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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un 
arrodoniment per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l'arrodoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arrodonides. 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC), i 
d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de la Institució 
per a l’any 2015, la fiscalització ha tingut per objecte la revisió financera i 
de compliment de la legalitat dels aspectes que tot seguit es relacionen: 

- El control intern. Seguiment de l’Informe de control intern de 2010. 

- La rendició de comptes i informació que cal subministrar al Ple. La 
formació adequada i l’aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2013. La remissió al Ple de la 
següent informació referida a l’exercici 2013: l’execució del 
pressupost, els moviments de tresoreria, l’inventari de béns i els 
informes de la Intervenció. Informes sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

- L’elaboració, formulació i aprovació dels pressupostos dels exercicis 
2013, 2014 i 2015, així com la remissió d’aquests a les 
administracions competents. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i les 
operacions pendents d’aplicar al pressupost que han segut remeses 
a aquesta Sindicatura. Des del dia 1 de gener de 2013 fins al dia 31 
de març de 2015. 

- El resultat pressupostari de l’exercici 2013. Anàlisi i comprovació de 
l’adequació del còmput d’acord amb el que preveu la normativa 
aplicable. 

- El romanent de tresoreria de l’exercici 2013. Anàlisi de l’adequació 
del càlcul d’acord amb el que preveu la normativa aplicable, així 
com les mesures adoptades en cas de ser negatiu. 

- La situació de la tresoreria durant l’exercici 2013. Revisió de 
l’adequació dels procediments de gestió i comptabilització de la 
tresoreria de l’Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d’aplicació. 

- El mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors. 

- La contractació de l’Ajuntament i la seua comptabilització. Revisió 
dels procediments de contractació i la tramitació adequada dels 
contractes formalitzats i vigents en els exercicis 2013 i 2014, així 
com la comptabilització adequada i imputació al pressupost de la 
seua execució. 
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- Els fets posteriors. Anàlisi de la possible incidència dels fets 
posteriors al tancament de l’exercici 2013 en relació amb les àrees 
objecte de l’abast de la fiscalització. 

- Determinació dels indicadors del Compte General, adoptats per 
acord de la Comissió de Coordinació de l’Àmbit Local del Tribunal 
de Comptes i Òrgans de Control Extern, de 7 de maig de 2013. 

El Compte General de l’Ajuntament d’Elda de 2013 està format pel 
Compte de l’Entitat, juntament amb els comptes dels tres organismes 
autònoms i les dues societats mercantils de capital íntegrament 
propietat de l’Entitat que es detallen en l’apartat 3.2 de l’Informe. 

Els comptes anuals de l’Ajuntament de l’exercici 2013 estan integrats pel 
balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici 
finalitzat en la data esmentada, que s’adjunten, a excepció de la 
memòria, en l’annex 1 d’aquest Informe.  

El Compte General de l’exercici 2013 ha sigut aprovat pel Ple el dia 29 de 
setembre de 2014 i ha sigut retuda a la Sindicatura de Comptes en data 
de 31 d’octubre de 2014, segons que s’indica en l’apartat 3.1 de l’Informe.  

La fiscalització s’ha realitzat aplicant 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 el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes que figura en la seu electrònica de la Institució, 
especialment la secció 902. Els procediments han consistit a realitzar 
proves selectives, revisió del control intern i altres tècniques d’auditoria 
aplicables als objectius i a l’abast d’aquesta fiscalització. 

La normativa d’aplicació que s’ha tingut en compte en aquesta 
fiscalització s’aplega en l’annex II de l’Informe. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest 
circumstàncies que afecten de manera significativa l’adequació dels 
estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació. 

Cal fer notar, però, que en una interpretació adequada del resultat 
pressupostari, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament ha imputat a 
l’exercici 2013 despeses dels exercicis 2012 i anteriors per 259.524 euros i 
a exercicis posteriors despeses de 2013 per 39.469 euros, circumstàncies 
que tindrien un efecte net de 220.055 euros (apartat 5.1). 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, no s’han posat de manifest, durant el 
període objecte de fiscalització, incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees 
fiscalitzades. 

Amb independència de la conclusió anterior, cal fer notar que en matèria 
de contractació l’Ajuntament ha de garantir que en exercicis futurs no es 
reiteren els diversos incompliments de la legislació de contractes del 
sector públic que s’apleguen en els apartats 7.5, 7.6 i 7.7 de l’Informe. En 
aquest context és imprescindible que els contractes es qualifiquen de 
manera adequada, a fi de garantir el compliment dels terminis i de les 
obligacions de publicitat previstes en el TRLCSP, tramitant en tots els 
supòsits els procediments preceptius de contractació i motivant 
suficientment les declaracions d’urgència. 

3. RENDICIÓ DE COMPTES DE 2013 I INFORMACIÓ AL PLE 

3.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici 2013 el va formar la Intervenció el 7 de 
maig de 2014, va ser informat favorablement el 28 de maig de 2014 per la 
Comissió Especial de Comptes i aprovat pel Ple el 29 de setembre de 2’14, 
i va ser retut a la Sindicatura de Comptes el 31 d’octubre de 2014, en el 
termini previst en l’article 9.1 de l’LSC. 

La tramitació del Compte General de l’exercici 2013 s’ha realitzat en els 
terminis previstos en la normativa d’aplicació, i el seu expedient conté 
tota la documentació establida en l’LRHL i en l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (ICAL). 

Amb independència de la conclusió anterior, en la fiscalització realitzada 
s’han posat de manifest les circumstàncies següents que interessa 
destacar: 

- Els imports dels epígrafs “Immobilitzat material” i “Immobilitzat 
immaterial” del balanç de l’Ajuntament i dels seus tres organismes 
autònoms reflecteixen uns imports que no han sigut valorats de 
manera adequada, ja que no s’han practicat amortitzacions, per no 
disposar d’un inventari de béns detallat i conciliat amb el valor de 
cost que figura en els balanços respectius, segons s’indica en la 
memòria dels seus comptes anuals. Aquesta situació s’ha modificat 
de manera significativa, com s’indica en l’apartat 3.3.2 de l’Informe. 

- En la nota 1 de la memòria dels compte anual de l’Ajuntament, 
relativa a l’organització, s’omet la Fundació Museu del Calcer, del 
patronat de la qual forma part, i també s’hi ometen altres entitats 
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públiques en les quals participa, que es detallen en el quadre 2 de 
l’annex III de l’Informe. S’ha comprovat que aquesta circumstància 
s’ha resolt en la memòria del Compte General de l’exercici 2014. 

- El pressupost de l’Ajuntament no fixa objectius concrets i 
quantificables, de manera que la memòria demostrativa del grau en 
què s’han complit els objectius programats amb indicació dels 
previstos i assolits amb el cost d’aquest, retuda en compliment de 
l’article 211.b) de l’LRHL, no s’adapta a allò que preveu la dita 
norma, conformement al que informa la Intervenció municipal. 

Hem comprovat, d’altra banda, que encara que consta en l’expedient del 
Compte General obrant en l’Entitat, no s’ha inclòs entre la informació 
retuda en la Plataforma conjunta de Rendició de Comptes de la 
Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes la informació 
obligatòria següent, circumstància que no hauria de produir-se en 
exercicis futurs. 

- Les  notes de la memòria dels comptes anuals de l’Ajuntament i 
dels seus organismes autònoms relatives a l’organització, gestió 
indirecta de serveis públics, bases de presentació dels comptes, 
normes de valoració i esdeveniments posteriors al tancament, 
necessàries per mostrar la imatge fidel d’aquestes. 

- La memòria dels comptes anuals d’EMIDESA. 

La documentació esmentada ha sigut remesa a la Sindicatura de 
Comptes en data de 8 de juny de 2015, a fi de completar la informació 
retuda, davant la impossibilitat de ser presentades a través de la 
Plataforma de Rendició de Comptes. 

En la fiscalització realitzada s’han posat de manifest, així mateix, les 
circumstàncies següents que ha de tenir en compte l’Ajuntament per a 
un compliment adequat de la normativa jurídica aplicable i la millora de 
la transparència. 

- El mòdul de projectes de despesa de l’aplicació de comptabilitat 
SICALWIN no està integrat en aquesta, circumstància que ha 
determinat que els imports que figuren en la informació retuda en 
la Plataforma de Rendició de Comptes, relatius a les desviacions de 
finançament, no siguen coincidents amb els imports que figuren en 
el resultat pressupostari i en l’estat del romanent de tresoreria, 
segons que s’analitza en els apartats 5.1 i 5.2 de l’Informe. 

 L’Entitat té previst realitzar la integració correcta durant l’any 2015, 
en compliment del que preveuen les regles 45 i 48 de la ICAL, de 
manera que en formular el Compte General de l’exercici 2014, no es 
produïsquen aquestes discrepàncies. 
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- En l’article 209.4 de l’LRHL es disposa que les entitats locals uniran 
al Compte General els estats integrats i consolidats dels diferents 
comptes que determine el Ple de l’Entitat, sense que en aquest 
sentit haja sigut aprovada cap norma sobre la qüestió. 

- L’Entitat no calcula de manera adequada l’indicador pressupostari 
denominat autonomia fiscal, que figura en la nota 21 de la memòria 
dels comptes anuals, ja que no considera com a ingressos tributaris 
els corresponents a les taxes i als impostos indirectes. 

- L’estat del deute retut en la Plataforma de Rendició de Comptes 
mostra que no hi havia a 31 de desembre de 2013 deutes amb 
venciment a curt termini, encara que el deute amb venciment 
durant l’any 2014 pujava a 3.445.469 euros, segons que figura en el 
balanç de situació. 

En el quadre següent es mostren els principals conceptes pressupostaris 
de l’exercici 2013, comparats amb els dels exercicis 2012 i 2011, en euros: 

Capítols 2013 2012 2011 

Drets reconeguts nets 38.725.780 47.496.748 34.789.762 

Obligacions reconegudes netes 37.403.896 36.049.991 40.244.299 

Resultat pressupostari 1.321.884 11.446.757 (5.454.537) 

Resultat pressupostari ajustat 3.791.311 12.387.270 (3.377.500) 

Romanent de tresoreria total 5.301.308 5.113.080 (5.635.064) 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.896.947 2.621.693 (8.277.440) 

Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats 4.312.866 3.974.961 2.748.263 

Obligacions pendents de pagament pressupostàries 4.151.320 4.597.427 13.547.884 

 
Quadre 1 

En data de 30 de març de 2012 el Ple va aprovar un pla d’ajust en 
aplicació del 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 extraordinari per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals (RDLPP), segons que s’analitza en 
l’apartat 4.5 de l’Informe. 

En virtut d’aquest pla, l’Ajuntament va obtenir préstecs en l’exercici 2012 
de l’entitat estatal Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, 
per un import de 9.587.126 euros, el que va representar un increment 
dels drets reconeguts nets en el dit exercici i una reducció dràstica de les 
obligacions pendent de pagament que figuraven a 31 de desembre de 
2011. 
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Hem comprovat que les mesures i criteris que conté el pla d’ajust estan 
tenint com a conseqüència una millora general dels conceptes 
pressupostaris principals. 

3.2 Els comptes de les entitats que en depenen 

En el Compte General de l’exercici 2013, d’acord amb l’article 209.1.b) i c) 
de l’LRHL, s’integren els comptes dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils de capital íntegrament propietat de l’Ajuntament, 
segons el detall següent: 

Entitats dependents integrades en el Compte General 2013 Tipus d’entitat 

Escola Universitària de Relacions Laborals d’Elda (EURLE) Organisme Autònom 

Institut de Desenvolupament d’Elda i Serveis administratius 
(IDELSA) 

Organisme Autònom 

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Organisme Autònom 

Empresa Municipal d’Informació d’Elda, SA (EMIDESA) Societat mercantil 

Empresa Municipal d’Urbanització d’Elda, SA (EMUDESA) Societat mercantil 

Quadre 2 

L’abast d’aquesta fiscalització no inclou la revisió dels comptes anuals 
d’aquestes entitats que en depenen, però s’ha efectuat una anàlisi 
general dels seus comptes i s’han revisat determinats aspectes 
relacionats amb el compliment de la normativa sobre estabilitat 
pressupostària. 

La revisió de la sectorització adequada de les entitats que en depenen 
per les institucions amb competència en matèria de comptabilitat 
nacional ha posat de manifest que l’entitat dependent EMIDESA figura 
sectoritzada com una unitat institucional pública de mercat (societat no 
financera), quan les conclusions de l’anàlisi realitzada posen de manifest  
que s’hauria de sectoritzar com a Administració Pública, per les raons i 
amb les implicacions que es detallen en l’apartat 3.5.3 de l’Informe. Es té 
constància que l’Entitat va sol·licitar en data de 28 de juny de 2010 la 
sectorització correcta a la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, que no s’ha realitzat. 

Tot seguit mostrem un detall dels principals conceptes econòmics i 
financers d’aquestes entitats dependents, segons els seus comptes 
anuals: 
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Conceptes de l’exercici 2013 EURLE IDELSA IMSS EMIDESA EMUDESA 

Despeses (311.206) (636.871) (2.586.006) (463.904) (682.225) 

Ingressos derivats de l’Ajunt. d’ Elda 200.000 664.200 1.335.600 400.000 0 

Resultat de l’exercici 2013 6.294 234.606 674 (34.766) (223.912) 

Fons propis / Patrimoni net 208.689 1.186.845 614.802 46.792 223.515 

Actiu circulant / corrent 127.618 728.058 1.083.307 43.143 1.183.007 

Passiu circulant / corrent 15.315 25.103 1.025.005 74.984 1.156.678 

Deutes amb entitats de crèdit 0 0 0 0 395.464 

Quadre 3 

En la data d’aquesta fiscalització, determinats serveis socials prestats per 
l’IMSS estan pendents de la delegació preceptiva de competències per 
part de la Generalitat durant l’any 2015, conformement amb la 
normativa vigent. 

De l’anàlisi dels comptes de les dues societats de capital i dels informes 
d’auditoria respectius emesos per empreses privades, se’n desprenen els 
aspectes següents, que interessa destacar: 

- Com a conseqüència de les pèrdues dels exercicis 2013 i 2014, el 
patrimoni net d’EMIDESA ha quedat reduït a una xifra inferior a la 
meitat de la xifra de capital social, de manera que, conformement a 
l’article 363 de la Llei de Societats de Capital (LSC), el text refós de la 
qual va ser aprovat pe Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
es troba en causa de dissolució. 

