’aquests drets. 

- El preu anual del contracte és de 150.000 euros més IVA per al 
primer i de 300.000 euros més IVA per al segon. Aquestes  
quantitats s’estipulen per a l’edició de 2011 i per als següents 
anys es podrà augmentar en funció del cartell d’artistes que 
cada any es presente, de mancomú entre les parts. 

- En l’expedient no es justifica l’estimació del preu a pagar, 
atenent el preu general de mercat, (article 75.1 de l’LCSP), en 
no haver hi concurrència que permeta la seua fixació. Tampoc 
no es raona l’increment que s’hi ha produït des de l’edició 
anterior, en què el cost per a l’Ajuntament va ser, 
respectivament, de 40.000 i de 150.000 euros, més IVA. 

- En el festival de música “Low Cost” no queda suficientment 
acreditada la solvència tècnica i econòmica de l’adjudicatària, 
segons estableix el plec de clàusules administratives, ja que 
l’empresa es va constituir dies abans d’iniciar l’expedient de 
contractació. Tampoc no acredita estar al corrent de les 
obligacions tributàries ja que només consta la sol·licitud 
davant l’Agència Tributària, per no la seua certificació. 

- No hi ha una acta de conformitat de l’Ajuntament amb la 
prestació realitzada, com sí que exigeix l’article 205.2 de 
l’LCSP. 
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c) Servei de menjador i assistència escolar a l’escola infantil municipal Les 
Fontanelles 

- L’agost de 2010 va finalitzar de manera improrrogable el 
contracte anterior, subscrit amb la mateixa adjudicatària. Des 
d’aquesta data fins a la formalització del nou contracte, el 
juny de 2011, aquesta empresa ha continuat prestant el servei 
sense haver tramitat un nou expedient de contractació i sense 
haver aplicat, per tant, els principis i procediments licitadors 
previstos en l’LCSP. La facturació en aquest període puja a un 
import de 208.884 euros. 

- En aquest expedient no consta la documentació original del 
contracte formalitzat que incloga els plecs, per la qual cosa 
s’han revisat còpies d’aquests plecs. Això comporta una 
limitació en la fiscalització. 

- No hi ha evidència que s’haja satisfet per part de l’adjudicatari 
l’import de l’anunci en el BOP, com sí que estableix l’article 
21.a) del plec de clàusules administratives. 

- S’han efectuat pagaments por import de 254.275 euros que 
ultrapassen el termini determinat en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 

d) Contracte de gestió indirecta del servei d’atenció a la primera infància al 
municipi de Benidorm 

- Aquest contracte s’ha licitat sota la modalitat de gestió de 
serveis públics. Quant a això, només poden ser configurats 
com a tals aquells contractes per als quals l’Ajuntament haja 
determinat amb caràcter previ el règim jurídic bàsic del 
respectiu servei i que aquest li vinga imposat amb caràcter de 
mínim o haja sigut assumit com a tal servei per l’Ajuntament, 
conformement amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de la qual cosa 
no queda constància en l’expedient. Per tant, s’hauria d’haver 
licitat com a contracte de serveis. 

- Es descarta un licitador per l’informe tècnic realitzat per a 
valorar les ofertes, que posa com a requisit tenir sis aules, 
mentre que el plec en el seu article 1 estableix un mínim de 
quatre aules. 

- No consta l’acta d’inici de l’activitat, que es considera 
document contractual segons l’article 6 del plec de clàusules 
administratives. 
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- S’han efectuat pagaments per import de 89.265 euros que 
ultrapassen el termini determinat en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 

9.5.2 Contractes vigents en l’exercici 

En revisar l’execució dels contractes descrits en el quadre 10 s’han posat 
de manifest les incidències següents: 

e) Contracte d’obres de reforma del pont a la via Emilio Ortuño 

- Amb data 28 de juny de 2011 es formalitza un modificat del 
contracte d’”Obra de reforma del pont a la via Emilio Ortuño” 
en virtut del qual s’incrementa el preu de les obres en 129.245 
euros, un 19,9% més, i queda establit l’import total en 775.796 
euros. Aquesta addenda va dirigida a satisfer necessitats 
noves que impliquen una ampliació de l’objecte del contracte 
inicial i, per tant, no considerades en la documentació 
preparatòria del contracte. Pel dit motiu podem concloure que 
en la formalització d’aquest modificat no s’han observat els 
principis licitatoris previstos en la normativa aplicable. 

- El contracte inicial que va ser tramitat de forma urgent, 
establia com a data de finalització de les obres el 31 de 
desembre de 2010. Tanmateix s’incompleix la dita clàusula 
sense que quede formalitzada l’alteració en el termini 
d’execució. En el contracte modificat no figura el termini 
d’execució. Segons certifica el secretari, l’obra es va ser rebuda 
el 3 de desembre de 2011, un any després del termini inicial. 

