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RESUM 

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2015 de 
l’Ajuntament d’Elx i del compliment de la normativa de gestió de la 
contractació en els exercicis 2015 i 2016, entre els quals destaquen el 
següents: 

 Revisió financera de l’exercici 2015 

No formen part del saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2015 un total 
de vuit comptes restringits de recaptació, per un import total de 276.941 
euros, circumstància que representa una incorrecció dels estats 
comptables i pressupostaris. 

 Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals i 
reglamentaris 

- L’Ajuntament no s’ha adaptat al règim jurídic dels municipis de gran 
població, en el sentit d’aprovar els reglaments i implantar els òrgans 
específics que tenen aquest tipus de municipis. 

- L’Ajuntament no té cobert el lloc de treball d’Intervenció amb un 
funcionari d’habilitació nacional, sinó que el té vacant des de fa més 
de 25 anys. 

- La Intervenció General no va elevar al Ple l’informe amb totes les 
resolucions adoptades pel president de l’Entitat contràries als 
advertiments efectuats, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos. 

- El pressupost de l’exercici 2015 no el va formar l’Alcaldia, ni es va 
promoure l’aprovació inicial d’aquest. 

 Fiscalització de la contractació 

- En diversos supòsits les prestacions de serveis les han realitzades els 
contractistes sense cobertura contractual. 

- La Secretaria General i la Intervenció General de l’Ajuntament no 
emeten informes sobre l’adequació dels plecs de clàusules 
administratives. 

- Les publicacions dels anuncis de les licitacions en els diaris oficials 
han d’incloure els criteris d’adjudicació i la seua ponderació. 

- Els anuncis de formalització dels contractes no es publiquen en els 
diaris oficials a què estan obligats. 
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 Recomanacions més importants 

- El Ple de l’Entitat ha d’acordar els termes en què s’ha de realitzar la 
fiscalització prèvia, en el sentit exposat en l’article 219.2 de l’LRHL, 
perquè no siga la mateixa Intervenció General la que determine 
l’abast de les distintes modalitats de fiscalització. 

- La Intervenció General ha de ser més rigorosa en la formalització dels 
informes de disconformitat i qualificar de manera expressa com a 
advertiments totes aquelles situacions en les quals s’aprecie un 
desacord en el fons o en la forma amb els actes, documents o 
expedients examinats. 

- L’Ajuntament ha d’elaborar de manera adequada els pressupostos de 
cada exercici i procurar que s’hi apleguen els crèdits suficients per a 
atendre el compliment de les obligacions que com a màxim es 
puguen realitzar en l’exercici. 

- La Intervenció General ha d’elaborar els informes d’estabilitat 
pressupostària dels ens dependents expressant un detall dels ajustos 
practicats en cadascun i la situació individual en termes de capacitat 
de finançament. 

- L’Entitat ha d’agilitar la gestió administrativa i la recepció de les 
factures durant l’exercici pressupostari, amb la finalitat que no 
hagen de ser imputades al pressupost de l’exercici següent. 

- L’Entitat ha de garantir que no es produïsca el fraccionament de 
contractes, a fi de garantir una major concurrència i una gestió més 
eficient dels recursos públics. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la 
labor als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba 
accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball 
realitzat.
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposen els articles 2.1.b) i 6.1.a) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC), va incloure en els 
seus programes d’actuació anual de 2017 i 2018 la fiscalització de 
determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx, corresponents als 
exercicis 2015, 2016 i 2017, amb l’abast que s’assenyala en l’apartat 3 i es 
detalla en l’apèndix 1 de l’Informe. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB EL 
COMPTE GENERAL I EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Les responsabilitats dels diferents òrgans de l’Ajuntament d’Elx, en relació 
amb la formació, aprovació i rendició del Compte General de l’Entitat, 
estan establides en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), el 
Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i són les que es resumeixen a continuació: 

- L’alcalde-president és responsable de retre els estats i comptes de 
l’Entitat abans del 15 de maig de l’exercici següent al que 
corresponguen (article 212.1 de l’LRHL). 

- El Compte General format per la Intervenció General se sotmet abans 
del dia 1 de juny a un informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’Entitat (article 212.2 de l’LRHL). 

- El Compte General es sotmetrà al Ple de l’Entitat perquè, si escau, 
puga ser aprovada abans del dia 1 d’octubre, juntament amb els 
informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i 
objeccions formulades (article 212.4 de l’LRHL). 

- L’Entitat ha de presentar el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de l’exercici següent 
al que corresponga, tal com disposava l’article 9.1 de l’LSC, vigent en 
els exercicis fiscalitzats. 

En el Compte General de l’Ajuntament s’integren el balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la 
memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar el Compte 
General expressant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
de l’execució del pressupost i dels resultats de l’Ajuntament, d’acord amb 
el marc normatiu d’informació financera aplicable a les entitats locals, i 
del control intern que consideren necessari per a permetre la seua 
preparació lliure d’incorreccions materials, degudes a frau o error. 
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Els òrgans municipals també han de garantir que les activitats, les 
operacions financeres i la informació reflectides en el Compte General 
resulten conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de 
control intern que calguen per a aquesta finalitat. En particular han de 
garantir que les activitats relatives als processos de la contractació es 
realitzen d’acord amb la normativa jurídica aplicable. 