- Com a conseqüència de les pèrdues continuades en EMUDESA, s’ha 
generat un alt endeutament i un fons de maniobra negatiu. 

3.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

3.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

En compliment del que disposa l’article 207 de l’LRHL, s’ha de remetre al 
Ple de l’Entitat, per conducte de la Presidència, informació de l’execució 
dels pressupostos de despeses i ingressos, com també dels moviments i 
de la situació de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 

En els exercicis 2013 i 2014, s’ha complit trimestralment amb l’obligació 
referida en el paràgraf anterior, i s’ha donat a més publicitat en la web 
municipal dels estats d’execució dels pressupostos, tal com es regula en 
la base 43a.3 d’execució pressupostària. 
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3.3.2 Inventari de béns 

En data de 31 de desembre de 2013, l’Entitat no disposava d’un inventari 
degudament actualitzat com exigeix el Reglament de Béns de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL), de 
manera que el Ple no va aprovar la rectificació anual de l’Inventari, 
segons que obliga l’article 33 d’aquesta norma i tampoc era possible 
identificar els béns que integren el patrimoni municipal del sòl. 

Aquests incompliments es van posar de manifest en l’Informe sobre el 
control intern de l’Ajuntament d’Elda, corresponent a l’exercici 2010, 
segons que es mostra en l’apartat 9 d’aquest Informe. 

Amb la finalitat d’esmenar la situació exposada, l’Ajuntament s’ha 
adherit al Pla de Modernització dels Ajuntaments de la província 
d’Alacant, promogut per la Diputació d’Alacant, amb la finalitat de tenir 
un inventari actualitzat i sistematitzar la gestió patrimonial, definint i 
enllaçant les relacions comptables entre l’inventari i la comptabilitat, a fi 
d’assegurar la imatge fidel de la realitat patrimonial de l’Entitat. 

En el context expressat s’ha elaborat una relació dels béns i drets 
inventariables de l’Ajuntament, en un mòdul informàtic integrat en 
l’aplicació comptable, que s’ha implantat en l’any 2015. L’esmentat 
inventari, però, no comprén l’epígraf relatiu a béns mobles, que és 
d’inclusió obligatòria, segons que disposa l’article 18 de l'RBEL. 

El Ple de l’Ajuntament de 6 de març de 2015 ha aprovat el dit inventari 
donant un compliment parcial de les disposicions de l'RBEL i de la nova 
normativa comptable establida en la ICAL, pel que fa als béns immobles, 
drets reals, béns mobles de caràcter històric, valors mobiliaris, vehicles i 
béns i drets reversibles. 

El conjunt de béns s’ha valorat en 149.913.492 euros, import molt 
superior a la xifra de 100.942.798 euros pels quals figura el valor 
comptable de l’immobilitzat material i immaterial en el balanç a 31 de 
desembre de 2013, circumstància que afectarà molt significativament el 
balanç i el compte de resultat de l’exercici 2015. 

3.3.3 Morositat en operacions comercials 

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials (LMOC), estableix que 
els tresorers o interventors elaboraran trimestralment un informe sobre 
el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Entitat, 
que ha de remetre’s als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques així com a l’òrgan de la comunitat autònoma 
que exercisca la tutela financera, i que es podrà presentar i debatre en el 
Ple de l’Entitat. 
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S’ha comprovat que en els exercicis 2013 i 2014 l’Ajuntament ha elaborat 
els informes mencionats, que han sigut presentats en els plens següents 
a la seua formulació, i que han sigut remesos posteriorment al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i a la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública. 

En l’exercici 2013 l’Ajuntament ha complit amb l’obligació establida en 
l’article 5 de l'LMOC, relativa a la remissió al Ple de la relació de les 
factures o documents justificatius, en què hagen transcorregut més de 
tres mesos des que es van anotar en el registre de factures i dels quals no 
s’hagen tramitat els expedients corresponents de reconeixement de 
l’obligació o l’òrgan gestor haja justificat l’absència de tramitació 
d’aquests. 

La Intervenció municipal ha elaborat l’informe anual referit a l’exercici 
2014, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
morositat, que es va elevar al Ple celebrat el 6 de març de 2015, segons 
que estableix l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls 
de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en 
el Sector Públic (LIFE). 

3.4 Informes de la Intervenció 

En l'exercici de la funció interventora, s’han formulat dos advertiments 
en 2013 i un advertiment en 2014, relatius a subvencions, ingressos i 
recaptació i contractació administrativa, que van ser esmenats, motiu 
pel qual no hi va haver lloc per a discrepàncies que fessen necessari 
elevar-les al Ple. 

En l’Informe sobre el control intern de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2010 es va recollir la recomanació que l’Entitat apliqués les 
distintes modalitats de la funció interventora, a fi de millorar el control 
intern, i s’ha comprovat que el Ple no ha adoptat cap mesura per a 
implantar-la. 

L’Ajuntament d’Elda ha de disposar de diferents mitjans perquè siga 
efectiva l’extensió i efectes del control intern d’acord amb l’LRHL, en 
especial si s’atén a les nombroses modificacions legals que han 
representat un increment considerable en les tasques i responsabilitats 
de la Intervenció municipal, així com a la dotació inadequada de llocs de 
treball en la secció de fiscalització o assessoria econòmica, en relació 
amb l’estructura de personal d’altres serveis de l’Entitat. 

L’exercici del control intern comporta la necessitat d’uns principis i 
normes d’actuació regulats de manera precisa, que es puguen exercir 
amb una diligència professional especial i una independència real dels 
òrgans controlats, de manera que es recomana que s’adopten les 
mesures necessàries per a aconseguir l’objectiu mencionat, que és 
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essencial perquè funcione adequadament la gestió econòmica i financera 
de l’Ajuntament. 

Pel que fa a les normes de control intern aprovades pel Ple, d’acord amb 
la base 23a d’execució dels pressupostos, no s’ajusten en la seua extensió 
i efectes a allò que preveu l’LRHL, i es poden formular les observacions 
següents: 

- En l’Ajuntament no es realitza una fiscalització plena posterior de 
les despeses i obligacions prèviament fiscalitzats, sobre una mostra 
representativa, d’acord amb l’obligació que resulta de l’aplicació de 
l’article 210.3 de l’LRHL. 

 El Ple solament ha aprovat la fiscalització prèvia de les despeses i 
obligacions, limitada als dos punts previstos en les lletres a) i b) de 
l’apartat 2 de l’article 219 de l’LRHL, referits a l’existència de crèdit i 
a la generació de la despesa per l’òrgan competent, i ha deixat 
oberta la facultat a la Intervenció municipal de comprovar aquells 
altres aspectes addicionals que considere essencials. 

- En l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, no es porten a 
terme les actuacions necessàries per a exercir el control intern en la 
seua accepció de control financer, en la mesura en què el Ple no 
n’ha fixat la freqüència, ni el seu sistema, motiu pel qual resulten 
inefectius els dos primers paràgrafs de la base 47a d’execució del 
pressupost, que no s’ajusten al que disposa l’article 220 de l’LRHL. 

- En l’Ajuntament i els seus organismes autònoms no es porten a 
terme les actuacions necessàries per a exercir el control d’eficàcia, 
ja que el Ple no ha definit els objectius de cada servei, ni el sistema 
d’anàlisi, motiu pel qual resulta inefectiu el que disposa la base 48a 
d’execució del pressupost, que no s’ajusten al que disposa l’article 
221 de l’LRHL.  

3.5 Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa 

3.5.1 Conclusions del treball realitzat 

La Intervenció ha informat que l’Entitat compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en l’aprovació del pressupost general dels exercicis 2013 i 
2014, així com en la seua liquidació. En els pressupostos generals dels 
exercicis 2014 i 2015 es compleix, així mateix, la regla de despesa i 
l’objectiu de deute. 

En l’informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’ha 
calculat una capacitat de finançament de 4.409.542 euros, en termes de 
comptabilitat nacional d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-95), en compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
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En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que el càlcul de la capacitat 
de finançament s’ha realitzat de manera adequada, que s’han practicat 
de manera raonable els ajustaments per a adequar les xifres al SEC-95 i 
que s’hi han inclòs les xifres consolidades de totes les unitats 
institucionals públiques que depenen de l’Ajuntament, que es troben 
sectoritzades com a administracions públiques pels organismes amb 
competència en matèria de comptabilitat nacional. 

S’ha comprovat, però, que el perímetre de consolidació, a l’efecte de 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, hauria d’ampliar-
se a la Fundació de la Comunitat Valenciana Museu del Calcer i a 
EMIDESA, ja que es tracta d’unitats institucionals públiques no de 
mercat, per les raons que s’indiquen en els apartats 3.5.2 i 3.5.3 de 
l’Informe, de manera que es troben sectoritzades inadequadament pels 
organismes amb competència en matèria de comptabilitat nacional. 

Cal fer notar, però, que no és significatiu l’efecte d’ometre aquestes dues 
entitats en l’informe sobre la capacitat de finançament, ja que això 
hauria representat disminuir-ne la xifra en 30.012 euros. 

Pel que fa al compliment del principi de sostenibilitat financera previst 
en l’article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), cal indicar que 
l’Entitat no supera el límit de deute del 75% de l’endeutament consolidat 
al qual es refereix l’article 53 de l’LRHL, perquè ha sigut del 58,2% en 
l’exercici 2013 i del 32,4% en l’exercici 2014. 

En la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’ha comprovat que s’ha 
realitzat de manera adequada el càlcul de la regla de despesa establida 
en l’article 12 de l'LOEPSF, de manera que la variació de la despesa 
comptable entre 2012 i 2013, en termes consolidats del sector 
administracions públiques de l’Entitat, ha sigut negativa en un 0,76% i no 
ha superat el límit de l’1,7% establit com a taxa de referència de 
creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia 
espanyola. 

Pel que fa a les obligacions d’informació econòmica i financera, en 
compliment del principi de transparència i de la seua instrumentació, 
regulats en els articles 6 i 27 de l'LOEPSF, s’ha comprovat que l’Entitat ha 
complit amb el que disposa l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (OSILEP). 

En data de 30 de setembre de 2013 i 21 de març de 2014, l’alcaldessa va 
aprovar dos plans pressupostaris a mitjà termini, en compliment del que 
disposa l’article 29 de l'LOEPSF, i en va donar compte al Ple en les 
sessions de 4 d’octubre de 2013 i 26 de maig de 2014. 
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3.5.2 Fundació Museu del Calcer (FMC) 

L’FMC està inscrita des de l’any 1995 en el Registre de Fundacions 
culturals privades de la Generalitat, i està participada per l’Ajuntament 
en un 29% de la dotació fundacional des que es va constituir, segons 
s’indica en l’Informe del Tribunal de Comptes de 2012 sobre fundacions 
d’àmbit local, exercici de 2009. 

Segons el SEC-95, l’FMC hauria d’haver sigut considerada com una unitat 
institucional pública, perquè el patronat està controlat per l’Ajuntament 
i té com a presidenta l’alcaldessa, i també com una unitat no de mercat, 
ja que les seues vendes no cobreixen el 50% dels costos; s’ha comprovat 
que està finançada en el 82% de les despeses d’explotació de l’exercici 
2013 per IDELSA, organisme autònom de l’Ajuntament, en virtut d’un 
conveni formalitzat entre ambdues entitats. 

3.5.3 EMIDESA 

L’activitat principal d’aquesta societat mercantil és la difusió 
d’informació local en premsa escrita, així com la publicació Vivir en Elda. 
No es tracta d’un servei públic, sinó d’una iniciativa pública per al 
desenvolupament d’una activitat econòmica en règim de competència 
amb el sector privat, de manera que la seua continuïtat està supeditada 
al fet que es garantisca el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i de sostenibilitat financera, segons que estableix l’article 
86.1 de l’LBRL. 

La societat mercantil no ha complit amb la disposició addicional 9a.2 de 
l’LBRL, ja que no ha aprovat un pla de correcció del seu desequilibri, 
resultat d’una necessitat de finançament calculada en 19.793 euros, tot i 
que la Intervenció municipal va informar sobre l’obligatorietat d’adoptar 
aquesta mesura i que l’Ajuntament no ha pogut subscriure durant 2014 
una ampliació de capital per a restablir el patrimoni net, necessària 
segons que s’ha indicat en l’apartat 3.2 de l’Informe. 

En l’informe d’auditoria d’EMIDESA de l’exercici 2014 s’emet una opinió 
desfavorable sobre els comptes anuals i es posa de manifest que hi ha 
una major deterioració del patrimoni net de la que es recull en aquests 
comptes, alhora que s’expressa que la societat mercantil no ha elaborat, 
ni té previst elaborar, un pla econòmic financer que li permeta assolir 
l’equilibri patrimonial, de manera que existeix una incertesa significativa 
sobre la capacitat de l’Entitat per a continuar amb la seua activitat. 

En el moment d’aprovar els comptes anuals de la societat mercantil 
corresponents a l’exercici 2014, l’Ajuntament ha de valorar l’aplicació de 
la disposició addicional 9a.2 de l’LBRL, per tal de determinar si convé 
promoure la dissolució d’EMIDESA. 
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3.5.4 EMUDESA 

El Consell d’Administració de la societat mercantil ha aprovat un pla de 
correcció del desequilibri financer, resultat d’una necessitat de 
finançament calculada en 267.983 euros, ratificada pel Ple de 
l’Ajuntament de 4 d’abril de 2014, donant compliment al que estableix 
l’apartat 2 de la disposició addicional 9a de l’LBRL i l’article 21 de 
l’LOEPSF. 

Els comptes anuals de l’exercici 2014, han sigut formulats amb 
anterioritat al dia 6 de maig de 2015, data en què s’emet un informe 
d’auditoria sobre els comptes anuals amb una opinió favorable, en el 
qual es mostra uns beneficis de 44.209 euros, encara que persisteix un 
endeutament elevat i un fons de maniobra negatiu de 421.462 euros, 
superior al de l’exercici 2013. 