- S’han produït diversos errors en el càlcul de l’import 
d’adjudicació i de les certificacions, motivats per la variació 
legal en el tipus impositiu de l’IVA del 16% al 18%. 

f) Pròrroga del contracte de serveis: tècnic especialista en disseny gràfic 

- Es tracta d’un expedient tramitat el novembre de 2010 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de licitació de 18.000 euros i una durada d’un any 
prorrogable per un altre. El valor estimat del contracte no 
inclou la pròrroga del contracte, en contra del que estipula 
l’article 76.1 de l’LCSP. 

- No consta que s’hagen sol·licitat ofertes, quant menys, a tres 
empreses capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, sempre que això siga possible, (article 162.1 de 
l’LCSP) o, si és el cas, la justificació de l’exclusivitat del 
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contractista per a la prestació dels serveis, (article 154.d de 
l’LCSP). 

g) Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de subministrament 
d’aigua potable 

- El 12 de maig de 1987 es va signar el contracte de l’explotació 
del servei municipal d’aigua potable del municipi de 
Benidorm, amb una durada de deu anys prorrogables per 
períodes d’igual durada, sense indicar-ne el termini màxim. 
Ha sigut prorrogat en dues ocasions. 

- En l’última pròrroga del contracte (període de 2007-2017) es va 
canviar substancialment l’objecte del contracte original i la 
concessionària hi va afegir l’execució d’un pla d’inversions  
per import de 17.926.400 euros, dels quals 5.000.000 d’euros 
serien al seu càrrec i la resta amb càrrec a l’Ajuntament 
mitjançant el descompte de la seua amortització en les 
liquidacions trimestrals de les tarifes del servei. El 2011 s’han 
rebut certificacions per import de 3.665.599 euros i el total 
executat fins a aquesta data és de 10.384.189 euros. 

- L’execució de les obres d’ampliació i renovació de la xarxa pel 
concessionari no estava prevista en el contracte original de 
1987. Aquest fet implica, en no haver una licitació prèvia, que 
l’adjudicació de les inversions no s’han ajustat als principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments a fi de seleccionar l’oferta més avantatjosa. 

- Per a realitzar les dites inversions cal que s’acompanye un 
informe tècnic en què s’analitze l’oportunitat i idoneïtat dels 
projectes a executar, on es garantisca que el seu valor en 
preus i qualitats és l’adequat. A més a més, s’hauria de 
designar un responsable tècnic municipal que controle 
l’execució de l’obra. 

- Les inversions realitzades haurien de comptabilitzar-se en 
l’”Immobilitzat material”, en l’epígraf “Inversions destinades a 
l’ús general” i ser inscrites en l’inventari de béns, segons 
estableix l’article 28 de l’RBCL. 

 Els ingressos derivats de l’explotació del servei es registren pel 
seu import net en el capítol 3, una vegada deduïdes les 
inversions realitzades. Per tant no es compleix amb el principi 
comptable de no compensació (“En cap cas han de compensar-
se les partides de l’actiu i del passiu del balanç, ni les de 
despeses i ingressos que integren el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, ni les despeses i ingressos que 
integren l’estat de liquidació del pressupost. Han de valorar-se 
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separadament els elements que integren les distintes partides 
de l’actiu i del passiu”). 

9.5.3 Contractes menors 

Hem seleccionat una mostra de contractes menors a partir de les 
resolucions d’aprovació de la despesa i els documents comptables 
corresponents subministrats per la Intervenció de l’Ajuntament. 

Després de revisar aquesta mostra s’ha posat de manifest que, en quant 
menys vuit casos, el detall dels quals mostrem en el quadre següent, 
s’han contractat, de forma independent amb el mateix proveïdor, 
despeses que podrien formar part, a judici de la Sindicatura, d’una 
mateixa unitat operativa o funcional. En conseqüència, haurien d’haver-
se tramitat per procediment obert o negociat i ajustar-se, si era el cas, als 
principis de publicitat i concurrència i al que disposa l’article 74 de 
l’LCSP. 

 

 

Objecte 

Import 

(IVA exclòs) 

Subministrament de combustible per a vehicles 198.654

Despesa de lletrada per defensa jurídica en litigis 61.065

Submin. bosses plàstic per a fems i restes de desbrossaments 34.440

Professor de l’Escola Taurina 33.060

Adquisició de lots de Nadal per a personal municipal 32.148

Manteniment i reparació motocicletes Policia Local 30.162

Manteniment i conservació sistemes de climatització 27.198

Escola d’Estiu 2011 21.814

Quadre 11 

En el cas del subministrament de lots de Nadal hi ha hagut tres 
proveïdors diferents. El contracte de professor de l’Escola Taurina ha 
sigut objecte de pròrroga tot i que s’ha tramitat com a menor, cosa que 
incompleix l’article 23.3 de l’LCSP. 