Un resum del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2015 s’adjunta 
com a annex I d’aquest Informe. En la pàgina web de l’Ajuntament es troba 
un enllaç que mostra el Compte General de l’Entitat en la seua integritat. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La present fiscalització consta de tres apartats diferenciats, amb diversos 
objectius i responsabilitats: 

a) Revisió financera 

L’objectiu és expressar una conclusió sobre determinats aspectes i 
elements que s’han d’incloure en el Compte General de 2015, 
basada en la fiscalització realitzada, de manera que el seu abast no 
versa sobre els comptes anuals en el seu conjunt. 

b) Revisió del compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris 

En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió ha consistit a aplicar els procediments 
analítics, activitats d’indagació i altres proves d’auditoria. 

c) Fiscalització de la contractació 

L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una 
seguretat raonable que permeta expressar una opinió sobre el 
compliment de la normativa aplicable a la gestió de la contractació 
durant els exercicis 2015 i 2016. 

La revisió ha consistit a verificar, mitjançant procediments 
d’auditoria, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa vigent sobre la contractació pública. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració 
dels riscos d’incompliments, deguts a frau o error. 

Es considera que l’evidència obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les conclusions sobre la revisió financera i 
sobre el compliment de determinades obligacions legals i reglamentàries, 
que s’expressen en forma de seguretat limitada, i sobre el compliment de 
la normativa de contractació, que s’indica en forma d’opinió amb 
excepcions. 
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El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis fonamentals de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques aprovades 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes, que es recullen en el Manual de 
fiscalització de la Institució. Aquestes exigeixen la planificació i l’execució 
del treball per tal d’obtenir una seguretat raonable o limitada, segons els 
abasts establits —conforme s’ha expressat en els paràgrafs precedents i 
que, de forma específica, es recullen en la secció 2902 del Manual de 
fiscalització de la Institució—, així com el compliment dels requeriments 
de l’ètica. La metodologia i l’abast de la fiscalització realitzada es detallen 
en l’apèndix 1 d’aquest Informe. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i troballes que no 
afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
complementària que s’ha considerat d’interès per als destinataris de 
l’Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

S’ha comprovat que no formen part del saldo de tresoreria a 31 de 
desembre de 2015 un total de vuit comptes restringits de recaptació, per 
un import total de 276.941 euros, circumstància que representa una 
incorrecció dels estats comptables i pressupostaris (apèndix 2, apartat 8). 

Amb independència de la conclusió anterior, i amb la mera intenció de 
mostrar la realitat pressupostària amb major precisió, cal fer notar que 
l’adequada interpretació del resultat pressupostari ajustat de l’exercici 
2015 (que ha pujat a 17.436.373 euros) s’hauria de fer tenint en compte que 
en 2015 l’Ajuntament ha aprovat expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits de despeses de l’exercici 2014 i anteriors, per 
import de 2.364.087 euros; mentre que en l’exercici 2016, es van aprovar 
expedients per despeses de l’exercici 2015, per una quantia de 6.400.784 
euros. En conseqüència, les despeses meritades en l’exercici 2015 són 
superiors en 4.036.697 euros a les obligacions reconegudes netes en el 
resultat pressupostari. 

En el mateix sentit, el romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2015 s’hauria d’interpretar considerant l’existència de les 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost per 6.403.180 euros, que no 
computen en el seu càlcul, però haurien de limitar la disponibilitat del 
romanent a l’esmentada quantitat. 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, que es relacionen a continuació: 
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a) L’Ajuntament no ha adaptat el seu règim jurídic a les previsions del 
títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local (LBRL), en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, per als municipis de gran població, en el sentit d’aprovar 
els reglaments i implementar els òrgans específics que tenen 
aquest tipus de municipis (apèndix 2, apartat 1). 

b) L’Ajuntament no té cobert el lloc de treball d’Intervenció amb un 
funcionari d’habilitació nacional pertanyent a la subescala 
Intervenció-Tresoreria, categoria superior, tal com disposa l’article 
167.2.a) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV), sinó que el té vacant des de fa més 
de 25 anys (apèndix 2, apartat 1). 

c) La Intervenció General no va elevar al Ple l’informe amb totes les 
resolucions adoptades pel president de l’Entitat contràries als 
advertiments efectuats, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos, d’acord amb el que 
estableix l’article 218.1 de l’LRHL (apèndix 2, apartat 2). 

d) L’Alcaldia no va formar el pressupost de l’exercici 2015 ni es va 
promoure la seua aprovació inicial, ni la de la resta dels tràmits 
previstos en l’article 169 de l’LRHL, orientats a l’aprovació definitiva 
del pressupost pel Ple de l’Entitat. Aquesta circumstància implica 
un incompliment rellevant de la legislació pressupostària, la qual 
estableix l’obligació de les entitats locals d’elaborar i aprovar 
anualment un pressupost general, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.1 de l’LRHL (apèndix 2, apartat 4). 

Els incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics de les entitats locals referits en els apartats a) i b), es van 
recollir en l"Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat 
economicofinancera de l’Ajuntament d’Elx de l’exercici 2011" i no han 
sigut resolts per l’Entitat. 