4.  ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DELS 
EXERCICIS 2013, 2014 I 2015 

4.1 Tramitació i contingut 

El pressupost general de l’Entitat està integrat pels pressupostos del 
mateix Ajuntament, els dels organismes autònoms que en depenen, així 
com dels estats de previsió de despeses i ingressos de les dues societats 
que en depenen, juntament amb els annexos corresponents. 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis 2013, 2014 i 
2015, i de la documentació incorporada en els respectius expedients, cal 
destacar els aspectes que s’indiquen tot seguit i que es resumeixen en el 
quadre següent: 

Tramitació i contingut 
Pressupostos 

2013 2014 2015 

Acord de pròrroga (Decret d’Alcaldia) No  -  No 

Aprovació inicial 24-12-12 02-12-13 22-12-14 

Aprovació definitiva 11-01-13 18-12-13 07-01-15 

Publicació i entrada en vigor 18-01-13 24-12-13 16-01-15 

Remissió Estat i Comunitat Autònoma Sí Sí Sí 

Contingut d’acord amb l’LRHL i l’RLRHL Sí Sí Sí 

Documentació complementària completa Sí Sí Sí 

Quadre 4 

Com es pot observar en el quadre anterior, en els exercicis 2013 i 2015, 
l’aprovació definitiva del pressupost general pel Ple de l’Entitat no es va 
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realitzar abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en 
què s’haja d’aplicar, conformement al que disposa l’article 169.2 de 
l’LRHL 

En aquests exercicis no s’ha acordat la pròrroga del pressupost de 
l’exercici anterior, amb els ajustos previstos en l’article 169.6 de l’LRHL i 
en l’article 21 de l’RLRHL, sinó que s’ha acordat l’obertura condicionada 
amb comptabilitat extrapressupostària, fins l’aprovació definitiva del 
pressupost, atesa la previsió d’entrada en vigor abans del 21 de gener, 
amb la conformitat de la Intervenció municipal. 

Els pressupostos dels exercicis 2013, 2014 i 2015 contenen la 
documentació prevista en els articles 165 i 166 de l'LRHL i les seues bases 
d'execució regulen adequadament totes les matèries previstes en l'article 
9.2 de l’RLRHL. 

Els expedients contenen el preceptiu informe d'estabilitat pressupostària 
amb els càlculs de la regla de despesa i nivell de deute previstos en 
l’LOEPSF. 

4.2 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos de l’Ajuntament per als quatre últims exercicis, 
resumits per capítols, es mostren en el quadre següent, a efectes 
comparatius: 
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Capítols 
Pressupost inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Impostos directes 17.876.358 18.011.241 18.648.289 19.111.566 

2. Impostos indirectes 200.040 105.040 0 0 

3. Taxes, preus públics i d’altres ingressos 5.119.558 4.982.708 4.818.728 4.604.415 

4. Transferències corrents 11.335.454 11.692.400 12.190.233 12.841.432 

5. Ingressos patrimonials 47.430 72.430 47.930 47.430 

6. Alienació inversions reals 0 0 0 0 

7. Transferències de capital 0 0 0 0 

8. Actius financers 1.329.265 1.203.800 1.104.100 1.189.100 

9. Passius financers 0 0 0 0 

Total ingressos 35.908.105 36.067.619 36.809.280 37.793.943 

 

Capítols 
Pressupost inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Despeses de personal 13.122.047 13.344.219 13.291.384 13.343.982 

2. Despeses corrents en béns i serveis  14.045.365 14.005.766 13.681.296 13.595.882 

3. Despeses financeres 891.765 1.156.729 931.730 612.804 

4. Transferències corrents 3.297.101 3.179.599 3.529.714 4.077.636 

5. Fons de contingència i d’altres imprevistos - - - 0 

6. Inversions reals 362.890 459.128 1.257.908 1.863.444 

7. Transferències de capital 4.000 4.080 4.160 334.171 

8. Actius financers 1.329.265 1.203.800 1.104.100 1.189.100 

9. Passius financers 2.855.672 2.714.298 3.008.988 2.776.924 

Total despeses 35.908.105 36.067.619 36.809.280 37.793.943 

Capacitat (necessitat) de finan. 2.855.672 2.714.298 3.008.988 2.776.924 

Quadre 5 

El quadre anterior mostra que l’Ajuntament no ha previst recórrer a 
l’endeutament, de la qual cosa resulta una capacitat de finançament 
prevista equivalent a l’amortització del deute financer reflectit en el 
capítol 9 del pressupost de despeses. 

En l’evolució de les despeses interessa destacar la disminució de les 
despeses corrents en béns i serveis, l’augment de les transferències 
corrents destinades, principalment, a finançar els seus organismes 
autònoms dependents; mentre que de l’evolució dels ingressos es 
produeix una millora de la recaptació prevista per impostos directes i de 
les transferències rebudes de l’Estat. 
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4.3 Modificacions pressupostàries de l’exercici 2013 

En l’exercici 2013 l’Ajuntament ha aprovat modificacions pressupostàries 
per un import conjunt de 3.893.602 euros, quantitat que ha representat 
un increment del pressupost inicial de l’11,8%, tal com es mostra en el 
quadre següent elaborat en euros. 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percent. 
de 

variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Impostos directes 18.011.241 0 0,0% 18.011.241 45,1% 

2. Impostos  indirectes 105.040 0 0,0% 105.040 0,3% 

3. Taxes, preus públics i d’altres 
ingressos 4.982.708 85.078 1,7% 5.067.786 12,7% 

4. Transferències corrents 11.692.400 26.506 0,2% 11.718.906 29,3% 

5. Ingressos corrents 72.430 212.501 293,4% 284.931 0,7% 

8. Actius financers 1.203.800 3.569.517 296,5% 4.773.317 11,9% 

TOTAL INGRESSOS 36.067.619 3.893.602 10,8% 39.961.221 100,0% 

 
ESTAT DE DESPESES 

Capítols Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
de variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1. Despeses de personal 13.344.219 (5.582) 0,0% 13.338.637 33,4% 

2. Despeses corrents en béns i serveis 14.005.766 (21.235) (0,2%) 13.984.531 35,0% 

3. Despeses financeres 1.156.729 (4.192) (0,4%) 1.152.537 2,9% 

4. Transferències corrents 3.179.599 62.888 2,0% 3.242.487 8,1% 

6. Inversions reals 459.128 1.226.866 267,2% 1.685.994 4,2% 

7. Transferències de capital 4.080 8.972 219,9% 13.052 0,0% 

8. Actius financers 1.203.800 0 0,0% 1.203.800 3,0% 

9. Passius financers 2.714.298 2.625.885 96,7% 5.340.183 13,4% 

TOTAL DESPESES 36.067.619 3.893.602   39.961.221 100,0% 

Capacitat (necessitat) finançament 2.714.298 (943.632)   1.770.666   

Quadre 6 

L’Ajuntament ha utilitzat en l’exercici 2013 la totalitat del romanent de 
tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost de 2012, 
en una quantia de 2.621.693 euros, per a amortitzar anticipadament 
endeutament, en compliment del que disposa l’article 32 de l'LOEPSF, 
mitjançant un expedient de suplement de crèdit que representa el 67% 
del total de les modificacions pressupostàries de l’exercici 2013, de 
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manera que si no es tingués en compte aquesta modificació, l’increment 
en el pressupost inicial hauria sigut del 3,6%. 

La resta de modificacions pressupostàries es van finançar amb la 
pràctica totalitat de l’excedent de finançament afectat resultant de la 
liquidació del pressupost de 2012, per un total de 947.824 euros i amb 
majors ingressos per 324.085 euros. 

En la fiscalització realitzada s’han revisat 4 expedients de modificació 
pressupostària d’un total de 31, i s’ha comprovat que, amb caràcter 
general, s’han tramitat i qualificat adequadament conformement amb la 
normativa pressupostària local i a les bases d’execució del pressupost. 

4.4 Obligacions pendents d’aplicar al pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, comptabilitzades en el 
corresponent compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”, han passat de tenir un saldo de 250.353 euros a 31 de 
desembre de 2012, a un import de 61.683 euros, a 31 de desembre de 
2013. 

En el quadre següent es mostra el total d’expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en 20013 i 2014, amb les xifres 
expressades en euros: 

Exercici Nombre 
d’expedients 

Despeses 
exercicis 

anteriors a 2012 

Despeses 
exercici 

2012 

Despeses 
exercici 

2013 
Total 

2013 15 172.432 87.092 - 259.524 

2014 18 16.372 11.378 39.469 67.219 

Quadre 7 

L’Ajuntament ha remés la informació sobre les obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari de 
l’Entitat; segons que es disposa en la Instrucció, aprovada per Acord del 
Consell de la Sindicatura de Comptes de 28 de setembre de 2012. 

4.5 Mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors i pla d’ajust 

L’Entitat solament s’ha acollit a la primera fase del mecanisme de 
finançament per al pagament a proveïdors, iniciat mitjançant l'RDLPP, 
com es resumeix en el quadre següent, en euros: 
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Concepte 
Pla ajust 
aprovació 

Operació 
endeutament 

aprovació 

Import 
factures 

RDL 4/2012. 1a fase 30-03-2012 10-05-2012 9.587.126 

RDL 4/2013. 2a fase - - - 

RDL 8/2013. 3a fase - - - 

Increment de l’endeutament en l’exercici 2012 9.587.126 

Quadre 8 

S’ha comprovat que el pla d’ajust derivat va ser informat per la 
Intervenció municipal, aprovat pel Ple en el termini corresponent, 
conformement al que s’indica en l’apartat 3.1 de l’Informe i informat 
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

L’Ajuntament ha remés trimestralment al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques la informació prevista en l’article 10 de 
l’OSILEP i un informe anual sobre l’execució del pla d’ajust, en els 
terminis i amb el contingut establit en la normativa que hi és d’aplicació. 

L’Entitat no ha considerat passiu contingent el litigi iniciat en l’any 1996, 
relatiu al Pla Especial de Reforma Interior “Pont Nou”, en què per 
diverses sentències del Tribunal Suprem es va acordar anul·lar i deixar 
sense efecte determinades llicències d’edificació de 107 habitatges, amb 
demolició de les obres emparades en aquestes, que representarien un 
cost mínim de 14.841.175 euros, corresponents a les obres de demolició 
que s’haurien de realitzar. 

L’Ajuntament considera que hi ha raons que impedeixen executar 
materialment les sentències en els seus termes justos, i per aquest motiu 
va presentar en desembre de 2013 un incident en inexecució que es 
fonamentava, principalment, en la tramitació d’una modificació puntual 
del pla general, aprovada provisionalment el 31 de juliol de 2013, que 
permetria la legalització d’aquests habitatges. 

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en data de 9 
de desembre de 2014, ha disposat la suspensió temporal de l’incident 
fins al 9 de juny de 2015, data en la qual l’Ajuntament haurà de justificar 
que ha portat a terme la legalització dels habitatges, o continuar, en cas 
contrari, la tramitació de l’execució de la sentència ferma. 

L’Ajuntament considera que és remota una resolució desfavorable per a 
l’Ajuntament, de la qual sorgiria una obligació d’import molt significatiu 
que caldria aplicar al pressupost, encara que s’ha recollit aquesta 
circumstància en la nota 22 de la memòria dels comptes anuals de 
l’exercici 2014, relativa a esdeveniments posteriors al tancament, en la 
mesura que es tracta d’un fet que, tot i no afectar els comptes anuals, és 
útil conèixer. 
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5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari de 2013 

El resultat pressupostari de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2013, 
comparat amb el de l’exercici anterior, és el següent. 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 2013 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2013 

Resultat 
pressupostari 

2013 

Resultat 
pressupostari 

2012 

Var. 
2013/2012 

a. Operacions corrents 37.309.244 30.188.774 7.120.470 6.145.986 15,9% 

b. D’altres operacions no financeres 443.116 901.519 (458.403) (1.336.513) 65,7% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 37.752.360 31.090.293 6.662.067 4.809.473 38,5% 

2. Actius financers 973.420 973.420 0 0 - 

3. Passius financers 0 5.340.183 (5.340.183) 6.637.284 (180,5%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 38.725.780 37.403.896 1.321.884 11.446.757 (88,5%) 

Ajusts:    

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 2.621.693 0 

 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 517.412 1.379.774 (62,5%) 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (669.678) (439.261) 52,5% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 3.791.311 12.387.270 (69,4%) 

Quadre 9 

El detall de l’evolució entre els exercicis 2012 i 2015 de l’estalvi brut no 
financer, que és la diferència entre els ingressos corrents i les despeses 
corrents, una vegada restades les despeses financeres, mostra una 
evolució favorable de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament. 

Estalvi brut no financer 2012 2013 2014 2015 

Previst en el pressupost inicial 4.114.327 4.334.235 5.202.786 5.587.344 

Realitzat en la liquidació del pressupost  6.923.924 7.959.147 8.877.527 - 

Quadre 10 

Hem comprovat que, per a l’exercici 2013, l’Entitat compleix amb les 
regles de la ICAL relatives a la confecció del resultat pressupostari a 
partir dels seus registres comptables. 

En relació amb els ajustos al resultat pressupostari, que determinen el 
resultat pressupostari ajustat, s’ha posat de manifest que les desviacions 
de finançament positives i negatives que figuren en la memòria del 
compte anual retut en la Plataforma de Rendició de Comptes, no es 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elda. Exercicis de 2013 a 2015 

23 
 

corresponen amb les aprovades pel Ple que figuren en el resultat 
pressupostari, per les raons indicades en l’apartat 3.1 de l’Informe. 

L’anàlisi realitzada ha posat de manifest la correcció de l’import de les 
desviacions positives i negatives de finançament que figuren en el 
resultat pressupostari, calculades a partir de registres extracomptables, 
encara que no coincideixen amb les que s’apleguen en la nota 20.4 de la 
memòria del compte anual de l’Ajuntament. 

En la valoració de les xifres del resultat pressupostari de l’exercici 2013 
cal tenir en compte els expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits dels exercicis 2013 i 2014, vist que s’han imputat a l’exercici de 
2013 despeses d’exercicis anteriors per import de 259.524 euros, i 
despeses de l’exercici de 2013 per 39.469 euros s’han imputat a l’exercici 
de 2014, amb un efecte net de 220.055 euros. 

5.2 Romanent de tresoreria de 2013 

L’estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament corresponent als 
exercicis 2012 a 2014 és el que es recull tot seguit, amb les xifres 
expressades en euros i amb les variacions experimentades entre els 
exercicis que s’hi mostren. 