Donada la seua importància, la memòria anual de fiscalització analitza la 
contractació de serveis jurídics externs mitjançant contractes menors i 
incideix en la falta d’uniformitat de criteris per a assignar els 
procediments i la indeterminació de funcions dels assessors jurídics en 
plantilla. 
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A més a més, hem observat la reiteració de contractes menors amb 
diversos proveïdors que, pel seu objecte, són susceptibles de formar part 
d’una mateixa licitació. Així passa, entre d’altres, amb diversos 
subministraments (material informàtic, material d’oficina, equips i 
uniformes, neteja, material elèctric) i serveis (publicitat, il·luminació, 
imatge i so, manteniment d’instal·lacions esportives, cursos de 
formació). 

10. SEGUIMENT DE L’INFORME DE CONTROL INTERN 

10.1 Introducció 

Amb data 20 de desembre de 2012, la Sindicatura de Comptes va emetre 
l’Informe sobre el control intern de l’Ajuntament de Benidorm de l’exercici de 
2011, l’objectiu general del qual va ser analitzar el control intern pel que 
fa a l’aplicació de la normativa comptable i de gestió. 

Com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la present fiscalització inclou 
dur a terme un seguiment de les conclusions i recomanacions que 
figuren en l’esmentat Informe. 

En el següent apartat comentem el seguiment de les conclusions 
generals. El seguiment de les recomanacions figura en l’apartat 12. No hi 
incloem les conclusions i recomanacions corresponents a les àrees de 
personal i d’entorn tecnològic, que s’auditen en l’Informe de fiscalització de 
les despeses de personal de l’Ajuntament de Benidorm. 

10.2 Seguiment de les conclusions generals 

Organització administrativa i grau de transparència 

a) L’Entitat no compta amb un reglament orgànic ni amb un 
organigrama general. 

Situació actual: el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Benidorm l’aprova definitivament el Ple de 28 de gener de 2013, una 
vegada transcorregut el termini d’exposició al públic sense cap 
reclamació. 

Respecte a l’organigrama general: sense variació. 

b) Hi ha dos organismes autònoms que no figuren en la informació 
que ha subministrat l’Ajuntament, ja que segons l’Entitat no tenen 
activitat des de 1992 i es van dissoldre el maig de 2012. 

Situació actual: sense variació. 

c) No s’ha donat informació sobre les assignacions als grups 
municipals amb càrrec al pressupost de 2011 ni si porten una 
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comptabilitat específica de les assignacions fixades pel Ple de 
l’Entitat. 

Situació actual: sense variació. 

d) Hi ha el registre d’interessos i béns de càrrecs electes, tot i que no 
s’ha pogut verificar, ja que els sobres que contenien aquesta 
informació estaven tancats. 

Situació actual: sense variació. 

e) El 2011 es va realitzar un total de 258 peticions d’informació al 
president de l’Entitat per part dels regidors de la Corporació, de les 
quals en van atendre 125. 

Situació actual: en l’últim Ple de 2012 es va presentar una moció 
perquè respongueren les preguntes realitzades el 2012 que encara 
no havien tingut contestació. En total es van fer 1.507 preguntes, de 
les quals en va atendre 249. 

f) El lloc d’Internet de l’Entitat recull informació, encara que no la 
referent a la composició ni a les funcions dels òrgans de govern ni a 
les ordres del dia del Ple ni a les actes de la Junta de Govern ni al 
cicle pressupostari ni a l’endeutament ni a l’estabilitat 
pressupostària. 

Situació actual: en el lloc d’Internet de l’Ajuntament el 2013 figura la 
informació següent. 

- Composició i ordres del dia de les sessions del Ple. 

- Composició, funcions i acords presos per la Junta de Govern. 

- Pressupostos, execució pressupostària trimestral, liquidació 
del pressupost, Compte General i informació trimestral sobre 
morositat. 

Informació econòmica i financera 

a) Els drets tributaris amb gestió delegada en uns altres ens i per 
transferències de capital es comptabilitzen sense tenir en compte el 
que estableix l’IGAE. 

Situació actual: en l’informe de la Intervenció sobre la liquidació del 
pressupost de 2012 es planteja l’ús del criteri establit per l’IGAE a 
partir de l’1 de gener de 2013 i manté el criteri de meritació respecte 
als drets emesos fins al 31 de desembre de 2012, (vegeu apartat 7.1). 

b) En general, en els exercicis de 2009, 2010 i 2011, l’Entitat no va 
complir el termini amb els tràmits relatius al cicle pressupostari, tot 
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i que ha presentat a aquesta Sindicatura de Comptes en termini el 
Compte General corresponent a l’exercici de 2010. 

Situació actual: sense variació el 2012, segons es pot veure en 
l’apartat 11.2. El Compte General de 2011 va ser retut en el termini 
legal establit. 

c) La liquidació del pressupost de 2011 va donar un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu de 18.671.429 euros, 
sense que s’haja adoptat cap de les mesures previstes legalment.  

L’Ajuntament s’ha acollit a les mesures previstes en el Reial Decret 
Llei 4/2012, de 24 de febrer, que estableix un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
Segons el Pla d’Ajust hi havia obligacions pendents de pagament a 
31 de desembre de 2011, en l’àmbit d’aquesta norma per un total de 
58.188.460 euros, de les quals estaven sense aplicar al pressupost 
14.843.654 euros. 