Amb independència de les conclusions anteriors, en l’apèndix 2 de 
l’Informe, s’inclou la informació addicional i les observacions que la 
Sindicatura de Comptes considera que poden resultar d’interès als 
destinataris i usuaris d’aquest Informe. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball de fiscalització de la contractació administrativa 
en els exercicis 2015 i 2016, s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de les normes de contractació de les entitats 
locals, que es desenvolupen en l’apèndix 3 de l’Informe: 

a) En diversos supòsits les prestacions de serveis les han realitzades els 
contractistes sense cobertura contractual o mitjançant pròrrogues 
formalitzades sense cap cobertura legal, al marge de l’LCSP i de la 
resta de l’ordenament jurídic (apèndix 2, apartat 2 i apèndix 3, 
apartat 6 ). 

b) La Secretaria General i la Intervenció General de l’Ajuntament no 
emeten informes sobre l’adequació dels plecs de clàusules 
administratives que regeixen les contractacions a la legislació de 
contractes del sector públic, tal com disposa el punt 7 de la disposició 
addicional segona de l’LCSP (apèndix 3, apartat 6). 

c) Les publicacions dels anuncis de les licitacions en els diaris oficials 
han d’incloure els criteris d’adjudicació i la seua ponderació, en 
compliment del que preveu l’article 150.5 de l’LCSP (apèndix 3, 
apartat 6). 

d) Els anuncis de formalització dels contractes no es publiquen en els 
diaris oficials a què estan obligats, els quals —segons indica l’article 
154.2 de l’LCSP—, són el Butlletí Oficial de la Província, el BOE i el DOUE 
per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (apèndix 3, 
apartat 6). 

e) L’expedient 7/16/V/A/1-6255 s’hauria d’haver qualificat com un 
contracte de subministraments, fet que hauria comportat que el 
contracte estiguera subjecte a regulació harmonitzada, de 
conformitat amb l’article 15 de l’LCSP, per la qual cosa s’exigeix la 
publicació de la seua licitació en el DOUE, el BOE i el Butlletí Oficial de 
la Província, i a més en el perfil de contractant (apèndix 3, apartat 6). 

Els incompliments significatius de la normativa aplicable a la contractació 
de les entitats locals que s’indiquen en els apartats a) i b), es van expressar 
en l’"Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat 
economicofinancera de l’Ajuntament d’Elx de l’exercici 2011" i l’Entitat no 
els ha resolts. 

Amb independència de les conclusions anteriors, en l’apèndix 3 de 
l’Informe s’inclou informació addicional i observacions que la Sindicatura 
de Comptes considera que poden resultar d’interès als destinataris i 
usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 
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6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels incompliments descrits en l’apartat 6.1 
"Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació", els 
procediments desenvolupats per l’Ajuntament durant els exercicis 2015 i 
2016 resulten conformes amb la normativa aplicable en tots els aspectes 
significatius. 

7. RECOMANACIONS 

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

a) El Ple de l’Entitat ha d’acordar els termes en què s’ha de realitzar la 
fiscalització prèvia, en el sentit exposat en l’article 219.2 de l’LRHL, 
de manera que no siga la mateixa Intervenció General la que 
determine, de manera discrecional, l’abast de les distintes 
modalitats de fiscalització en l’Ajuntament i en les seues entitats 
dependents (apèndix 2, apartat 2). 

b) La Intervenció General ha de ser més rigorosa en la formalització dels 
informes de disconformitat, qualificant de forma expressa com a 
advertiments totes aquelles situacions en què s’observe un desacord 
en el fons o en la forma amb els actes, documents o expedients 
examinats (apèndix 2, apartat 2). 

c) L’Entitat ha de millorar la gestió del seu inventari de béns, garantint 
l’aprovació anual de la verificació de les rectificacions, remetent-la a 
la Generalitat i assegurant que tots els béns immobles estiguen 
inscrits en el Registre de la Propietat (apèndix 2, apartat 3 ). 

d) L’Ajuntament ha de modificar les bases d’execució del pressupost 
regulant els supòsits d’acumulació de fases comptables, el 
reconeixement dels ingressos de transferències d’altres entitats, les 
partides del pressupost que es poden atendre mitjançant acomptes 
de caixa fixa i el règim jurídic dels saldos de cobrament dubtós 
(apèndix 2, apartats 4 i 7). 

e) L’Ajuntament ha d’elaborar de forma adequada els pressupostos de 
cada exercici i els seus annexos, i procurar que s’hi incloguen els 
crèdits suficients per atendre el compliment de les obligacions que 
com a màxim es puguen realitzar en l’exercici, amb la finalitat de no 
haver de recórrer als expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits (apèndix 2, apartats 4 i 6). 

f) L’Entitat hauria d’implantar una comptabilitat de costos, a fi de 
poder realitzar una adequada confecció de la memòria justificativa 
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del cost i del rendiment dels serveis públics, així com del grau de 
compliment dels objectius programats, possibilitant el control 
d’eficàcia (apèndix 2, apartat 5). 

g) La Intervenció General ha d’elaborar els informes d’estabilitat 
pressupostària dels ens dependents inclosos en l’article 2.1.c) de 
l’LEPSF i en l’article 4.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària (RLEP), tot 
expressant-hi un detall dels ajustos practicats a cada un i la situació 
individual en termes de capacitat de finançament (apèndix 2, apartat 
5). 

h) Els informes de la Intervenció General han de ser més complets i no 
limitar-se a realitzar descripcions de les situacions que analitza, de 
manera que han de valorar les possibles incidències detectades 
(apèndix 2, apartat 5). 