Components 2014 Variació 
2014/2013 2013 Variació 

2013/2012 2012 

1. (+) Fons líquids 2.116.433 (18,7%) 2.602.079 16,5% 2.233.961 

2. (+) Drets pendents de cobrament 9.055.493 9,1% 8.301.182 (5,2%) 8.754.609 

(+) Del pressupost corrent  3.563.205 (10,2%) 3.969.629 (16,2%) 4.738.185 

(+) De pressupostos tancats 5.441.728 26,2% 4.312.866 8,5% 3.974.961 

(+) D’operacions no pressupostàries 50.560 5,6% 47.888 13,9% 42.059 

(-) Cobraments realitzats pend. d’aplicació definitiva 0 (100,0%) (29.202) 4.801,7% (596) 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 5.343.789 (4,6%) 5.601.954 (4,7%) 5.875.489 

(+) Del pressupost corrent 3.503.566 2,6% 3.414.520 (25,7%) 4.594.149 

(+) De pressupostos tancats 492.683 (33,1%) 736.800 22371,8% 3.279 

(+) D’operacions no pressupostàries 1.347.542 (7,1%) 1.450.635 13,5% 1.278.161 

(-) Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva (2) 0,0% (2) (98,0%) (99) 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 5.828.137 9,9% 5.301.308 3,7% 5.113.080 

II. Saldos de cobrament dubtós 2.359.137 38,7% 1.700.776 11,0% 1.532.313 

III. Excés de finançament afectat 870.647 23,7% 703.585 (26,6%) 959.074 

IV. Romanent tesor. despeses generals (I–II–III) 2.598.353 (10,3%) 2.896.947 10,5% 2.621.693 

Quadre 11 

El romanent de tresoreria de l’exercici 2013 s’ha incrementat en 188.227 
euros respecte al de l’exercici 2012, com a conseqüència del resultat 
pressupostari positiu de l’exercici 2013, per 1.321.884 euros, i de la 
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variació negativa de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors, per 
1.133.657 euros. 

S’ha comprovat que el romanent de tresoreria total ha sigut quantificat 
amb les dades comptables que figuren al final de l’exercici, 
conformement a les regles 83 a 86 de la ICAL. 

L’anàlisi realitzada ha posat de manifest la correcció de l’import dels 
excessos de finançament afectat que figuren en l’estat del romanent de 
tresoreria, calculat a partir de registres extracomptables, que es 
correspon a 30 projectes de despesa, dels quals un percentatge del 52% 
es refereix a patrimoni públic del sòl. 

L’anàlisi efectuada sobre els drets pendents de cobrament que 
l’Ajuntament ha considerat de recaptació difícil o impossible per al 
còmput del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2013, per 
1.700.776 euros, ha posat de manifest que s’han determinat 
adequadament. 

Els percentatges aplicats per a fer-ne el càlcul estan aprovats en les bases 
d’execució del pressupost, per la qual cosa han sigut determinats en 
aplicació de l’article 103.3 de l’RLRHL, per damunt dels establits en 
l’article 193 bis de l’LRHL. 

Les obligacions pendents de pagament d’operacions no pressupostàries 
inclouen una xifra aproximada de 1.700 fiances rebudes a curt termini, 
per un import de 920.748 euros, que, atesa la seua elevada antiguitat 
s’haurien de regularitzar, circumstància que determinaria un increment 
del saldo positiu del romanent de tresoreria per a despeses generals. 

6. TRESORERIA 

6.1 Caixa, bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2013, 
segons els registres comptables de l’Entitat, es mostra en el quadre 
següent elaborat en euros: 

Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 2.561.856 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits d’ingrés 35.756 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de pagament 4.467 

Total 2.602.079 

Quadre 12 
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L’Ajuntament no disposava de caixes físiques en l’exercici 2013. La 
confirmació externa corresponent als comptes operatius i restringits en 
bancs i institucions de crèdit posa de manifest que els saldos en balanç 
reflecteixen la imatge fidel de la tresoreria de l’Entitat a 31 de desembre 
de 2013. 

L’Entitat ha atès les observacions de l’informe de fiscalització sobre el 
control intern de 2010, i ha millorat de manera notable el termini mitjà 
de pagament als proveïdors i ha aprovat un pla de disposició de fons, per 
decret d’Alcaldia de 21 de març de 2011. 

S’ha comprovat que en els exercicis 2013 i 2014, la Intervenció ha remés 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació que 
conté l’article 16.7 de l’OSILEP. 

6.2 Pagaments per a justificar i acomptes de caixa fixa 

Les normes reguladores del procediment d’expedició i justificació dels 
pagaments per a justificar de l’Ajuntament, que es recullen en la base 
32a d’execució del pressupost, no es refereixen als conceptes 
pressupostaris als quals són aplicables, ni als límits quantitatius, tal com 
hauria de realitzar-se d’acord amb l’article 72.2 de l’RLRHL. 

En l’exercici 2013, es van expedir 23 ordres de pagament per a justificar, 
per un import de 126.847 euros, sense que en la revisió formal efectuada 
s’haja posat de manifest cap incidència. 

Pel que fa als acomptes de caixa fixa, regulats en la base 33a d’execució 
del pressupost, en l’exercici 2013 es van pagar un total de 759,2 euros de 
despeses, quan el límit anual és de 2.000 euros. 

7. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS EXERCICIS 2013 I 2014 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament d’Elda, com a entitat integrant de l’Administració local, té 
la consideració d’Administració Pública, als efectes previstos en el 
TRLCSP. En conseqüència, els contractes administratius regulats en 
l’article 19 del TRLCSP que celebre l’Ajuntament s’hauran d’atenir, quant 
a la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció, al que disposen 
aquesta norma jurídica i les disposicions que la desenvolupen. 

Les administracions públiques poden celebrar, així mateix, contractes 
privats, que es regiran, en defecte de normes específiques, pel TRLCSP 
quant a la seua preparació i adjudicació i pel dret privat quant als efectes 
i extinció. 
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L’objecte de la fiscalització s’ha limitat a la contractació administrativa 
de l’Ajuntament d’Elda, i ha quedat fora de l’abast la contractació de les 
entitats que en depenen. 

Pel que fa al règim competencial de l’òrgan de contractació i d’acord amb 
la disposició addicional 2a del TRLCSP, aquesta competència correspon al 
president i al Ple de l’Entitat, en funció de l’import i duració del 
contracte, tot i que s’estableixen competències delegades pel president 
en la Junta de Govern Local i en les regidories, segons decrets d’Alcaldia 
d’11 i 14 de juny de 2011. Aquests punts han estat objecte de 
comprovació en el curs d’aquesta fiscalització. 

7.2 Perfil del contractant 

El perfil de contractant de l’Ajuntament, al qual es pot accedir a través de 
la seua seu electrònica, no es troba adherit, ni agrega la seua informació 
mitjançant mecanismes d’interconnexió a la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, circumstància que determina que no s’hi publiquen les 
convocatòries de les licitacions i dels seus resultats, segons que estableix 
la disposició addicional 3a de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
Garantia de la Unitat de Mercat (LGUM). 

Hem comprovat que la informació que s’inclou en el perfil de contractant 
no acredita de manera fefaent el moment d’inici de la seua difusió 
pública, tal i com es disposa en l’article 53.3 del TRLCSP; substituint 
aquesta obligació mitjançant una diligència emesa per la secretària de 
l’Entitat. 

Una anàlisi del perfil de contractant permet apreciar que l’Ajuntament 
hauria de millorar el seu disseny ui configuració, a fi que permeta 
localitzar la informació de manera més ràpida i intuïtiva, el que 
facilitaria el compliment dels principis que regeixen la contractació 
pública. 

L’Ajuntament hauria de disposar, així mateix, d’un manual de 
procediments o instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de 
contractant. 

7.3 Contractes formalitzats en els exercicis 2013 i 2014 

D’acord amb la informació que ha facilitat l’Ajuntament i que s’ha 
contrastat amb les relacions de contractes presentades en el Portal de 
Rendició de Comptes de les entitats locals i amb l’obtinguda del Registre 
Públic de Contractes, s’ha elaborat el quadre següent, en el qual s’indica 
el nombre i import dels contractes formalitzats en 2013 i 2014, detallats 
per tipus i procediments d’adjudicació. 
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Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Serveis 

Obert 1.661.804 95,5% 5 62,5% 

Negociat sense publicitat 77.897 4,5% 3 37,5% 

Subtotal 1.739.701 100,0% 8 100,0% 

Subministraments 
Obert 1.818.813 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 1.818.813 100,0% 1 100,0% 

Obres 
Obert 57.548 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 57.548 100,0% 1 100,0% 

Administratius 

Especials 

Obert 78.500 91,6% 1 50% 

Negociat sense publicitat 7.200 8,4% 1 50% 

Subtotal 85.700 100% 2 100% 

D’altres 
Obert 92.539 100% 3 100% 

Subtotal 92.539 100% 3 100% 

 
Total contracte 2013 3.794.301  15  

 
Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Gestió de serveis 
Obert 2.397.245 100,0% 1 100% 

Subtotal 2.397.245 100,0% 1 100,0% 

Serveis 

Obert 408.605 54,4% 6 35,3% 

Negociat sense publicitat 342.893 45,6% 11 64,7% 

Subtotal 751.498 100,0% 17 100,0% 

Subministrament 

Obert 1.864.284 98,6% 1 33,3% 

Negociat sense publicitat 26.633 1,4% 2 66,7% 

Subtotal 1.890.917 100,0% 3 100,0% 

Obres 
Obert 1.158.000 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 1.158.000 100,0% 1 100,0% 

 
Total contractes 2014 6.197.660 

 
22 

 

Quadre 14 

S’ha comprovat que l’Ajuntament ha complit amb les obligacions de 
remissió de la informació contractual a la Sindicatura de Comptes i al 
Registre de Contractes del Sector Públic, com estableixen els articles 29 i 
333 del TRLCSP. 

7.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

Amb la finalitat d’analitzar la tramitació adequada de la contractació que 
ha efectuat l’Ajuntament en els exercicis 2013 i 2014, s’ha seleccionat la 
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mostra que es detalla en el quadre següent elaborat en euros, que 
representa un 41,1% del total formalitzat en 2013 i un 58,5% del total 
formalitzat en 2014. 

Tipus Expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 

Serveis 

12/13-Se 
Neteja d’edificis escolars  

i municipals de la ciutat d’Elda 
Ordinària Obert 1.289.377 

15/13-Se 
Manteniment, neteja,  i podes  

zones verdes de la ciutat d’Elda 
Ordinària Obert 192.784 

22/13-Se 
Gestió de les piscines d’estiu  

del poliesportiu Sant Crispí 
Urgent Obert 50.724 

2/13-Se 
Difusió d’informació local  

en televisió per cable 
Ordinària 

Negociat  

sense publicitat 
26.446 

 
Total mostra 2013 1.559.331 

Obres 7/14-O 
Obres de “Reforma de la plaça  

de Castelar i edifici per a bar cafeteria" 
Ordinària Obert 1.158.000 

Gestió de serveis 3/13-S.P 
Concessió transport autobusos  

de línies urbanes de titularitat municipal 
Ordinària Obert 2.397.245 

Serveis 31/14-Se 

Gestió piscines d’estiu Poliesportiu  

Sant Crispí, monitors, socorristes  

i vigilants 

Ordinària 
Negociat  

sense publicitat 
51.450 

Subministraments 2/13-Su 
Arrendament vehicle Regidoria  

de Serveis Públics 
Ordinària 

Negociat 

Sense publicitat 
17.273 

 
Total mostra 2014 3.623.968 

Quadre 15 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar que la 
tramitació dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les 
distintes fases de preparació, selecció del contractista i adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte, com també els documents 
justificatius i la comptabilització adequada de la despesa. 

S’ha prestat atenció especial a l’anàlisi, la baremació i la valoració dels 
criteris d’adjudicació en els procediments d’adjudicació. S’ha efectuat, 
així mateix, una anàlisi de l’execució adequada i/o resolució dels 
contractes formalitzats en exercicis anteriors, mitjançant l’examen de la 
mostra, el detall de la qual s’aplega en el quadre següent, elaborat en 
euros: 
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Expedient Objecte Import Nota 

10/05-S.P 
Concessió de servei de neteja viària, 
arreplegada i transport de residus sòlids 
urbans 

3.997.320 Execució 

3/03-Se 
Subministrament, instal·lació, renovació i 
manteniment d’equips informatius i 
publicitat 

125.000 Execució 

01/09-Se 
Instal·lació d’aplicatius informàtics. Projecte 
Elda Modernitza. 238.843 Execució 

7/98-S.P Concessió del servei públic de transport urbà 
d'Elda 

601.012 Pròrroga 

1/06-S.P Servei de gestió d’instal·lacions esportives de 
la piscina coberta d’Elda 

89.000 Pròrroga 

Quadre 16 

Com a conclusió de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació, es 
pot afirmar que, amb caràcter general, els contractes revisats s’han 
tramitat i executat d’acord amb la normativa sobre contractació vigent 
en cada moment. 

En els apartats 7.5 a 7.7 de l’Informe, però, es detallen determinats 
incompliments de la normativa vigent o de les clàusules contractuals, 
que no s’han considerat rellevants, però que han de ser tinguts en 
compte pels responsables de l’Entitat, alhora que en l’apartat 10 de 
l’Informe s’apleguen una sèrie de recomanacions per a la millora de la 
gestió contractual. 

7.5  Incompliments de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
s’aplega en l’apartat 7.4 de l’Informe s’han posat de manifest les 
incidències següents de caràcter general o que afecten la major part dels 
contractes revisats: 

- En la documentació preparatòria dels procediments de contractació 
no es determina amb precisió la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir amb els contractes, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
conformement al que estableix l’article 22 del TRLCSP. 

 En aquest sentit, en la documentació preparatòria hauria d’existir 
un informe tècnic del servei amb les dites precisions i amb la 
motivació de l’estimació correcta del preu del contracte, 
conformement al que resulta preceptiu segons el que disposa 
l’article 87 del TRLCSP. 
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- En els plecs de prescripcions tècniques s’han inclòs de manera 
indeguda clàusules administratives, circumstància que no hauria 
de produir-se, conformement al que estableix l’article 68.3 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RLCAP). 

- En els anuncis de licitació no es detallen els criteris de selecció ni la 
seua ponderació establits en els corresponents plecs de clàusules 
administratives, que han de servir de base per a l’adjudicació dels 
contractes, conformement al que disposa l’article 150.5 del TRLCSP. 

- Les proposicions presentades pels licitadors per la consegüent 
remissió a la mesa o altre òrgan de contractació són certificades per 
la cap de secció de contractació, en lloc de pel responsable del 
Registre General, que és l’oficina receptora dels documents, sense 
ajustar-se al que disposa l’article 80.5 de l’RLCAP. 