Durant l’any 2011 i 2012 fins a la data de redacció d’aquest Informe, 
no s’han aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits. No obstant això, l’informe de liquidació del pressupost de 
2011 indica que a 31 de desembre d’aquell any hi havia despeses 
pendents d’aplicar al pressupost per un import de 19.859.257 euros. 

Situació actual: el 2012, tant el resultat pressupostari com el 
romanent de tresoreria presenten un saldo positiu, (apartat 11.2). 

Pla de pagament a proveïdors del Reial Decret Llei 4/2012 i el Pla d’Ajust: 
anàlisi realitzada en l’apartat 11.1 d’aquest Informe. 

Expedients extrajudicials de crèdit: vegeu apartat 7.1. 

Compliment de la normativa aplicable 

a) No consta que es comprove si l’import de les subvencions 
concedides supera el cost de l’activitat subvencionada o que no se 
subvencionen interessos deutors en compte ni recàrrecs, interessos 
o sancions administratives o penals, o que el beneficiari de la 
subvenció siga el titular del compte al qual es transfereix la 
subvenció o l’efectiva realització de l’activitat. 

Situació actual: el 2012 s’ha implantat en la Intervenció una aplicació 
informàtica que permet controlar que el cost de l’activitat 
subvencionada no supera l’import concedit. Des de la Intervenció se 
segueix recomanat als departaments concedents la resolució de 
nombroses deficiències en la justificació de les subvencions, així 
com la implantació del model de lliure convocatòria i el control 
previ dels requisits dels beneficiaris. 
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b) No es realitzen informes d’assessorament preceptiu del secretari de 
l’Ajuntament en matèria de béns, planejament urbanístic, 
operacions de crèdit i gestió de serveis públics. 

Situació actual: sense variació. 

c) No s’han instruït tots els expedients de contractació que s’havien 
d’haver tramitat i per això no tenim constància que la selecció de 
tots els contractistes s’haja realitzat segons els principis de 
publicitat, concurrència i transparència. En la memòria de 
fiscalització de la Intervenció s’assenyalen diverses pràctiques 
errònies en aquesta matèria, com ara l’existència de costos majors 
als aprovats per l’òrgan competent. 

Situació actual: anàlisi realitzada en l’apartat 9 d’aquest Informe. 

Costos majors als aprovats: Expedient de reconeixement extrajudicial 
de crèdit 1/2011, analitzat en l’apartat 7.1. 

Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat disposa d’un inventari aprovat a 31 de desembre de 1993 
tot i que no s’han aprovat les actualitzacions que han anat 
realitzant ni les comprovacions anuals. No tots els béns immobles 
estan inscrits en el Registre de la Propietat ni assegurats 
suficientment. 

Situació actual: sense variació. 

b) La informació facilitada indica que hi ha subvencions concedides 
pendents de justificar i que hi han vençut els terminis. 

Situació actual: vegeu punt a) de l’apartat anterior. 

c) Hi ha valors prescrits l’import dels quals no ha sigut facilitat i no es 
tramiten expedients per a determinar possibles responsabilitats. A 
31 de desembre de 2011 hi havia drets reconeguts anteriors a 2007 
dels capítols I, II i III per import de 10.692.128 euros que podrien 
estar afectats per prescripció. 

Situació actual: sense variació el 2012, els drets reconeguts pendents 
de cobrament d’exercicis tancats pugen a 32.011.660 euros, un 
10,6% més que el 2011. Segons la Intervenció, s’estan coordinant 
amb la Tresoreria per a depurar pròximament les drets prescrits. 

d) Són rellevants les observacions que es realitzen sobre l’àrea de 
Tresoreria, en concret la disposició solidària en els comptes oberts 
en una entitat, la insuficient freqüència d’arquejos suportats per 
conciliacions bancàries, la falta de plans de tresoreria aprovats com 
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cal i l’existència de comptes inactius. S’han d’incloure en l’arqueig 
els 74 comptes restringits d’ingressos i pagaments. 

Situació actual: sense variació quant als comptes inactius i a la 
disposició solidària en els comptes. 

Quant a la insuficient freqüència d’arquejos suportats per 
conciliacions bancàries cal destacar que en les al·legacions 
formulades, l’octubre de 2012, es posa de manifest que la 
periodicitat dels dits arquejos es produeix mensualment. S’aporta 
documentació relativa a aquest extrem, concretament a l’estat de 
conciliació en el qual es posen de manifest les diferències de saldos. 
No obstant això, no s’aporta la justificació que, de forma detallada, 
explique les diferències entre els ingressos i pagaments 
comptabilitzats i els registrats pel banc. 

D’altra banda, de l’anàlisi dels comptes restringits d’ingressos i 
pagaments s’ha posat de manifest l’existència de 75 comptes 
restringits d’ingressos i pagaments que s’han d’incloure en 
l’arqueig. 