i) L’Entitat ha d’agilitar la gestió administrativa i la recepció de les 
factures durant l’exercici pressupostari, amb la finalitat que no 
hagen de ser imputades al pressupost de l’exercici següent (apèndix 
2, apartat 6). 

j) S’han de revisar els projectes de despeses, i finalitzar i tancar els 
projectes l’execució dels quals ha acabat (apèndix 2, apartat 7). 

k) L’Ajuntament ha de disposar d’un manual de funcions i 
responsabilitats de l’àrea de Tresoreria, en el qual especifique la seua 
organització i les funcions assignades (apèndix 2, apartat 8). 

l) Els documents que s’incorporen en el perfil de contractant, han de 
ser signats electrònicament, amb la finalitat de millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAESP), respecte a 
l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats 
(apèndix 3, apartat 2). 

m) En la mesura que la legislació de l’Estat i les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten, l’Ajuntament ha d’incrementar el 
nombre de llocs de treball del servei de contractació, atès els 
significatius efectes econòmics de l’activitat desenvolupada (apèndix 
3, apartat 3). 

n) L’Ajuntament ha d’aprovar un manual de funcions i procediments 
del personal que integre el departament de contractació, en el qual 
apareguen segregades les tasques relatives a aquesta àrea, tot 
indicant-hi clarament les seues comeses i responsabilitats en relació 
amb la seqüència dels procediments desenvolupats (apèndix 3, 
apartat 3). 
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o) L’Ajuntament ha d’establir en els plecs de clàusules administratives 
uns barems que permeten observar la incursió d’ofertes amb valors 
anormals, tal com preveu l’article 152.2 de l’LCSP, amb l’objecte 
d’identificar aquells casos en què aquestes ofertes no puguen ser 
acomplides raonablement (apèndix 3, apartat 6). 

p) L’Entitat no ha d’establir límits en la presentació d’ofertes 
econòmiques que determinen que els licitadors que facen baixes 
superiors no reben una major puntuació, ja que aquest tipus 
d’actuacions poden ser contràries al principi d’economia en la gestió 
de recursos públics (apèndix 3, apartat 6). 

q) L’Entitat ha d’evitar que en els plecs de prescripcions tècniques 
s’incloguen clàusules que s’han de recollir en els corresponents plecs 
de clàusules administratives particulars de la contractació (apèndix 
2, apartat 6). 

r) En els procediments negociats sense publicitat, l’Ajuntament ha 
d’oferir als licitadors uns terminis suficients per a la presentació 
d’ofertes, d’acord amb la dificultat que es tinga per a presentar la 
documentació (apèndix 3, apartat 6). 

s) L’Ajuntament ha de valorar l’objecte dels contractes i la possibilitat 
que permet l’article 143 de l’LCSP d’ampliar els terminis de 
presentació de les proposicions superant els mínims legals, amb la 
finalitat de garantir que les ofertes es puguen presentar de forma 
adequada (apèndix 3, apartat 6). 

t) L’Entitat ha de garantir que no es produïsca el fraccionament de 
contractes, que s’haurien d’haver adjudicat mitjançant un 
procediment ordinari, obert, restringit, o bé mitjançant el 
procediment negociat, a fi de garantir el compliment dels principis 
expressats en l’article 1 de l’LCSP, especialment una major 
concurrència i una gestió més eficient dels recursos públics. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

No fiscalitzar els comptes de despeses i d’ingressos, no ha permès obtenir 
una seguretat raonable que el resultat pressupostari, els comptes de 
pèrdues i guanys, l’estat de liquidació pressupostària, o el romanent de 
tresoreria, estan lliures d’incorreccions materials. 

La fiscalització realitzada ha consistit en la revisió dels aspectes 
continguts en la secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes (MFSC-2902), que es resumeixen a continuació. 

L’Entitat local i el seu entorn. Control intern 

Revisió de l’adequat exercici de les funcions de control intern establides 
en l’LRHL, en les modalitats de funció interventora, control financer i 
control d’eficàcia durant l’exercici 2015. 

Comprovació del compliment per part de l’Ajuntament de les obligacions 
d’informació establides en els acords de 28 de setembre de 2012 i 30 de 
juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de Comptes, sobre les següents 
matèries, referides amb caràcter general, als exercicis 2015 i 2016, i quan 
siga necessari també a 2017: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

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

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

Verificació de l’adequada remissió al Ple, per part de la Intervenció, de la 
informació referida a l’execució pressupostària i moviments de tresoreria, 
resolució de discrepàncies i informes de control financer posterior, 
aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, estabilitat 
pressupostària i morositat. 

Pressupost de l’exercici 

Comprovar l’adequació dels pressupostos generals dels exercicis 2015, 
2016 i 2017 a la normativa aplicable, pel que fa al seu contingut, elaboració 
i procediment d’aprovació. 
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Revisar l’adequada tramitació de les modificacions pressupostàries 
realitzades durant l’exercici pressupostari 2015. 

Verificar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’ha efectuat 
d’acord amb la normativa d’aplicació i s’ha comunicat al Ple i a les 
administracions competents. 

Compte General 

Comprovar l’adequada formació i contingut del Compte General de 
l’exercici 2015, així com la seua tramitació, aprovació i rendició a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa aplicable. 

Resultat pressupostari 

Revisar l’adequat càlcul del resultat pressupostari de l’exercici 2015, 
d’acord amb la metodologia prevista en la normativa d’aplicació, 
especialment la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

Romanent de tresoreria 

Comprovar que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2015 s’ha 
efectuat d’acord amb la metodologia prevista a la normativa aplicable, 
especialment la ICAL. 