- Pel que fa a les prohibicions de contractar establides en l’article 
60.1.d) del TRLCSP, hem comprovat que l’Entitat no comprova 
l’acreditació d’estar al corrent amb les obligacions tributàries 
autonòmiques. 

- En els contractes de serveis de més d’una anualitat pressupostària, 
tant en els plecs de clàusules administratives particulars com en els 
contractes formalitzats, el preu que es recull es refereix a la primera 
anualitat, quan s’hauria d’estendre a tota la duració contractual, 
conformement al que s’estableix en l’article 67.2.d) de l’RLCAP i en 
l’article 110.1 del TRLCSP. En aquest sentit, no s’elaboren els 
documents comptables de compromís plurianual corresponents. 

- L’article 151.4.c) del TRLCSP estableix que les resolucions 
d’adjudicació notificades als licitadors s’han de motivar i, en tot 
cas, expressar les característiques i avantatges de la proposició de 
l’adjudicatari determinants de la seua selecció, circumstància que 
no es produeix en els expedients que s’han fiscalitzat, en la mesura 
en què es considera que resulten suficients els informes tècnics que 
figuren en els expedients administratius. 

- En els contractes formalitzats no s’indica la capacitat de la persona 
física que firma en representació de l’adjudicatari, conformement al 
que es disposa en l’article 26.1.b) del TRLCSP. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Amb independència dels incompliments de caràcter general referits en 
l’apartat anterior, tot seguit s’indiquen de manera individualitzada els 
aspectes més significatius resultants de la fiscalització efectuada. 
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a) Expedient 12/13-Se. Servei de neteja d’edificis escolars i municipals de la 
ciutat d’Elda 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària mitjançant 
un procediment obert, adjudicat per un import anual d’1.289.377 
euros, amb una baixa d’adjudicació del 14,19%, formalitzat el 30 de 
desembre de 2013 per un termini de quatre anys, prorrogables per 
dos anys més. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen: el preu, 
com a criteri objectiu de valoració, amb una ponderació de 60 punts 
sobre 100; i tres criteris que es qualifiquen com a subjectius o no 
automàtics, amb una ponderació conjunta de 40 punts sobre 100, 
que es refereixen al projecte tècnic (20 punts), millores en el servei 
(15 punts) i la qualitat del servei (5 punts). 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa ressaltar: 

- En el plec de clàusules administratives particulars no es 
detallen de manera clara i precisa les condicions en què podrà 
fer-se ús de la modificació que s’hi preveu (20% del preu, en 
més o en menys), d’acord amb el que disposa l’article 106 del 
TRLCSP, amb referència a circumstàncies, la concurrència de 
les quals es puga verificar de manera objectiva. 

- La classificació establida en el plec de clàusules tècniques és 
superior a la necessària, ja que es van sol·licitar tres subgrups 
en lloc dels dos màxims exigibles als contractes de serveis, 
segons estables l’article 46 de l’RLCAP. 

b) Expedient 15/13-Se. Servei de manteniment, neteja i podes zones verdes de 
a ciutat d’Elda 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària mitjançant 
un procediment obert, adjudicat per un import anual de 192.785 
euros, amb una baixa d’adjudicació del 26,7% formalitzat el 30 
d’agost de 2013 per un termini d’un any, no prorrogable. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen: el preu 
com a criteri objectiu de valoració, amb una ponderació de 60 punts 
sobre 100; i cinc criteris que es qualifiquen de subjectius o no 
automàtics, amb una ponderació conjunta de 40 punts sobre 100: 
descripció del servei de manteniment (5 punts), programa de gestió 
de l’arbrat urbà (10 punts), personal adscrit al servei (10 punts), 
vehicles, maquinària i eines que cal adscriure al servei (10 punts) i 
organització en matèria de seguretat i salut (5 punts). 
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 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa ressaltar: 

- El contracte s’identifica amb un codi CPV que no és adequat, 
de manera que no li és exigible classificació, ni es tracta d’un 
contracte de regulació harmonitzada. 

- En virtut del que disposa la clàusula 16a del plec de clàusules 
administratives particulars, l’adjudicatari i un altre licitador 
van incórrer en baixa temerària, sense que s’instruís el 
procediment que a l’efecte s’estableix en l’article 152.3 del 
TRLCSP. 

- L’informe tècnic no motiva de manera adequada les diferents 
puntuacions atorgades a cada licitador en els criteris referits al 
personal adscrit al servei i als vehicles, maquinària i eines que 
cal adscriure al servei. 

- Dins dels criteris de valoració subjectiva, s’inclouen amb 
caràcter genèric els certificats de qualitat, que han de constar 
com a acreditació de la capacitació tècnica i no com un criteri 
avaluable. 

c) Expedient 22/13-Se. Servei de gestió de les piscines d’estiu del poliesportiu 
San Crispín amb servei de monitors, socorristes i vigilants 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera urgent mitjançant un 
procediment obert, adjudicat per un import de 50.724 euros, amb 
una baixa d’adjudicació del 33,9%, formalitzat el 26 de juny de 2013 
per un termini de tres mesos, no prorrogable. 

 Els dits serveis s’han anat prestant amb caràcter recurrent. 
L’expedient corresponent al servei prestat en l’any 2014 s’ha 
fiscalitzat i es troba detallat en la següent lletra g). 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen: el preu 
com a criteri objectiu de valoració, amb una ponderació de 90 punts 
sobre 100, i les millores com a criteri subjectiu o no automàtic amb 
una ponderació conjunta de 10 punts sobre 100, amb el següent 
desglossament: millores en la franja horària de vigilància (5 punts) i 
millores en l’aportació dels productes per al manteniment de la 
piscina (5 punts). 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- La declaració d’urgència que conté la resolució d’aprovació de 
l’expedient per l’òrgan de contractació està motivada pels 
terminis de posada en marxa del servei, encara que la seua 
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tramitació es podia haver previst amb prou antelació, de 
manera que no respon a les causes establides en l’article 112.1 
del TRLCSP. 

- Hem observat que els criteris de solvència econòmica i tècnica 
són una mera transcripció de l’article 74 del TRLCSP, quan 
hauria d’haver-se realitzat una adaptació a l’objecte 
contractual. 

- El plec de clàusules administratives particulars permet 
l’estimació fonamentada per l’òrgan de contractació de 
l’existència d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
d’acord amb els informes tècnics emesos, encara que no 
reflecteix els paràmetres objectius en funció dels quals es 
realitzaria la seua apreciació, segons que es desprén del que 
preveu l’article 152.2 del TRLCSP i en l’article 67.2.k) de 
l'RLCAP. 

d) Expedient 2/13-Se Servei de difusió de la informació local en televisió per 
cable 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària mitjançant 
un procediment negociat sense publicitat, d’acord amb l’article 
170.d) del TRLCSP, quan per raons tècniques o artístiques o per 
motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva el 
contracte solament es puga encarregar a un empresari determinat, 
adjudicat per un import de 26.446 euros, formalitzat el 4 de juny de 
2013 fins al 31 de desembre de 2013, per a la prestació de serveis 
publicitaris i de cobertura d’esdeveniments locals i de patrocini 
durant l’any 2013. 

 Es motiva la contractació mitjançant un informe del tècnic de la 
Regidoria de Promoció Exterior, de data 17 de gener de 2013, en el 
qual es menciona que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis, 
ni humans ni materials, i que l’adjudicatari és l’únic mitjà de 
comunicació audiovisual amb capacitat tècnica necessària, perquè 
té cablatge propi, per a la difusió de la informació local. 

 S’ha comprovat que el dit servei s’ha anat prestant pel mateix 
adjudicatari des de l’any 2008 amb caràcter recurrent, i que va ser 
licitat en l’any 2014 un nou contracte pel mateix procediment, 
objecte i import. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’ha posat de manifest 
que en el plec de clàusules administratives particular no es 
determinen de manera precisa els criteris d’adjudicació ni els 
aspectes de la negociació. En aquest sentit, en l’expedient 
administratiu no hi ha constància documental de la dita negociació, 
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segons que es desprén del que disposen els articles 151.3, 169.1 i 
178.4 del TRLCSP. 

e) Expedient 7/14. Obres de reforma de la plaça de Castellar i d’edifici per a 
bar cafeteria 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària mitjançant 
un procediment obert, adjudicat per un import d’1.158.000 euros, 
amb una baixa d’adjudicació del 24%, formalitzat el 29 de setembre 
de 2014 per un termini de set mesos comptadors a partir de l’acta 
de comprovació de replanteig de l’obra, que és subscrita el 30 
d’octubre de 2014. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen: el preu 
d’execució material de la contracta com a criteri objectiu de 
valoració, amb una ponderació de 70 punts sobre 100, i dos criteris 
que es qualifiquen de subjectius o no automàtics: l’estudi detallat 
de l’execució de les obres i programes de treball (15 punts) i la 
idoneïtat, import i definició de les millores ofertades pel licitador en 
relació amb les millores al projecte, la seguretat i salut o el control 
de qualitat (15 punts). 

 Es té constància que s’ha interposat un recurs contenciós 
administratiu contra l’acord de la Junta de Govern Local 
d’adjudicació del contracte i mitjançant acte de data 23 d’octubre de 
2014, del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 d’Alacant s’ha 
rebutjat la suspensió de l’efectivitat de la resolució impugnada 
durant la tramitació del procediment. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- En l’informe tècnic de valoració de les ofertes no es justifica de 
manera adequada la menor puntuació atorgada als licitadors 
que van presentar millores de major valor quantitatiu, tot i ser 
aquesta circumstància determinant en l’adjudicació del 
contracte. 

- En l’expedient no hi ha constància de les comunicacions de les 
subcontractacions a les quals es refereix l’article 227.b) del 
TRLCSP. 

- En l’expedient no consta el programa de treball que ha de 
presentar l’adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
formalització del contracte, segons que es disposa en l’article 
144.1 de l'RLCAP i en el plec de clàusules administratives 
particulars. 
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f) Expedient 3/13-S-P. Concessió de transport d’autobusos de línies urbans de 
titularitat municipal 

 Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat 
de concessió, tramitat de manera ordinària mitjançant un 
procediment obert al qual solament es va presentar un licitador, 
adjudicat per un import de 2.397.245 euros, formalitzat el 25 de 
juliol de 2014 per una duració de deu anys prorrogables per cinc 
anys més. 

 En l’adjudicació del contracte s’han utilitzat cinc criteris objectius 
que tenen una valoració de 70 punts sobre 100, que són el menor 
cost del servei (45 punts), el major nombre de viatgers 
compromesos durant el període de la concessió sobre els estimats 
en l’estudi de demanda (10 punts) i el major import d’inversions 
compromeses durant tot el període de la concessió (10 punts), la 
menor edat mitjana de la flota de vehicles (3 punts) i el major 
nombre d’ingressos compromesos diferents als del títol de 
transport (2 punts). S’han utilitzat, així mateix, un total de 7 criteris 
subjectius de valoració, amb una ponderació conjunta de 30 punts 
sobre 100. 

 El preu del contracte és l’estimació de l’import de la subvenció a 
pagar per l’Ajuntament, que es comptabilitza en el capítol quatre 
del pressupost. Fins a la data d’inici del servei, que es va produir l’1 
de setembre de 2014, el servei públic era prestat per un altre 
adjudicatari, conformement al que s’analitza en l’apartat 7.7.d) de 
l’Informe. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- Es considera que en el preu del contracte hauria d’haver-se 
tingut en compte la retribució del contractista corresponent 
als ingressos pels bitllets que cal cobrar als passatgers i els que 
es deriven de l’explotació publicitària, durant tot el període de 
la concessió, d’acord amb el que preveu l’article 87 del TRLCSP. 

- L’estudi econòmic incorporat en el plec de prescripcions 
tècniques, en compliment del que disposa l’article 183 de 
l'RLCAP, hauria d’haver incorporat una major informació, amb 
la finalitat de valorar l’adequació del sistema tarifari aplicat, 
així com la subvenció atorgada en funció dels costos del servei 
incorreguts al llarg del període de la concessió, amb la finalitat 
que els licitadors disposen de la informació necessària per a 
elaborar les seues ofertes. 

- S’estan aplicant als usuaris del servei les tarifes aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data de 6 de febrer de 2009 i no les que 
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s’apleguen en l’annex VI del plec de prescripcions tècniques 
de la contractació, sense que conste en l’expedient 
administratiu cap document que justifique aquesta disparitat. 

- L’horitzó temporal del pla econòmic financer presentat per 
l’adjudicatari preveu indegudament la pròrroga de la 
concessió, fet que afecta també l’equilibri de la concessió. 

- En atenció a la complexitat del contracte s’hauria d’haver 
concedit als licitadors per a la presentació de les ofertes, un 
termini superior a 20 dies, segons que s’estableix en l’article 
143 del TRLCSP. 

- En els plecs, en l’oferta de l’adjudicatari i en el contracte 
s’estableix la subvenció com a adreçada a l’activitat, i per tant 
se n’exclou l’IVA, la intervenció municipal considera que es 
tracta d’una subvenció al preu del bitllet, de manera que es 
considera la subvenció IVA inclòs, fet que afecta la 
determinació adequada dels crèdits pressupostaris. 

g) Expedient 31/14-Se. Servei de gestió de les piscines d’estiu del poliesportiu 
San Crispín amb servei de monitors, socorristes i vigilants 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària mitjançant 
un procediment negociat sense publicitat, adjudicat per un import 
de 51.450 euros, amb una baixa d’adjudicació de l’1%, formalitzat el 
24 de juny  de 2014 per un termini de tres mesos, no prorrogable. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- Els criteris de solvència econòmica i tècnica són una mera 
transcripció de l’article 74 del TRLCSP, quan s’hauria d’haver 
adaptat a l’objecte contractual. 