Finalment, s’aprova el Pla de Disposició de Fons amb entrada en 
vigor l’1 de gener de 2013, per Decret de l’Alcaldia de data 13 de 
desembre de 2012. 

e) Hi ha “Pagaments pendents de justificar” i “Acomptes de caixa fixa” 
amb una antiguitat superior a tres mesos, per import de 6.000 euros 
i 1.258 euros respectivament. 

Situació actual: durant l’exercici de 2012 fa ser esmenada aquesta 
incidència. 

Intervenció 

a) Resulten especialment greus els obstacles posats per algunes 
unitats gestores que afecten l’exercici de les funcions assignades a 
la Intervenció, així com les limitacions de personal que sofreix 
aquesta unitat, fets que recull la memòria de fiscalització 
corresponent a l’exercici de 2010. 

Situació actual: sense variació, segons la memòria de fiscalització de 
2011 emesa per la Intervenció. 

b) L’Ajuntament no ha possibilitat el control financer ni implantat el 
d’eficàcia. En aquest sentit, l’Entitat no ha fixat els objectius dels 
programes ni determinat el cost dels serveis. En ingressos s’ha 
implantat  la fiscalització limitada prèvia, tanmateix no es realitzen 
els informes de fiscalització plena. 
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Situació actual: sense variació. 

c) S’han de tenir en compte les observacions realitzades sobre la 
fiscalització prèvia de les ordenances fiscals, les anul·lacions de 
drets i de les bases reguladores de subvencions. 

Situació actual: sense variació. 

11. FETS POSTERIORS 

11.1 Pla de pagament a proveïdors 

A fi d’afrontar el pagament dels seus deutes, l’Ajuntament no s’ha acollit 
als que disposa el Reial Decret Llei 4/2012, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

Per aquest motiu, el 15 de juny de 2012 el Ple de la Corporació ha aprovat 
un pla d’ajust amb un horitzó temporal de deu anys que ha sigut valorat 
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. A 
més a més, també ha acordat que es formalitze una operació 
d’endeutament per un període de deu anys i per un  import de 58.384.866 
euros, que permeta atendre les obligacions pendents de pagament 
anteriors a l’1 de gener de 2012 a les quals resulta d’aplicació el que 
disposa la citada norma. 

La xifra anterior sorgeix d’una relació confeccionada inicialment per 
l’interventor, respecte de la qual els proveïdors van manifestar la seua 
voluntat d’acollir-se al procediment del Reial Decret Llei, i dels certificats 
individuals emesos per l’Entitat a requeriment de proveïdors que havien 
de constar en la relació i que no hi figuraven. 

De l’anàlisi de la relació confeccionada per l’interventor i dels certificats 
individuals es desprèn que es trobaven pendents d’aplicar al pressupost 
despeses per import de 14.473.740 euros. D’aquest import, 13.845.710 
euros ja estaven comptabilitzats en el compte 413 “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”. La resta, 628.030 euros, 
corresponien a factures no comptabilitzades prèviament ni registrades 
per la Intervenció, de les quals 11.330 euros provenien de 2011 i la resta, 
d’exercicis anteriors. El 2012 l’Ajuntament ha comptabilitzat i aplicat 
pressupostàriament totes aquestes despeses mitjançant el suplement de 
crèdit 4/2012, aprovat en la sessió plenària de 29 d’octubre de 2012. 

El 2013 s’amplia el mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors mitjançant el Reial Decret Llei 4/2013, cosa que ha motivat 
que l’Ajuntament, en la seua sessió d’11 d’abril de 2013, haja assumit el 
finançament a llarg termini de deutes derivats d’operacions comercials 
per import de 3.783.856 euros, ja comptabilitzats i aplicats al pressupost 
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amb anterioritat. Per a la devolució d’aquest préstec i els interessos 
corresponents s’adopten noves mesures sobre les ja previstes en el Pla 
d’Ajust anterior. Aquest préstec té les mateixes característiques que el 
primer, o siga, deu anys per a la seua devolució amb els dos primers anys 
de carència d’amortització de capital. 

Del compliment de les mesures establides en el Pla d’Ajust per a la 
contenció de la despesa hem pogut comprovar que des de la seua 
aprovació s’han seguit realitzant despeses sense la pertinent tramitació o 
sense consignació pressupostària, que han comportat el 2012 un 
augment del compte 413 d’1.546.179 euros, dels quals 1.326.314 euros 
corresponen a la concessionària de neteja viària i recollida de fems en no 
haver-se complit el compromís de renegociar a la baixa aquests 
contractes, les despeses dels quals s’havien pressupostat per davall de 
l’import adjudicat. No consta que aquestes actuacions, com estableix el 
pla, hagen comportat l’exigència de responsabilitats a qui realitze 
conductes lesives al patrimoni municipal. 

També s’ha seguit contractant serveis professionals amb càrrec al capítol 
2 del pressupost de despeses, en virtut de l’acord plenari, en serveis de 
consultoria, assessorament i assistència, mitjançant contractacions 
directes. Aquestes actuacions poden tenir un impacte negatiu a l’hora de 
complir amb els objectius del Pla. 