Tresoreria 

Comprovar que els procediments de gestió de tresoreria s’adeqüen al que 
disposa la normativa d’aplicació, especialment l’LRHL. S’ha realitzat, així 
mateix, la revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2015 i 2016 s’ha 
realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment amb la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 

2. Normativa d’aplicació 

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

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector 
públic. 
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- Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2015. 

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

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

Normativa autonòmica 

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

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

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

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

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

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de setembre 
de 2012, pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa de la 
informació sobre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, les 
objeccions de la Intervenció i els acords contraris als informes dels 
secretaris.  

Normativa sobre contractació 

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

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

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

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

- Llei 1/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, per la qual s’estableix 
l’aplicació al municipi d’Elx del Règim d’Organització dels Municipis 
de Gran Població. 

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

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

- 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. 

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

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

- Ordre 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. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 
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- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Elx de l’exercici 
2014, prorrogades al 2015, juntament amb el pressupost. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE 
 LA REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi d’Elx pertany a la comarca del Baix Vinalopó, es troba situat a 
la província d’Alacant i la seua població arriba als 227.659 habitants segons 
el padró municipal de primer de gener de 2016, xifra que implica que és la 
tercera ciutat de la Comunitat Valenciana pel seu nombre d’habitants. 

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

Quadre 1: Ple de l’Ajuntament 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular 14 9 

Partit Socialista Obrer Espanyol 12 8 

Compromís - 4 

Ciudadanos - 3 

Ilicitans - 2 

Partit d’Elx 1 1 

Total 27 27 

En virtut del que preveu la Llei 1/2005, de 27 de maig, per la qual s’estableix 
l’aplicació al municipi d’Elx del Règim d’Organització dels Municipis de 
Gran Població (LEMGP), se li aplica al municipi el règim previst en el títol 
X de l’LBRL, d’acord amb el qual hi hauria d’haver a l’Ajuntament els 
òrgans següents: 

- El Ple de l’Entitat, format per l’alcalde i els regidors, que és l’òrgan de 
màxima representació política dels ciutadans en el govern 
municipal, que disposarà d’un secretari general i comissions. 

- L’Alcaldia, que ostenta la màxima representació del municipi i les 
tinences de l’Alcaldia. 

- La Junta de Govern Local, que és l’òrgan que, sota la presidència de 
l’alcalde-president, col·labora de forma col·legiada en la funció de 
direcció política que hi correspon i exerceix les funcions executives i 
administratives que té assignades. 

- Els esmentats òrgans es completen amb altres previstos en el títol X 
de l’LBRL, com ara els següents: Assessoria jurídica, Consell Social de 
la ciutat, Intervenció General, Comissió especial de suggeriments i 
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reclamacions, Comissió especial de comptes i òrgan de resolució de 
les reclamacions economicoadministratives. 

En la disposició transitòria de l’LEMGP es va establir que el Ple de l’Entitat 
disposava d’un termini —que va finalitzar el 6 de desembre de 2005—, per 
aprovar les normes orgàniques necessàries per a l’adaptació de la seua 
organització al que preveu el títol X de l’LBRL. 

En la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que l’organització i el 
funcionament de l’Ajuntament no s’ajusta al règim jurídic previst per als 
municipis de gran població, i n’hem detectat les circumstàncies següents: 

- Contravenint el que disposa l’article 122.3 de l’LBRL, no s’ha aprovat 
el reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament. 

- En contra del que estableix l’article 28.1 de l’LRLCV, no s’ha aprovat 
el reglament orgànic municipal del govern i de l’administració. 

- No s’ha constituït l’òrgan de resolució de les reclamacions 
economicoadministratives, que preveu l’article 137 de l’LBRL. 

A l’Ajuntament, els llocs de treball de Secretaria, Vicesecretaria, 
Intervenció i Tresoreria tenen atribuïda la responsabilitat administrativa 
de les funcions públiques, el compliment dels quals queda reservat, 
exclusivament, a funcionaris que es troben en possessió de l’habilitació de 
caràcter nacional, d’acord amb el que s’estableixen els articles 166 a 168 
de l’LRLCV. No obstant això, s’ha comprovat que només els llocs de treball 
de Secretaria i Tresoreria estan ocupats amb caràcter definitiu per 
funcionaris que ostenten l’esmentada condició; mentre que els llocs de 
Vicesecretaria i Intervenció estan coberts per funcionaris del mateix 
Ajuntament, mitjançant nomenaments accidentals, situació que en el cas 
de la Intervenció municipal s’allarga per un període superior a vint-i-cinc 
anys. 

Aquesta circumstància és especialment greu en el cas de la Intervenció 
General, en tractar-se d’un òrgan preceptiu en els municipis de gran 
població, tal com estableix l’article 130 de l’LBRL i és contrària al que 
disposa l’article 167.2.a) de l’LRLCV, que disposa que en els municipis amb 
població superior a 20.000 habitants, aquests llocs de treball es troben 
reservats a personal funcionari pertanyent a la subescala d’Intervenció-
Tresoreria, categoria superior. 