- El plec de clàusules administratives particulars no distingeix 
entre els criteris d’adjudicació i els aspectes de la negociació; 
de fet el preu és l’únic criteri d’adjudicació, que denomina 
criteris de negociació. En aquest sentit, en l’expedient 
administratiu no hi ha constància documental de la dita 
negociació, contràriament al que disposen els articles 169.1 i 
178.4 del TRLCSP. 
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h) Expedient 2/13-Su. Arrendament d’un vehicle per a la Regidoria de Serveis 
Públics 

 Les necessitats que cal satisfer són la contractació d’un 
subministrament mitjançant arrendament d’un vehicle destinat al 
servei de llanterneria municipal de la Regidoria de Serveis Públics. 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària, mitjançant 
un procediment negociat sense publicitat, adjudicat per un import 
de 17.273 euros, amb una baixa d’adjudicació del 0,48%, formalitzat 
el 12 de maig de 2014 per un termini de 48 mesos, comptadors des 
de la data efectiva de recepció del vehicle, segons conste en l’acta 
de recepció dels béns, que és expedida el 14 de juliol de 2014. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- En el plec de clàusules administratives particulars no 
s’apleguen de manera explícita els aspectes que han de ser 
objecte de negociació i cal suposar que són els criteris 
d’adjudicació, que són el preu del contracte amb una 
ponderació de 70 punts sobre 100 i les millores, amb una 
ponderació de 30 punts. 

- Encara que l’import adjudicat, formalitzat i facturat és 
conforme a la despesa autoritzada, el plec de clàusules 
administratives particulars conté, per error, una consignació 
en excés de les anualitats futures, ja que entén que el preu del 
contracte és de 21.000 euros per a cada anualitat. 

7.7 Contractes menors 

A fi de verificar la integritat de la informació contractual subministrada i 
avaluar el possible fraccionament de l’objecte del contracte, hem 
analitzat la informació del registre de factures dels exercicis 2013 i 2014, 
dels models 347 de la declaració anual d’operacions amb terceres 
persones corresponent als anys 2013 i 2014, així com de les obligacions 
reconegudes en l’exercici 2013. 

En les relacions certificades de contractes menors de l’exercici 2013 
s’indica que es van tramitar un total de 50 contractes per un import 
conjunt de 512.609 euros, mentre que en l’exercici 2014 es van tramitar 
63 contractes menors, per un import de 536.832 euros. S’ha analitzat 
aquesta informació i s’han revisat de manera específica 8 expedients de 
contractació, fets que han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- L’Entitat no disposa d’un registre o base de dades únic dels 
contractes menors, de manera que en determinats supòsits no 
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s’han certificat aquells de quantia inferior a 12.000 euros, sinó 
solament els de quantia superior a aquesta xifra, que són els 
tramitats pel servei de patrimoni i contractació, integrat en la 
Secretaria General. 

- Hem comprovat que en l’exercici 2013 s’han registrat factures del 
mateix proveïdor, els objectes de les quals formen una unitat 
operativa i funcional, sense que s’haja promogut un procediment 
de contractació a l’efecte. En aquest context, en concepte de gasoli 
de calefacció per a col·legis públics es van registrar 100.621 euros; 
en gestió de residus sòlids industrials, mobles i escombraries es van 
comptabilitzar 156.288 euros; en combustible per a vehicles de 
brigades i policia local, un total de 73.379 euros; mentre que en 
manteniment de la calefacció en col·legis públics es registraren 
30.934 euros. 

7.8 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Tot seguit es comenten de manera individualitzada els aspectes més 
significatius que resulten de la fiscalització de l’execució i/o resolució 
dels contractes formalitzats en exercicis anteriors. 

a) Expedient 01/05 S.P. Concessió del servei de neteja viària, recollida i 
transport de residus sòlids urbans i gestió de l’Ecoparc d’Elda 

 Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat 
de concessió, tramitat de manera ordinària mitjançant un 
procediment obert, adjudicat per un import de 3.997.320 euros 
anuals, formalitzat l’1 de juny de 2006 per un termini de deu anys, 
prorrogable anualment per cinc anys més. 

 Interessa destacar que, per Acord del Ple de l’Entitat de 31 de maig 
de 2012, es va aprovar una modificació del contracte, a proposta de 
l’Entitat, amb informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, del qual ha resultat la reducció del preu del 
contracte en 700.002 euros anuals mitjançant la reestructuració de 
la freqüència del servei, així com la inexecució de determinades 
millores ofertades. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- El contracte va ser classificat indegudament com a contracte 
de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió 
prevista en l’article 156.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, quan devia 
d’haver sigut classificat com a contracte de serveis, 
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circumstància que afecta de manera molt significativa la 
durada del contracte i la seua publicitat comunitària. 

 Aquesta conclusió està basada en l’anàlisi de les clàusules 
contractuals, que posen de manifest que la retribució al 
contractista s’estableix d’una manera certa, independentment 
del grau d’utilització del servei pels usuaris i de la recaptació 
de les taxes corresponents, de manera que l’empresari 
adjudicatari no gestiona el seu propi risc i ventura, 
contràriament al que requereix l’article 156.a) de l’LCAP, per a 
la modalitat de concessió. 

- Les revisions de preus han sigut autoritzades pel president de 
l’Entitat o la regidoria respectiva, quan en aplicació del que 
disposa l’article 104.1 de l’LCAP, les devia haver autoritzat 
l’òrgan de contractació, en aquest cas, pel Ple de l’Ajuntament. 

b) Expedient 3/03-Se. Subministrament, instal·lació, renovació i manteniment 
equip informatiu i publicitat 

 L’objecte contractual el constitueix el subministrament, instal·lació, 
renovació i manteniment de l’equip informatiu de la ciutat d’Elda, 
així com l’explotació de la publicitat en tanques i elements 
informatius, panells i similars, en el terme municipal d’Elda, en 
terrenys d’ús o servei públic. 

 Es tracta d’un contracte classificat com de serveis, tramitat de 
manera ordinària mitjançant un procediment obert, formalitzat el 
23 de juliol de 2003 per un termini de deu anys, prorrogable 
anualment fins cinc anys més. 

 En el contracte s’estableix que l’adjudicatari abonarà a 
l’Ajuntament un cànon de 25.000 euros a la signatura del contracte i 
els 100.000 euros en els quatre anys següents. El dit cànon 
comprendrà la taxa resultant de l’ordenança reguladora respectiva. 

 La revisió de l’expedient administratiu ha posat de manifest que 
s’ha classificat incorrectament com a contracte administratiu de 
serveis, quan es tracta d’una concessió administrativa demanial, 
d’acord amb la regulació efectuada per la legislació patrimonial. 

c) Expedient 01/09-Se. Instal·lació d'aplicatius informàtics del projecte Elda 
Modernitza 

 Es tracta d’un contracte tramitat de manera ordinària, mitjançant 
un procediment negociat sense publicitat, adjudicat per un import 
de 619.000 euros, formalitzat el 2 d’abril de 2009 per un termini de 
sis anys, no prorrogables, que va finalitzar el dia 2 d’abril de 2015. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elda. Exercicis de 2013 a 2015 

40 
 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’ha posat de manifest 
que no consta en el perfil de contractant la informació que hi 
correspon. 

d) Expedient 7/98-S.P. Concessió del servei públic de transport urbà Elda 

 Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat 
de concessió, tramitat de manera ordinària mitjançant un 
procediment obert, el qual estableix un cànon de 601.012 euros que 
cal abonar a l’Administració, amb caràcter previ a la signatura del 
contracte, que va ser formalitzat el 13 de juliol de 1998 per un 
termini de 15 anys, prorrogable per dos anys. En l’any 2013 es va 
licitar novament aquesta concessió, conformement al que es detalla 
en l’apartat 7.6.f) de l’Informe.  

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- En el plec de clàusules administratives particulars no es recull 
la regulació dels imports que cal subvencionar en el preu del 
bitllet de transport, de manera que no s’ha pogut comprovar 
quina és la justificació de la facturació comptabilitzada i 
reconeguda en el pressupost de despeses de l’Ajuntament, que 
en l’exercici 2013 va ser de 200.000 euros. Les factures es 
troben conformades pel servei i pel regidor delegat. 

 En l’any 2014 s’ha prorrogat de manera tàcita el contracte fins 
a l’inici del nou servei, i han sigut reconegudes obligacions per 
import de 133.333 euros pels mesos de gener a agost de 2014. 

- La concessionària va ser absorbida per una altra societat 
mercantil el dia 27 d’octubre de 2009, amb la consegüent 
dissolució, però en l’expedient administratiu no hi ha 
constància documental de l’autorització expressa i prèvia de 
l’òrgan de contractació, conformement al que disposa l’article 
115.2.a) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

- En l’expedient no hi ha constància documental que s’haja 
liquidat el contracte ni que s'haja tornat la fiança definitiva, 
circumstàncies que haurien de ser resoltes per l’Entitat. 

e) Expedient 1/06-S.P. Servei de gestió instal·lació esportiva piscina coberta 
d’Elda 

 Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat 
de concessió, tramitat de manera ordinària mitjançant un 
procediment obert, adjudicat per un import de 89.000 euros anuals, 
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formalitzat el 15 de febrer de 2007 per un termini de 10 anys, 
prorrogable anualment fins assolir un termini màxim de 25 anys. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’ha posat de manifest 
que el contracte va ser classificat indegudament com a contracte de 
gestió de serveis públics en la modalitat de concessió prevista en 
l’article 156.a) de l’LCAP, quan s’havia d’haver classificat com a 
contracte de serveis o com a contracte administratiu especial, 
circumstància que afecta de manera molt significativa la duració 
del contracte i la seua publicitat comunitària. 

 Aquesta conclusió està basada en l’anàlisi de les clàusules 
contractuals, que posen de manifest que la retribució al contractista 
s’estableix d’una manera certa, independentment del grau 
d’utilització del servei pels usuaris, de manera que l’empresari 
adjudicatari no gestiona el seu propi risc i ventura, i no compleix el 
que requereix l’LCAP per a la modalitat de concessió. 

 Després de la tramitació ordinària mitjançant un procediment obert 
es va licitar novament aquest servei públic com un contracte 
administratiu especial, es va adjudicar a un contractista distint i es 
va formalitzar el contracte el 10 de desembre de 2013. 

8. INDICADORS DEL COMPTE GENERAL 

8.1 Objectiu i metodologia 

A fi de presentar una comparació dels resultats obtinguts en altres 
Institucions de Control Extern (ICEX), s’han calculat els indicadors 
adoptats per acord de la Comissió de Coordinació de l’Àmbit Local del 
Tribunal de Comptes i Òrgans de Control Extern, de 7 de maig de 2013 
(TCU-OCEX), a partir de les dades del Compte General de l’Ajuntament 
d’Elda, atès que en el treball realitzat no s’han posat de manifest ajustos 
rellevants. 

En els apartats següents es mostren els resultats obtinguts per als 
darrers quatre exercicis els comptes dels quals han sigut retuts. S’hi ha 
classificat els indicadors calculats entre les distintes categories 
establides en l’acord referit en el paràgraf anterior. 

8.2 Indicadors financers 

Tot seguit mostrem un detall dels indicadors financers i un breu 
comentari sobre el seu significat i evolució. 
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INDICADORS FINANCERS Exercici 

Definició Font 2010 2011 2012 2013 

1. Liquiditat immediata ICAL 50,37% 22,92% 38,02% 46,45% 

2. Liquiditat TCU-OCEX 32,74% 17,34% 24,41% 28,23% 

3. Solvència a curt termini ICAL 107,04% 62,39% 187,02% 194,63% 

4. Endeutament per habitant ICAL 394,17 €/h 372,23 €/h 484,92 €/h 386,17 €/h 

5. Evolució dels ingressos recurrents TCU-OCEX (9,47%) (1,83%) 12,67% (1,31%) 

6. Evolució de les despeses estructurals TCU-OCEX (3,78%) (4,11%) (6,43%) (2,88%) 

Quadre 17 

1. La liquiditat immediata reflecteix la proporció de deutes 
pressupostaris i no pressupostaris aplegats en el romanent de 
tresoreria, que es poden atendre amb la liquiditat immediatament 
disponible. 

2. La liquiditat reflecteix la proporció de deutes a curt termini 
(comercials i financers) que es poden atendre amb la liquiditat 
immediatament disponible. Tant aquest indicador com el definit en 
el paràgraf anterior mostren una evolució que situa l’Ajuntament 
en una liquiditat similar a l’existent en l’exercici 2010. 

3. La solvència a curt termini reflecteix la capacitat que té l’Entitat per a 
atendre a curt termini els seus deutes pressupostaris i no 
pressupostaris aplegats en el romanent de tresoreria, indicador que 
mostra una evolució molt favorable i una situació solvent a 31 de 
desembre de 2013. 

4. L’endeutament per habitant distribueix el deute financer total de 
l’Entitat entre el nombre d’habitants, indicador que mostra una 
tendència a la reducció de l’endeutament. 

5 i 6.  Els indicadors evolució dels ingressos recurrents i evolució de les despeses 
estructurals reflecteixen el creixement o la disminució dels ingressos 
recurrents i les despeses estructurals del compte del resultat 
economicopatrimonial, respectivament, i mostren una evolució 
favorable. 

8.3 Indicadors financers i pressupostaris 

A continuació es mostra un detall dels indicadors financers i 
pressupostaris i un breu comentari sobre el seu significat i evolució. 
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INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS Exercici 

Definició Font 2010 2011 2012 2013 

7. Endeutament sobre ingressos 
corrents 

TCU-OCEX 60,63% 58,05% 71,45% 55,96% 

8. Període mínim d'amortització del 
deute 

TCU-OCEX 
18,27 
anys 

9,69 
anys 

4,30 
anys 

2,93 
anys 

Quadre 18 

7.  L'endeutament sobre ingressos corrents reflecteix la proporció del deute 
financer total de l'Entitat respecte als ingressos corrents liquidats 
del pressupost, indicador que mostra una evolució favorable, 
després del recurs a l'endeutament que es va produir el 2012 
conseqüència del mecanisme per a finançament del pagament de 
proveïdors. 

8.  El període mínim d'amortització del deute reflecteix els anys que resten 
per a poder amortitzar el deute financer total de l'Entitat amb 
l'actual nivell d'ingressos i despeses pressupostaris per operacions 
corrents, indicador que mostra una evolució molt favorable. 