11.2 Liquidació del pressupost de 2012 

El pressupost de l’exercici de 2012 és aprovat definitivament pel Ple de la 
Corporació el 15 d’octubre de 2012, amb més de 10 mesos de retard 
respecte a l’inici de la seua vigència. En conseqüència, fins a la seua 
aprovació definitiva s’ha prorrogat automàticament el pressupost de 
2011, llevat dels serveis o programes que van concloure en el dit exercici. 

Mitjançant la Resolució de l’Alcaldia de 27 de març de 2013 s’aprova la 
liquidació del pressupost de 2012. S’ha superat en quasi un mes el 
termini previst en l’article 191.3 de l’LRHL, que estableix com a termini 
màxim l’1 de març de l’exercici següent. 

El quadre següent mostra les principals quantitats pressupostàries de 
l’exercici de 2012 comparades amb l’exercici anterior, en euros: 
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EXERCICI DE 2011 EXERCICI DE 2012 

Pressupost inicial ingressos 99.725.630 93.973.481 

Pressupost inicial despeses 95.864.509 93.900.235 

Previsions definitives ingressos 102.048.293 108.546.438 

Previsions definitives despeses 98.907.171 108.473.192 

Drets reconeguts nets 91.010.450 151.406.704 

Obligacions reconegudes netes 99.182.722 105.360.998 

Resultat pressupostari (8.172.272) 46.045.706 

Resultat pressupostari ajustat (5.410.666) 46.045.706 

Romanent de tresoreria total (6.648.226) 36.867.095 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (18.671.429) 16.547.296 

Quadre 12 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2012 va arribar a un import de 
46.045.706 euros, que coincideix amb el resultat ajustat en no haver-hi 
diferències de finançament per despeses amb finançament afectat. 
Aquesta xifra contrasta amb el saldo negatiu de 8.172.272 euros de 
l’exercici anterior. La millora es deu, fonamentalment, als ingressos de 
caràcter excepcional que es produeixen en reconèixer els drets del 
préstec del Reial Decret Llei 4/2012. 

Si apliquem el principi de meritació, s’hauria de reduir aquest resultat 
per les despeses executades en l’exercici sense consignació 
pressupostària que s’han reconegut el 2013 (reconeixement extrajudicial 
1/2013), a més d’augmentar-lo per les despeses reconegudes el 2012 que 
es van realitzar en exercicis anteriors (despeses de personal de 2010, 
modificació pressupostària 4/2012, excés de la subvenció a jubilats de 
l’exercici de 2011 i expedients extrajudicials 1/2011 i 1/2012). Així mateix, 
els drets reconeguts inclouen el préstec del Reial Decret Llei 4/2012 que 
ha finançat despesa corrent d’exercicis anteriors, de manera que es 
minorarien els ingressos pel seu import, 58.384.866 euros. Aplicant 
aquests ajustos, el resultat pressupostari hauria sigut de 3.753.263 euros 

L’exercici de 2012 s’ha liquidat amb un romanent de tresoreria total de 
36.867.095 euros, dels quals 80.437 euros corresponen al romanent de 
tresoreria per a despeses amb finançament afectat i 20.239.362 euros a 
l’estimació de saldos deutors de cobrament dubtós. Per tant, el romanent 
de tresoreria per a despeses generals presenta un saldo de 16.547.296 
euros. 

Aquest romanent no té en consideració les despeses no aplicades al 
pressupost recollides en el compte 413, que a 31 de desembre de 2012 
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arriben a un import de 5.349.511 euros, per la qual cosa es podria reduir 
el romanent, quant menys, en el dit import. 

Si analitzem la seua evolució, veiem que el romanent de tresoreria 
presentava el 2011 un saldo negatiu de 18.671.429 euros. L’increment 
produït el 2012 ha sigut de 35.218.725 euros, i es justifica pel préstec del 
Reial Decret Llei 4/2012, que ha transformat deute a curt termini amb 
proveïdors i creditors en deute a llarg termini amb entitats financeres, 
que no forma part del romanent de tresoreria. 

Com adverteix la Intervenció en el seu informe de liquidació, es tracta 
d’un romanent fictici, ja que no prové de la millora de la situació 
econòmica de l’Ajuntament, sinó del canvi en l’estructura del 
finançament del seu deute, després de la qual cosa recomana que el 
romanent de tresoreria es destine en els pròxims exercicis a finançar 
l’increment en l’amortització de passius financers que preveu el Pla 
d’Ajust. Si no es fa això s’haurien d’establir noves mesures per a afrontar 
l’amortització del préstec per al pagament a proveïdors, sobretot en els 
exercicis de 2014 i 2015, en què coincidiran les amortitzacions dels 
préstecs del Pla d’Ajust de 2012 amb els del Pla de Sanejament de 2009. 