Es tracta d’una situació que es va posar de manifest en l’“Informe de 
fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament d’Elx”, de l’exercici pressupostari 2011, en el qual s’indicava 
que representava un incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, que havia de ser resolta per l’Ajuntament, i 
que prenguera les mesures necessàries perquè el lloc de treball de la 
Intervenció fóra ocupat per un funcionari habilitat de caràcter nacional. 
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Amb independència de les circumstàncies exposades, i d’acord amb la 
legislació de l’Estat i les disponibilitats pressupostàries, l’Entitat ha 
d’incrementar el personal adscrit a la Intervenció General, amb la finalitat 
que aquest òrgan puga realitzar de forma efectiva totes les funcions que li 
assigna la legislació de règim local i la resta de l’ordenament jurídic. 

A 31 de desembre de 2015, el nombre d’empleats de l’Ajuntament era de 
1.769; 1.586 dels quals tenien la condició de funcionaris públics, 169 eren 
personal laboral i 14 personal eventual. 

Tot seguit mostrem un quadre amb la informació sobre entitats 
participades per l’Ajuntament d’Elx en l’exercici de 2015, realitzat a partir 
de la informació obtinguda per la Sindicatura de Comptes i la facilitada 
per l’Entitat. 

Quadre 2: Entitats participades 

Denominació Tipus d’ens 
% 

Participació

Promocions i iniciatives d’Elx, SA (PIMESA) Societat pública mercantil 100 

Manteniment d’Espais Verds d’Elx, SA Societat pública mercantil 100 

Aigües i Sanejament d’Elx, SA Societat pública mercantil 51 

VISITELCHE Organisme autònom 100 

En les dades recollides en el quadre anterior es pot observar que 
l’Ajuntament d’Elx tenia, a 31 de desembre de 2015, dues societats 
mercantils, el capital social de les quals pertanyia íntegrament a l’Entitat; 
una altra participada de forma majoritària i un organisme autònom. 

La societat mercantil PIMESA es va constituir l’any 1990, com un 
instrument de gestió directa de les competències de caràcter urbanístic de 
l’Ajuntament d’Elx, entre les quals hi havia la realització d’estudis 
urbanístics, activitats urbanitzadores, edificació i rehabilitació urbana, 
així com de foment econòmic de la ciutat. En l’any 2012 PIMESA va 
absorbir a una altra societat mercantil municipal, ampliant el seu objecte 
social a: l’explotació del servei públic de l’Estació d’Autobusos de la ciutat 
d’Elx; la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública, el 
seu arrossegament, dipòsit i custòdia; l’explotació de l’ordenança 
reguladora d’aparcament (ORA); i la gestió del servei de lloguer de 
bicicletes. A més, durant l’exercici 2013, a través de diverses encàrrecs de 
gestió, també va assumir els serveis del taxi compartit a pedanies (Elxtaxi), 
així com la construcció i comercialització de nínxols al cementiri nou 
municipal, la gestió d’un aparcament subterrani al barri de Carrús i la 
realització d’excavacions arqueològiques a la plaça de la Fruita. 
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L’empresa Manteniment d’Espais Verds d’Elx té per objecte social el 
manteniment de zones verdes, públiques i privades, i la producció 
d’espais ornamentals. 

Pel que fa a la mercantil Aigües i Sanejament d’Elx, adopta la forma de 
societat d’economia mixta, pertanyent el 51% del seu capital a 
l’Ajuntament d’Elx. La societat va ser constituïda l’any 2001 i s’encarrega 
de la gestió del cicle integral de l’aigua en tot el terme municipal. 

A la data de tancament de l’exercici 2015 l’Ajuntament d’Elx tenia un 
organisme autònom en funcionament denominat VISITELCHE, l’objectiu 
estratègic del qual és el desenvolupament d’un turisme de qualitat, basat 
en un augment de l’atractiu de la ciutat i el seu terme municipal. 

2. Control intern 

L’Ajuntament no disposa d’unes normes específiques sobre el control 
intern i fiscalització en les seues modalitats de funció interventora, 
control financer i control d’eficàcia sobre l’activitat economicofinancera 
de l’Ajuntament, en els termes que estableixen els articles 213 a 222 de 
l’LRHL. En aquest context, el Ple de l’Entitat ha d’acordar els termes en què 
s’ha de realitzar la fiscalització prèvia, en el sentit exposat en l’article 219.2 
de l’LRHL. Aquesta circumstància és important, ja que la manca de 
regulació per part del Ple, origina que siga la pròpia Intervenció General la 
que determine, de manera discrecional, l’abast de les diferents modalitats 
de fiscalització, tant del propi Ajuntament com de les entitats que en 
depenen. En aquest sentit, cal ressaltar que durant l’exercici 2015, la 
Intervenció General no va realitzar informes d’auditoria d’aquestes 
entitats. 

En l’exercici de la funció interventora, la Intervenció General va elaborar 
en el exercicis 2015 un total de 25 informes de fiscalització de 
disconformitat i uns altres 42 en l’exercici 2016. S’ha comprovat que en la 
majoria d’aquests informes no es qualifiquen d’advertiments les 
observacions que realitza la Intervenció General (article 215 de l’LRHL) tot 
i que es manifesten desacords de fons o forma. 

En un elevat nombre dels advertiments dels exercicis 2015 i 2016 que han 
sigut revisats es posa de manifest que en les relacions de factures 
revisades, se’n van incloure algunes per imports superiors a 3.000 euros, 
sense que es promogueren els preceptius expedients de contractació, 
circumstància que és contrària al que estableix la base 22 d’execució del 
pressupost. En altres ocasions es fa referència al fet que, en determinades 
despeses, s’ha fraccionat l’import a fi de no promoure un procediment de 
contractació. 