8.4 Indicadors pressupostaris 

Tot seguit mostrem un detall per subcategories dels indicadors 
pressupostaris i un breu comentari sobre el seu significat i evolució. 
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INDICADORS PRESSUPOSTARIS Exercici 

Definició Fuente 2010 2011 2012 2013 

DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:      

9. Execució del pressupost d’ingressos ICAL 84,64% 77,29% 121,12% 96,91% 

10. Autonomia ICAL 79,78% 101,88% 78,82% 98,72% 

11. Autonomia fiscal ICAL 51,17% 63,26% 49,74% 59,00% 

12. Índex de dependència de las subv. rebudes TCU-OCEX 15,87% (1,88%) 1,18% 1,28% 

13. Realització de cobraments ICAL 90,46% 91,02% 90,02% 89,75% 

14. Període mitjà de cobrament ICAL 59,95 dies 39,33 dies 47,06 dies 45,66 dies 

DEL PRESSUPOST DE DESPESES:      

15. Execució del pressupost de despeses ICAL 84,75% 91,01% 91,93% 93,60% 

16. Índex de despeses de personal TCU-OCEX 39,77% 39,66% 33,53% 34,07% 

17. Esforç inversor ICAL 14,16% 8,56% 4,59% 2,41% 

18. Càrrega financera de l’exercici TCU-OCEX 10,83% 10,68% 9,83% 16,56% 

19. Despeses per habitant ICAL 805,55 €/h 736,94 €/h 661,03 €/h 691,95 €/h 

20. Inversió per habitant ICAL 114,06 €/h 63,11 €/h 30,36 €/h 16,68 €/h 

21. Realització de pagaments ICAL 79,71% 69,16% 87,26% 90,87% 

22. Període mitjà de pagament ICAL 131,54 dies 229,28 dies 93,43 dies 77,25 dies 

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA: 

23.1 Índex d’estalvi brut TCU-OCEX 3,32% 5,99% 16,61% 19,09% 

23.2 Índex d’estalvi brut no financer TCU-OCEX 5,41% 7,36% 18,72% 21,32% 

24. Superàvit o (dèficit) per habitant ICAL (2,30 €/h) (61,85 €/h) 227,14 €/h 70,14 €/h 

25. Contribució pressupost al romanent tresor. ICAL 0,03% 0,41% 4,72% 1,31% 

26. Romanent per ingressos corrents TCU-OCEX (12,03%) (26,61%) 6,41% 7,60% 

27. Índex de deutors de cobrament dubtós TCU-OCEX 3,33% 5,69% 17,50% 20,49% 

28. Realització de cobraments d’exer. tancats ICAL 66,76% 42,02% 23,18% 43,10% 

29. Realització de pagaments d’exercicis tancats ICAL 99,96% 87,32% 99,98% 83,97% 

Quadre 19 

9. L'execució del pressupost d'ingressos reflecteix la proporció que sobre 
les previsions definitives d'ingressos representen els drets 
reconeguts nets, indicador que mostra un compliment adequat de 
les previsions. 

10.  L'autonomia mostra la proporció que representen els ingressos 
pressupostaris realitzats en l'exercici que no provenen de 
subvencions de capital o de l'endeutament, en relació amb la 
totalitat dels ingressos pressupostaris que s’hi ha realitzat, 
indicador que mostra un elevat grau d'autonomia. 
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11. L'autonomia fiscal reflecteix la proporció que representen els 
ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats en 
l'exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris 
que s’hi ha efectuat, indicador que evoluciona favorablement. 

12. L'índex de dependència de les subvencions rebudes mostra quin tant per 
cent dels ingressos pressupostaris realitzats en l'exercici provenen 
de subvencions corrents diferents de la participació de tributs de 
l'Estat i de subvencions de capital, indicador que mostra molt poca 
dependència. 

13. La realització dels cobraments reflecteix la proporció que representen 
els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts 
nets, indicador que mostra una realització raonable. 

14.  El període mitjà de cobrament reflecteix el nombre de dies que 
generalment tarda l'Entitat a recaptar els seus ingressos tributaris, 
és a dir, a cobrar els drets reconeguts derivats de l'execució dels 
capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos. 

15. L'execució del pressupost de despeses reflecteix la proporció que sobre 
els crèdits definitius aprovats han donat lloc a reconeixement 
d'obligacions pressupostàries, indicador que mostra una evolució 
favorable del grau d'execució. 

16. L'índex de despeses de personal representa la relació entre les 
despeses de personal de l'Entitat i els ingressos corrents liquidats 
del pressupost, indicador que mostra en la seua evolució un ajust i 
contenció de les despeses de personal. 

17. L'esforç inversor mostra la proporció que representen les despeses en 
inversions reals i en transferències destinades a finançar 
operacions de capital realitzades en l'exercici, en relació amb la 
totalitat de les despeses pressupostàries que s’hi ha realitzat, 
indicador que mostra un escàs esforç inversor en els últims tres 
exercicis retuts. 

18.  La càrrega financera de l'exercici representa la relació entre les 
obligacions reconegudes netes corresponents a les despeses 
financeres i a les despeses per l'amortització de deute financer de 
l'exercici, respecte als ingressos corrents liquidats del pressupost, 
indicador que mostra una major càrrega financera en l'exercici 2013 
com a conseqüència del compliment del que estableix la LOEPSF. 

19 i 20. Els índexs despeses per habitant i inversió per habitant distribueixen 
la despesa pressupostària i la despesa pressupostària per 
operacions de capital, respectivament, entre el nombre d'habitants, 
els quals mostren en la seua evolució la dinàmica de reducció de la 
despesa pública derivada de l'actual situació econòmica. 
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21.  La realització de pagaments reflecteix la proporció d'obligacions 
reconegudes en l'exercici el pagament de les quals ja s'ha realitzat 
en finalitzar aquest, respecte al total d'obligacions reconegudes, 
indicador que mostra una realització raonable i una evolució 
favorable. 

22.  El període mitjà de pagament reflecteix el nombre de dies que 
generalment tarda l'Entitat a pagar als creditors derivats de 
l'execució dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, indicador 
que mostra una evolució favorable. 

23.1  L'índex d'estalvi brut representa la relació entre l'estalvi brut, resultat 
de la diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents, 
respecte als ingressos corrents liquidats del pressupost, i mostra 
una evolució prou favorable. 

23.2  L'índex d'estalvi brut no financer representa la relació entre l'estalvi 
brut no financer, resultat de la diferència entre els ingressos 
corrents i les despeses corrents una vegada detretes les despeses 
financeres, respecte als ingressos corrents liquidats del pressupost, 
i mostra una evolució molt favorable. 

24.  L'índex superàvit o (dèficit) per habitant distribueix el resultat 
pressupostari ajustat entre el nombre d'habitants, i mostra una 
evolució favorable. 

25.  La contribució del pressupost al romanent de tresoreria representa la 
relació entre el resultat pressupostari ajustat de l'exercici, respecte 
al romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici, 
indicador que mostra una evolució favorable. 

26.  El romanent per ingressos corrents representa la relació entre el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici, 
descomptat el saldo del compte 413, "Creditors per obligacions 
pendents d'aplicar a pressupostos", respecte als ingressos corrents 
liquidats en l'exercici, indicador que mostra una evolució favorable. 

27.  L'índex de deutors de cobrament dubtós reflecteix quin tant per cent 
dels deutors pendents de cobrament de l'estat del romanent de 
tresoreria, representen els saldos de cobrament dubtós d’aquest 
estat, i mostra en la seua evolució un creixement significatiu dels 
deutes de difícil o impossible recuperació. 

28.  La realització de cobraments d'exercicis tancats posa de manifest la 
proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici, relatius a 
drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 
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29.  La realització de pagaments d'exercicis tancats posa de manifest la 
proporció de pagaments que s'han efectuat en l'exercici de les 
obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

9. SEGUIMENT DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE CONTROL INTERN DE 
L'EXERCICI 2010 

En data de 12 de desembre de 2011, la Sindicatura de Comptes va aprovar 
l'Informe sobre el control intern de l'Ajuntament d'Elda, corresponent a 
l'exercici 2010, l'objectiu general del qual va ser analitzar el control 
intern en relació amb l'aplicació de la normativa comptable i de gestió. 

Per mitjà d'un escrit del síndic major del 29 de desembre de 2014, es va 
sol·licitar a l'alcaldessa de l'Ajuntament que comuniqués a la Sindicatura 
de Comptes les mesures adoptades, o que d'ara endavant s'adoptassen, 
respecte a les recomanacions i els aspectes adreçats a millorar la gestió 
econòmica i financera. 

En contestació a la sol·licitud del síndic major, l'alcaldessa de 
l'Ajuntament, en escrit del 18 de març de 2015, es refereix a la voluntat i 
esforç a complir les recomanacions i indica determinades mesures 
adoptades, que han sigut comprovades en el curs d’aquesta fiscalització. 

Com a resultat del seguiment efectuat, cal assenyalar a més d'allò que 
s'ha indicat en apartats anteriors de l'Informe, els aspectes que 
s'arrepleguen en el quadre següent, observats en la realització d’aquesta 
fiscalització. 

Informe de control intern 2010 Situació actual 

Organització administrativa i grau de transparència 

Aprovació d'una relació i classificació de 
llocs de treball. 

S'està treballant en el tema en 
col·laboració amb la Diputació d'Alacant. 

Aprovació d'un reglament orgànic actualitzat 
i d'un manual de funcions de les diferents 
unitats administratives. 

S'està treballant en el tema en 
col·laboració amb la Diputació d'Alacant. 

Falta d'informació en la web de l'Entitat 
sobre acords plenaris, ordenances, cicle 
pressupostari, endeutament i estabilitat 
pressupostària. 

S'està elaborant el portal de transparència, 
actualment en fase de proves. 

L'Entitat no atenia una part significativa de 
les peticions d'informació. 

L'Entitat no ha facilitat informació, per la 
qual cosa es desconeix si s'ha resolt 
aquest tema. 

Comptabilitat i Intervenció 

Les amortitzacions i el patrimoni municipal 
del sòl no s'ajusten als principis comptables. 

S'ha implantat un mòdul de gestió d'actius 
que permet realitzar les amortitzacions de 
l'immobilitzat material i portar un control 
adequat del patrimoni municipal del sòl. 
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Informe de control intern 2010 Situació actual 

No hi ha una segregació adequada de 
funcions, perquè la Intervenció participa en 
la gestió pressupostària i en operacions 
d'endeutament. 

L'Entitat considera que la segregació és 
adequada, dins de la limitada 
disponibilitat dels mitjans adscrits a 
aquestes finalitats. 

La Intervenció no realitza els informes de 
fiscalització plena. 

L'Entitat manifesta que no es realitzen 
aquests informes per falta de mitjans de la 
Intervenció. 

La Intervenció no realitza els controls 
financers i d'eficàcia. 

L'Entitat manifesta que no es realitzen 
aquests controls per falta de mitjans de la 
Intervenció. 

Compliment de la normativa comptable 

L'Entitat no disposa d'un inventari 
degudament actualitzat. 

S'ha esmenat respecte als béns immobles. 

L'Entitat no aplica el que preveu l'article 17.3 
de l'LGS, respecte a les bases reguladores de 
les subvencions. 

S'han inclòs en les bases de les 
subvencions els criteris de graduació de 
possibles incompliments. 

Evitar els reconeixements extrajudicials de 
crèdits i les obligacions pendents d'aplicar a 
pressupost. 

S'han reduït de manera notable els 
expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits. 

Aplicació de l'art. 193 de l'LRHL en la 
liquidació del pressupost amb romanent de 
tresoreria negatiu. 

S'ha generat romanent de tresoreria 
positiu en les tres últimes liquidacions de 
pressupost. 

Protecció dels béns de l'Entitat 

Identificació dels béns del patrimoni 
municipal del sòl. 

En el nou inventari s'identifiquen els béns 
del patrimoni municipal del sòl. 

Realització de plans de tresoreria. S'ha aprovat un pla de tresoreria. 

Imports pendents de justificar en 
subvencions concedides. 

No hi ha imports pendents de justificar de 
subvencions concedides. 

Millora de la seguretat i eficàcia de l'entorn 
tecnològic 

S'ha esmenat de manera parcial, perquè 
es mantenen els relatius al Document de 
Seguretat, adequació a l'Esquema 
Nacional de Seguretat i a l'Esquema 
Nacional d'Interoperabilitat. No s'ha 
elaborat un pla estratègic dels sistemes 
d'informació 

Quadre 20 

10. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i amb independència d'allò que 
s'ha indicat en l'apartat 9, en relació amb el seguiment de les 
conclusions i recomanacions de l'Informe de control intern de l'exercici 
2010, efectuem les recomanacions que s'indiquen tot seguit, pel que fa a 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elda. Exercicis de 2013 a 2015 

49 
 

les quals els responsables de l'Ajuntament han d'adoptar mesures 
correctores per a evitar que es produïsquen en exercicis futurs: 

a) Atés que l'entitat dependent EMIDESA no ha elaborat un pla 
econòmic i financer, l'Ajuntament ha de valorar, amb motiu de 
l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2014 de la societat 
mercantil, si és procedent promoure’n la dissolució, d'acord amb el 
que preveu la disposició addicional 9a.2 de l'LBRL (apartats 3.2 i 
3.5.3). 

b)  L'Ajuntament ha de completar l'inventari de l'Entitat, incloent-hi 
els béns mobles i establint mecanismes de control d'aquests béns, 
en compliment de la normativa vigent (apartat 3.3.2). 

c) El Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els corresponents acords 
relatius a l'extensió i efectes del control intern en l'Entitat, d'acord 
amb el que disposen els articles 204.2 i 213 a 222 de l’LRHL (apartat 
3.4). 

d) La Intervenció municipal ha d'adoptar les mesures necessàries per 
a fer una administració i seguiment adequats dels projectes de 
despeses i de les desviacions de finançament, àrees comptables 
d'especial transcendència, amb la finalitat que la memòria del 
compte anual de l'Ajuntament reflectisca fidelment la situació de 
les despeses amb finançament afectat, en concordança amb el 
resultat pressupostari i l'estat del romanent de tresoreria (apartat 
5.1). 

e) L'Entitat ha de realitzar una anàlisi de les fiances rebudes a curt 
termini i tramitar els eventuals expedients de prescripció per a 
aquelles que tinguen una elevada antiguitat (apartat 5.2). 

f) L'Ajuntament ha de garantir que l'aplicació utilitzada en el perfil de 
contractant dispose de segells de temps, a fi de tenir seguretat 
sobre les dates i terminis de publicació dels anuncis de licitació i 
adjudicació; així com una millora en el seu disseny i configuració, 
amb la finalitat de permetre localitzar la informació de manera més 
ràpida i intuïtiva (apartat 7.2). 

g) En la documentació preparatòria dels procediments de contractació 
l'Entitat ha de garantir que els informes tècnics precisen la 
naturalesa i extensió de les necessitats que cal cobrir amb els 
contractes, com també la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, amb la motivació de l’estimació correcta del preu del 
contracte (apartat 7.5). 

h) L'Ajuntament ha d'elaborar els plecs de clàusules tècniques de 
manera adequada, evitant la inclusió de clàusules que han d'estar 
en els plecs de clàusules administratives; alhora que ha de garantir 
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que en els anuncis de licitació es detallen els criteris de selecció 
dels adjudicataris i la seua ponderació (apartat 7.5). 

i) En els contractes de serveis de més d'una anualitat pressupostària, 
tant en els plecs de clàusules administratives particulars com en els 
contractes formalitzats, el preu ha d'anar referit a la totalitat del 
període de vigència del contracte i no a una de les anualitats; alhora 
que han d'elaborar-se els corresponents documents comptables de 
compromís plurianual (apartat 7.5). 

j) En els informes tècnics de valoració de les ofertes ha de justificar-se 
de manera adequada la puntuació assignada a cadascun dels 
licitadors, amb la finalitat de fer efectiu el principi de transparència 
i garantir la resolució objectiva dels procediments (apartat 7.6). 

k) L'Ajuntament hauria de disposar d’una base de dades en què 
s'incloguen tots els contractes menors, que possibilite un 
seguiment i control adequats de la totalitat dels expedients 
formalitzats durant l'exercici (apartat 7.6). 

l) L'Entitat ha d'analitzar totes les factures d'un mateix proveïdor, els 
objectes de les quals formen una unitat operativa i funcional, a fi de 
valorar la conveniència de promoure un procediment de 
contractació específic que permeta fer una gestió més eficient i 
econòmica (apartat 7.6). 