11.3 Sentència del Tribunal Superior de Justícia: Estació d’autobusos 

L’Ajuntament de Benidorm va publicar el 15 de novembre de 2000 la 
convocatòria del concurs d’adjudicació, a través del procediment obert, 
del contracte “Gestió del servei públic de construcció i explotació de 
l’estació d’autobusos del municipi de Benidorm”. A la convocatòria van 
concórrer tres ofertes. El 16 de setembre de 2002, el Ple de l’Ajuntament 
va acordar l’aprovació del contracte de gestió i projecte d’explotació del 
servei. El contracte es va formalitzar el dia 22 d’octubre de 2002. 

El 21 de novembre de 2002 la Direcció General de Transports va aprovar 
el projecte de l’estació i el va supeditar a determinades condicions, en 
especial la no subjecció a tarifes obligatòries del transport públic 
discrecional de viatgers en autobús; la impossibilitat de dur a terme el 
sistema “checkin” de facturació d’equipatges i emissió de targetes 
d’embarcament des de l’estació de tots aquells vols amb eixida des de 
l’aeroport d’Alacant; i l’adequació de l’àrea de descans. 

El 17 de març de 2003, l’adjudicatària va presentar una sol·licitud de 
modificació del projecte. El dia 21 de març de 2003 es va notificar a la dita 
adjudicatària un informe de l’enginyer municipal a fi que s’adequara el 
projecte modificat. 

El dia 28 de març de 2003, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar la 
modificació del contracte de gestió del servei públic. La modificació 
implicava l’increment de les zones de dotacions (aparcaments, viari 
circumdant, zones d’esbargiment) i una nova dimensió de les zones 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011 

50 

aprofitables comercialment “a fi d’aconseguir l’equilibri econòmic de la 
concessió”. 

L’acord anterior va ser recorregut per un dels licitadors davant el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va dictar, 
el 23 d’octubre de 2007, la sentència núm. 1546/2007, mitjançant la qual 
s’anul·lava l’acord plenari que provava la modificació del contracte de 
gestió del servei públic. 

Segons aquesta sentència, “les novetats tècniques, econòmiques i 
jurídiques introduïdes per l'Acord de 28 de març de 2003, pel que fa al 
contracte originari, són d’una tal profunditat que impedeixen considerar 
que estiguem davant una mera modificació del segon. Tractem d’un 
contracte de concessió nou, per tant d’una nova adjudicació, disposada a 
partir d’una altra oferta per part de l’adjudicatària del contracte original, 
oferta que va ser considerada, negociada, tramitada i acceptada al marge 
dels procediments de concurrència legalment establits”. 

Aquesta sentència va ser recorreguda, en últim terme, pel l’Ajuntament 
davant el Tribunal Suprem mitjançant un recurs de cassació per a la 
unificació de doctrina, que ha sigut rebutjat mitjançant la sentència de 5 
de novembre de 2012, que no és recurrible, amb la qual cosa queda ferma 
la Sentència núm. 1546/2007 del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana. 

Es desconeix l’efecte que puguen tenir aquests fets sobre la situació 
financera de l’Ajuntament, ja que podrien comportar el pagament de 
responsabilitats patrimonials i indemnitzacions, tant al licitador que va 
recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia, com a l’adjudicatari per 
la inversió declarada il·legal. D’altra banda, des del seu començament, la 
concessionària no ha pagat el cànon obligatori per l’explotació del 
recinte, que va proposar com un millora en la seua oferta. També s’ha de 
tenir en compte que l’Ajuntament va autoritzar al concessionari el 2008 
una hipoteca de l’estació per valor de 23 milions d’euros. 

11.4 Revisió del compliment de l’article 29 del TRLCSP en les entitats locals i 
d’altres obligacions d’informació 

L’Entitat no ha comunicat a aquesta Sindicatura, en els termes previstos 
per l’article 29 del TRLCSP, els contractes formalitzats en l’exercici de 
2012, cosa que representa un incompliment del precepte legal esmentat 
abans. Als efectes, els òrgans de contractació de l’Entitat han d’observar 
el procediment de comunicació que figura en la seu electrònica de la 
Sindicatura de Comptes, segons la instrucció aprovada mitjançant 
l’Acord del Consell de la Sindicatura de 17 d’octubre de 2011. 

No obstant això, sí que s’ha remès a aquesta Institució la informació 
prevista en l’Acord de 28 de setembre de 2012, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, sobre les obligacions pendents d’aplicar a 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011 

51 

pressupost, els advertiments i informes formulats per la Intervenció i els 
acords adoptats contraris als informes del secretari de l’Entitat. 

12.  RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les 
quals els responsables de l’Ajuntament han d’adoptar mesures 
correctores per a evitar que es produïsquen en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit, 
i en destaquem prèviament les realitzades en l’Informe de fiscalització del 
control intern de l’Ajuntament de Benidorm de l’exercici de 2011 que han sigut 
ateses per l’Entitat. 

a) S’han atès les següents recomanacions realitzades en l’Informe de 
fiscalització del control intern: 

a.1) Convé elaborar un reglament orgànic, així com un 
organigrama actualitzat de l’Entitat. 