Hi ha altres advertiments referits al fet que no estaven vigents els 
contractes de "Servei de recollida d’animals abandonats a la via pública" i 
"Servei de tractament de control de les poblacions d’insectes, àcars, rates 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.  
Exercici de 2015 

20 

i coloms del terme municipal", i tot i això, els contractistes han seguit 
prestant els serveis sense cap tipus de cobertura contractual fins a la 
formalització dels nous contractes. Es tracta de situacions que no s’han de 
produir i per això cal que es preveja amb més antelació la finalització dels 
contractes vigents, a fi d’iniciar els tràmits per a efectuar els nous 
procediments de contractació. 

Cal fer notar que en els exercicis 2015 i 2016 la Intervenció General no va 
elevar al Ple l’informe amb totes les resolucions adoptades pel president 
de l’Entitat contràries als advertiments efectuats, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria de ingressos (article 218.1 
de l’LRHL), de manera que el Ple de l’Entitat no ha pogut  exercir la seua 
labor de control i fiscalització dels òrgans de govern, que garanteix l’article 
22.2.a) de l’LBRL. 

S’ha comprovat que en els exercicis 2015 i 2016 l’Ajuntament ha 
formalitzat la informació requerida per la Instrucció de la Sindicatura de 
Comptes, en informar dels advertiments de la Intervenció General en 
funció de les matèries i de la quantia. 

En tots els advertiments de la mostra revisada existia crèdit disponible en 
la partida corresponent, i per això ha sigut la Junta de Govern Local la que 
ha autoritzat l’operació. 

3.  Obligacions d’informació al Ple 

Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

En relació amb el compliment de les obligacions d’informació al Ple de 
l’Ajuntament (article 207 de l’LRHL), referides a l’execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua 
situació, s’ha comprovat que la Intervenció General ha enviat la 
informació corresponent a tots els trimestres de l’exercici 2015, i s’ajusta 
al que disposa la base 68 d’execució del pressupost. 

Inventari de béns 

L’Ajuntament disposa d’un inventari de béns, que es concilia anualment 
amb la comptabilitat, encara que s’han posat de manifest les següents 
incidències respecte a la normativa d’aplicació: 

- El Ple no va aprovar anualment la verificació de les seues 
rectificacions, autoritzades per la Secretaria i amb el vistiplau de la 
Presidència, d’acord amb el que estableixen els articles 32 i 33 del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL), aprovat pel Reial 
Decret 1372/1986, de 13 de juny. S’ha comprovat, però, que aquest 
tràmit s’ha formalitzat en data 22 de desembre de 2017. 
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- L’inventari de béns de l’Ajuntament no es va trametre a la 
Generalitat ni a l’Administració de l’Estat, contravenint el que 
estableix l’article 31 de l’RBEL, encara que s’ha comprovat que s’ha 
remès en data 11 de gener de 2018. 

- En alguns supòsits l’Ajuntament no ha complit l’obligació establida 
a l’article 36 de l’RBEL, d’inscriure en el registre de la propietat la 
totalitat dels seus béns immobles. A més a més, s’ha d’indicar que 
l’Entitat compta amb pòlisses d’assegurances per cobrir tots els 
riscos, tot i que no tenim constatació que siguen suficients per a 
cobrir el seu valor de recuperació. 

Les circumstàncies descrites les van manifestar en l’“Informe de 
fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament d’Elx de l’exercici 2011” i no han sigut resoltes. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, en data 15 de juny 
de 2015 va posar a disposició del Ple de l’Ajuntament una còpia de 
l’inventari de béns, a fi de complir el que disposa l’article 33.2 de l’RBEL. 
No obstant això, no es va incloure com un punt de l’ordre del dia, ni es va 
consignar el resultat de la comprovació al final del document, com 
estableix l’esmentat article, a fi de delimitar les responsabilitats que 
puguen derivar-se’n per als membres ixents i, al seu dia, per als entrants. 

L’anàlisi de la informació que ha facilitat el Servei de Patrimoni de 
l’Ajuntament permet concloure que PIMESA i Manteniment d’Espais Verds 
d’Elx, compten amb un inventari separat dels seus béns i drets, en 
compliment del que disposa l’article 17.2 de l’RBEL. De la resta de les 
entitats amb personalitat pròpia dependents de l’Ajuntament, no es té 
constància que hi haja inventaris separats dels seus béns i drets. 

L’Ajuntament ha d’esmenar les circumstàncies descrites, que dificulten la 
gestió municipal, en la mesura que és essencial el control i la protecció de 
cada un dels béns de l’Ajuntament i de les entitats dependents. 

Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 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, si no, els interventors de les entitats locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de 
pagament de les obligacions de l’Entitat. Pel que fa a l’exercici 2015, s’ha 
comprovat que s’han elaborat els esmentats informes corresponents als 
quatre trimestres. 

Els informes trimestrals van ser tramesos a l’òrgan competent del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i l’òrgan de tutela financera de la 
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Generalitat, encara que aquest últim enviament es va realitzar al mes de 
novembre de 2017. 