11.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual tingué coneixement 
de l'esborrany de l'Informe de fiscalització corresponent als exercicis 
2013 a 2015 que va ser tramés als gestors de l’Ajuntament fiscalitzat 
perquè, en el termini concedit, si calia, hi formulassen al·legacions. 

Transcorregut l’esmentat termini no s’hi ha rebut al·legacions. 

 



 

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 2015 d’aquesta 

Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 21 

de setembre de 2015, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 21 de setembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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 Compte General de l’Ajuntament d’Elda



EXERCICI 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

18.011.241

105.040

4.982.708
11.692.400

72.430
0
0

1.203.800
0

36.067.619

18.011.241

105.040
5.067.786

11.718.906
284.931

0

0
4.773.317

0

39.961.221

0 0

0
2

0
293
   --

   --
297
   --

0
85.078
26.506

212.501
0
0

3.569.517
0

3.893.602 11

18.422.298

19.076
5.313.777

13.263.258
290.835

0
443.116
973.420

0

38.725.780

16.297.063

12.781
4.473.591

13.263.258
208.431

0
443.116

57.910
0

34.756.151

48

0
14
34

1
0
1
3
0

100

102

18
105

113
102
   --
   --
20

   --

97

88

67
84

100
72
   --

100
6

   --

90

2.125.235
6.295

840.186

0
82.403

0

0
915.510

0

3.969.629

13.344.219

14.005.766

1.156.729
3.179.599

459.128
4.080

1.203.800
2.714.298

36.067.619

13.338.637
13.984.531

1.152.537
3.242.486

1.685.994
13.052

1.203.800
5.340.183

39.961.221

-5.582
-21.235

-4.192

62.888

1.226.866
8.972

0
2.625.885

3.893.602

0
0
0
2

267
220

0
97

11

12.711.382
13.432.831

838.677
3.205.884

898.472
3.047

973.420
5.340.183

37.403.896

12.471.367
10.704.527

838.677
3.067.528

593.675
0

973.420
5.340.183

33.989.376

34
36

2
9

2

0
3

14

100

95
96
73
99

53
23
81

100

94

98
80

100
96

66
0

100
100

91

240.015
2.728.304

0
138.356

304.797
3.047

0
0

3.414.520

0 0 0 1.321.884 766.775 555.109

8.713.146

4.597.427

651.500

4.597.327

3.266.523

3.860.528

484.5580 41 4.312.866

-100 0 84 736.800

38.725.780
37.403.896

1.321.884

517.412
2.621.693

3.791.311

2.233.961

47.863.689
47.495.571

2.602.079

8.301.181

3.969.629

4.312.866
47.888

1.700.776

29.202

5.601.953

3.414.520

736.800

1.450.635

2

2.602.079

703.585

2.896.946

5.301.307

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

2.301

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03066Elda CIF: P0306600HId. Entitat: 200

  54.056POBLACIÓ(01-01-13):

 

6.    Desviacions positives de finançament 669.678

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

47,55%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

28,23%

324,03%

386,17

-1,32%

2,88%
55,95%

2,93

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

96,91%

134,01%

59,00%

1,38%

89,75%

45,66

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

93,60%
34,07%

2,41%
16,56%

691,95
16,68

90,87%

77,25

19,09%

21,33%

70,14

130,87%

7,60%
20,49%

40,51%

83,97%

74,85%

40,41%

317,18%

675,41

6,29%

0,28%
79,83%

4,03
92,91%

122,26%

60,57%

6,63%

86,94%

57,95

87,37%
34,99%

8,19%
12,34%

824,53
67,53

89,47%

74,98

19,79%

23,01%

88,48

93,48%

6,61%
36,43%

30,48%

81,49%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2013

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
03066Elda CIF: P0306600HId. Entitat: 200

  54.056POBLACIÓ(01-01-13):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 24/12/2012
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 28/02/2014
3.    Data d'elaboració del compte 07/05/2014
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 28/05/2014
5.    Data d'inici de l'exposició 10/06/2014
6.    Data de presentació del compte general al Ple 29/09/2014
7.   Data d'aprovació del compte general 29/09/2014

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 15/12/2014

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2013

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

5.105.663

1.582.945

0

1.   Serveis públics bàsics 15.203.638

2     Actuacions de protecció i promoció social 2.202.685

TOTAL DESPESES 37.403.896

1.6  Benestar comunitari 8.014.529

1.7  Medi ambient 500.501

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 1.536.445

2.4  Foment de l’ocupació 666.240

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 4.957.441

3.1  Sanitat 203.876

3.2  Educació 1.850.653

3.3  Cultura 1.635.073

3.4  Esport 1.267.840

4     Actuacions de caràcter econòmic 1.585.565

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 3.999

4.2  Indústria i energia 58.662

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 776.375

4.4  Transport públic 225.528

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 521.001

9     Actuacions de caràcter general 7.405.537

9.1  Òrgans de govern 1.071.688

9.2  Serveis de caràcter general 4.449.678

9.3  Administració financera i tributària 1.759.171

9.4  Transferències a altres administracions públiques 125.000

0     Deute públic 6.049.030

0.1  Deute públic 6.049.030

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

94,45

29,28

0,00

1.   Serveis públics bàsics 281,26

2     Actuacions de protecció i promoció social 40,75

1.6  Benestar comunitari 148,26

1.7  Medi ambient 9,26

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 28,42

2.4  Foment de l’ocupació 12,32

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 91,71

3.1  Sanitat 3,77

3.2  Educació 34,24

3.3  Cultura 30,25

3.4  Esport 23,45

4     Actuacions de caràcter econòmic 29,33

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,07

4.2  Indústria i energia 1,09

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 14,36

4.4  Transport públic 4,17

4.5  Infraestructures 0,00

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 9,64

9     Actuacions de caràcter general 137,00

9.1  Òrgans de govern 19,83

9.2  Serveis de caràcter general 82,32

9.3  Administració financera i tributària 32,54

9.4  Transferències a altres administracions públiques 4,17

0     Deute públic 111,90

0.1  Deute públic 111,90

DESPESES 2013

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

7,57
249,69

55,06

0,00

39,01

2013

130.  Impost sobre activitats econòmiques 18,28
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 0,35

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 10,20

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 0,00

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 9,22

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 33,32

  34.  Preus públics 1,70

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 4,12

393.  Interessos de demora 2,01

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00



EXERCICI 2013

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03066Elda CIF: P0306600HId. Entitat: 200

  54.056POBLACIÓ(01-01-13):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

131.206.401

28.314.655
2.235.424

98.707.374
0

1.554.449

394.500

0

0

12.248.939

0

143.455.340

116.887.659

57.505.135

0
52.567.349

6.815.175
0

17.349.231

0

143.455.339

91%

20%

2%

69%
0%
1%
0%
0%
0%
9%
0%

100%

81%

40%
0%

37%
5%
0%

12%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

27.402.628
12.711.382

0
0

630.132
13.235.292

797.592

91.6390%

43%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

89%
41%

0%
0%
2%

3%

                                         ESTALVI 6.815.175                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

77

109

228%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

569%

19%

12%

122%

   II. Deutors 9.636.609 7%

  III. Inversions financeres temporals 10.251 0%
  IV. Tresoreria 2.602.079 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 9.218.449 6%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 3.654.131 3%
    III. Creditors 5.564.318 4%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 17.349.231 12%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

28.230

0

0

3.215.442
3.212.395

3.047

335.638
0
0

0

0
335.638

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

10%
10%

0%

1%

0%
0%
0%

1%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

91.639

0
22.669.744

22.669.744
0

1.106.978

165.995

0
594.470

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
60%

60%
0%

3%
0%

2%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

346.513

0
0

13.895.597

13.398.950
53.530

0

443.116

4.925
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

37%

35%

0%
0%
1%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
4.925

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

8.495.286

8.853.945

0

0

17.349.231 D'altres deutes a curt termini 3.654.131

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

2.718.812

806.797

0

128.522

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 20.794.701

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 20.794.701

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

46
140

291%

297%
26%

13%

119%



 

 

 

 

 

 ANNEX II 

 Normativa aplicable en la fiscalització  



 

Normativa estatal 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2013. 

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

- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de creació d’ocupació. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats 
locals amb problemes financers. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Normativa sobre contractació 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 

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

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

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

- Acord de 26 d'abril de 2012, del Ple del Tribunal de Comptes, pel 
qual s'aprova la Instrucció sobre la tramesa dels extractes dels 
expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes 
efectuats per les entitats del sector públic local al Tribunal de 
Comptes. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es disposa la 
publicació de la Instrucció relativa al subministrament d'informació 
sobre la contractació  de les entitats del sector públic valencià. 

  



 

 
 

Normativa sobre l'estabilitat pressupostària 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'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. 

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Normativa de règim local 

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL). 

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals en Matèria de Pressupostos. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim 
Local. 

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

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

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL).  



 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informació general de l'Ajuntament d’Elda 
  



 

 
 

El municipi d'Elda es troba situat en la província d'Alacant i la seua 
població és de 54.056 habitants segons el padró municipal a 1 de gener de 
2013. El sector econòmic principal és l'industrial, especialment basat en 
la producció de calçat i marroquineria. 

La configuració política de l'Entitat, segons els resultats de les últimes 
eleccions municipals que determina els regidors electes, junt amb les 
dades de les anteriors eleccions, és la següent: 

Partit polític 2015 2011 

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 9 8 

Partit Popular (PP) 7 14 

Ciudadanos (S) 3 - 

Sí se Puede Elda 2 - 

Compromís 2 - 

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 2 2 

Unión Progreso y Democracia (UPyD) - 1 

Total 25 25 

Quadre 1 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són l'alcalde, la Junta de Govern 
Local i el Ple. 

Quant a l'organització interna i funcionament, l'Ajuntament es regeix pel 
Reglament Orgànic Municipal aprovat inicialment pel Ple de data 19 
d'abril de 1991. 

L'Ajuntament disposa d'un catàleg de llocs aprovats pel Ple el 3 de 
desembre de 2009 que ha sigut modificat anualment i que no té la 
consideració d'una relació de llocs de treball, ja que no hi consten 
requisits com ara les formes de provisió, funcions del lloc i mèrits. 

La plantilla de funcionaris està integrada per 382 llocs de treball, dels 
quals un total de 66 es troben vacants, mentre que la plantilla de 
personal laboral suma 5 llocs de treball, tots els quals vacants, segons 
consta en l'acta del Ple de l'Ajuntament de 2 de desembre de 2013, 
d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2014. 

Pel que fa als llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració 
local, amb habilitació nacional, interessa destacar el següent: 

- Segons estableix l'article 2 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de 
juliol, la classificació dels llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional té el caràcter de classe primera 



 

 
 

per a la Secretaria i la Intervenció, mentre que el lloc de treball de 
Tresoreria, està reservat a funcionaris pertanyents a la subescala 
d'Intervenció-Tresoreria. 

- El catàleg de llocs de treball de l'Entitat inclou els de Secretaria, 
Vicesecretaria, Intervenció i Tresoreria, el procediment de provisió 
dels quals és el concurs en tots els supòsits. 

- Al desembre de 2007 es va crear un lloc de col·laboració de 
Vicesecretaria, que va ser classificat en classe segona. La provisió 
d’aquest lloc està reservada a funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal, pertanyents a la subescala de Secretaria, categoria 
d'entrada. 

- El lloc de treball d'Intervenció i Tresoreria estan ocupats amb 
caràcter definitiu, mentre que el de Secretaria es troba vacant des 
de setembre de 2008, mentre que el de Vicesecretaria es troba 
ocupat des d'abril de 2008, mitjançant successius nomenaments 
provisionals. 

En data de 31 de desembre de 2013, l'Ajuntament formava part de les 
següents entitats que no figuren sectoritzades com a controlades i/o 
finançades majoritàriament per l'Ajuntament d'Elda, segons el detall 
següent: 

Entitats participades no sectoritzades com a dependents 

Fundació de la Comunitat Valenciana Museu del Calçat (FMC) 

Mancomunitat Intermunicipal Vall de Vinalopó  

Associació Desenvolupament Rural CM Mig Vinalopó (MEDIVER) 

Institució Firal Alacantina (IFA) 

Consorci Servei Prevenció d'Incendis i Salvament d'Alacant 

Consorci d'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 8 Àrea de 
Gestió A3 

Quadre 2 

La Mancomunitat Intermunicipal Vall de Vinalopó és una entitat pública 
formada pels municipis d'Elda, Monòver, Petrer i Sax el finançament de 
la qual prové de manera majoritària de la Generalitat, en concepte de 
subvencions per a la gestió de la depuradora. Es desconeix quina unitat 
institucional pública la controla, en el sentit de tenir la capacitat per a 
determinar la política general o el programa de l'Entitat. 
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