- Han atès la recomanació relativa al reglament orgànic, no 
així la de l’organigrama. 

a.2) S’han de tenir en compte les observacions relatives als 
principis comptables que hi són d’aplicació de forma que 
s’oferisca una informació fiable de la situació financera de 
l’Entitat. 

- Es planteja l’ús del criteri establit per l’IGAE respecte als 
drets emesos a partir de l’1 de gener de 2013 en mantenir 
el criteri de meritació fins al 31 de desembre de 2012. 

b) Considerem convenient mantenir les següents recomanacions 
proposades en l’esmentat Informe: 

b.1) La Tresoreria ha de tenir en compte les observacions que 
realitzem en l’apartat corresponent, en especial reduir 
comptes, eliminar signatures solidàries i realitzar arquejos 
suportats amb conciliacions bancàries amb una periodicitat 
mínima d’un trimestre. 

b.2) Cal dotar la Intervenció dels mitjans necessaris perquè puga 
portar a cap les modalitats de la funció interventora, sense 
perjudici de tenir en compte les observacions efectuades sobre 
el contingut dels informes de fiscalització i concretar aquells 
aspectes que s’han de comprovar en la fiscalització. 
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b.3) L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la planificació 
de les inversions en estimar-ne tant el cost com el 
manteniment. Les dotacions de despeses han de servir de 
límit i evitar el recurs del reconeixement extrajudicial de 
crèdits mitjançant un control adequat de la despesa. 

c) Les següents recomanacions incideixen sobre uns altres aspectes 
que s’han evidenciat en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) Com indiquem en l’apartat 5.1, la memòria hauria d’incloure  
informació sobre els compromisos d’ingressos i despeses amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors. 

c.2) L’inventari de béns hauria d’actualitzar-se anualment i 
comprovar-se sempre que es renove l’Ajuntament, segons 
assenyalem en l’apartat 5.3.1. 

c.3) L’annex d’inversions ha de contenir la informació requerida 
per l’article 19 del Reial Decret 500/1990, (apartat 6.2). 

c.4) Com assenyalem en l’apartat 7.2 s’hauria de depurar l’import 
pendent de cobrament d’exercicis anterior a fi de donar de 
baixa aquells drets sobre els quals no hi ha cap possibilitat de 
cobrament per part de l’Ajuntament per estar prescrits. 

c.5) En l’estat de tresoreria haurien de constar els comptes 
restringits de recaptació. A més a més, a l’espera de la seua 
aplicació, el saldo que mostren els dits comptes s’hauria de 
registrar en l’epígraf de “Tresoreria” de l’actiu del balanç, en 
ser la seua contrapartida el compte “Cobraments pendents 
d’aplicació” del passiu de balanç, segons el que assenyalem en 
l’apartat 8. 

c.6) Hauria d’esmenar-se la deficiència de control intern observada 
en l’apartat 8, a fi que no hi haja cap compte bancari que no 
estiga registrat comptablement. 

c.7) Com assenyalem en l’apartat 8, recomanem un ús racional i 
limitat dels “Acomptes de caixa fixa” i evitar la dispersió de 
fons de la “Tresoreria” en tan elevat nombre de caixes fixes, i 
un esforç major en el seu seguiment i control. 

c.8) L’Ajuntament hauria d’observar els aspectes que indiquem en 
l’apartat 9.2 per a la millora del seu perfil de contractant. 

c.9) Seria recomanable, com posem de manifest en l’apartat 9.5.1, 
que la ponderació econòmica en tots els expedients de 
contractació fóra, quant menys, del 50%. D’altra banda, amb 
independència de la informació continguda en els plecs, els 
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expedients ha d’indicar-nos l’òrgan de contractació i motivar 
la necessitat i idoneïtat del contracte. 

c.10) Per a millorar la seua difícil situació financera, l’Ajuntament 
hauria de complir amb totes les mesures establides en el seu 
Pla d’Ajust, inclosa l’exigència de responsabilitats al personal 
que realitze conductes lesives al patrimoni municipal, (apartat 
11.1). 

c.11) L’Entitat hauria de comunicar a la Sindicatura de Comptes la 
informació contractual que indiquem en l’apartat 11.4. 

13. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de 
l’informe de fiscalització, es va trametre als gestors perquè en els 
terminis concedits en formularen al·legacions. 

Per l'escrit de l'alcalde de 19 de novembre de 2013 es manifesta que 
l'Ajuntament ha considerat oportú no realitzar al·legacions a l'esborrany 
de l'informe de fiscalització. 
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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 2013 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 5 
de desembre de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 5 de desembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

Informació rellevant dels estats i comptes anuals  









 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant





 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions 



ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENIDORM 
EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ 

 

Comentaris: 

L'Ajuntament, en l'escrit rebut el 26 de novembre, ha manifestat la seua 
conformitat amb l'esborrany de l'informe de fiscalització emès per aquesta 
Sindicatura de Comptes, corresponent a l'exercici de 2011. 

Conseqüències en l'Informe: 

Sense conseqüències. 
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