4. Pressupost 

Tramitació i contingut del pressupost de 2015 

El pressupost de 2015 no va ser aprovat com a tal, i hem comprovat que 
l’Alcaldia no va formar el pressupost d’aquest exercici amb els annexos 
corresponents, incomplint el que disposa l’article 168.1 de l’LRHL. En el 
mateix sentit, no es va promoure l’aprovació inicial del pressupost i la 
resta dels tràmits previstos en l’article 169 de l’LRHL, orientats a 
l’aprovació del pressupost pel Ple de l’Entitat. Aquestes circumstàncies 
representen un incompliment rellevant dels articles 168 i 169 de l’LRHL, 
que estableixen l’obligació de les entitats locals d’elaborar i aprovar 
anualment un pressupost, en els termes que preveu l’article 164.1 de 
l’LRHL. 

En data 2 de gener de 2015 la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda va prorrogar, 
mitjançant decret, el pressupost de l’exercici 2014, amb l’informe previ de 
la Intervenció municipal de data 26 de desembre de 2014, en el qual 
s’indicava la necessitat de realitzar ajustos a la baixa i a l’alça respecte al 
pressupost de 20141. 

En la mesura que durant l’exercici 2015 ha estat en vigor el pressupost de 
2014 se n’ha examinat el contingut i hem comprovat que s’ajusta al que 
disposen els articles 165 i 166 de l’LRHL i els articles 8 a 17 de l’RLRHL; 
encara que l’annex de les inversions per realitzar en l’exercici no s’ajusta 
al contingut que estableix l’article 19 de l’LRHL. 

En relació amb les bases d’execució del pressupost de 2014 vigents durant 
l’exercici, s’ha comprovat que regulen, en termes generals, totes les 
matèries previstes a l’article 9.2 de l’LRHL. Tot i així, interessa formular-
ne les observacions següents: 

- L’Ajuntament utilitza en la gestió del pressupost documents 
comptables que comporten l’acumulació de diverses fases 
comptables que no estan regulades, ni en la base 18 d’execució del 
pressupost, referida a l’acumulació de fases comptables, ni en la 
normativa pressupostària legal i reglamentària. 

- La base 56 d’execució del pressupost, relativa als compromisos 
d’ingrés, regula el procediment en les subvencions o transferències 
que s’han de rebre d’altres entitats, però no es fa referència al fet que 
el reconeixement del dret, amb la consegüent imputació al 
pressupost d’ingressos, només es realitzarà quan es produïsca el 

                                                 
1  Article 21.2 i 3 del 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 (RLRHL). 
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cobrament o quan es conega, de forma certa, que l’ens concedent ha 
reconegut la correlativa obligació pressupostària. 

- En la base 25, que regula les bestretes de caixa fixa, no es detallen de 
forma expressa les partides les despeses de les quals es podran 
atendre mitjançant acomptes de caixa fixa, sinó que es limita a 
indicar que s’aplicaran exclusivament a partides del capítol 2. 

Tramitació i contingut dels pressupostos de 2016 i 2017 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació dels 
pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis 2016 i 2017, així com 
de la documentació incorporada en els respectius expedients, cal destacar 
els aspectes que a continuació s’assenyalen i es resumeixen en el quadre 
següent: 

Quadre 3. Aprovació i contingut dels pressupostos 

 
Pressupost 

2016 
Pressupost 

2017 

Aprovació inicial 23/12/2015 28/11/2016 

Aprovació definitiva 08/02/2016 10/01/2017 

Publicació 10/02/2016 13/01/2017 

Tramesa a l’Estat  15/04/2016 06/03/2017 

Tramesa a la Comunitat Autònoma 15/04/2016 17/02/2017 

Contingut acord amb LRHL i RLRHL No No 

Documentació complementària completa No No 

Com es pot observar en el quadre anterior, la formació i aprovació inicial 
dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 s’ha efectuat després del 15 
d’octubre de l’any anterior al de la seua entrada en vigor, incomplint el 
termini establit en l’article 168.4 de l’LRHL. A més, l’aprovació definitiva 
dels dos pressupostos i la seua publicació no s’han produït tampoc dins el 
termini previst en l’article 169 de l’LRHL. 

La tramesa del pressupost de 2016 i 2017 a la Generalitat s’ha fet superant 
el termini previst en l’article 169.4 de l’LRHL. 

En relació amb el contingut dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, 
s’ha comprovat que s’ajusten al que disposen els articles 165 i 166 de 
l’LRHL i els articles 8 a 17 de l’RLRHL, excepte els annexos de personal i 
d’inversions que s’han de realitzar en l’exercici, que no recullen el que 
estableixen els articles 18.1.c) i 19 del RLRHL. 

En les bases d’execució dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 es 
regulen, en termes generals, totes les matèries previstes a l’article 9.2 de 
l’LRHL. Cal assenyalar, però, que s’han posat de manifest les mateixes 
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incidències referides en relació amb les bases d’execució del pressupost 
de l’exercici 2014. 

Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2014 i la seua pròrroga durant 
l’exercici 2015, així com els pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 es 
mostren en el quadre següent: 

Quadre 4. Capítols d’ingressos dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Impostos directes 81.596.073 81.799.780 81.422.000 85.740.000 

2. Impostos indirectes 4.748.859 5.504.440 5.954.000 5.728.000 

3. Taxes i altres ingressos 22.168.385 22.168.385 22.591.326 22.448.595 

4. Transferències corrents 47.148.816 47.787.105 52.015.942 50.616.577 

5. Ingressos patrimonials 1.587.087 1.587.087 1.512.296 1.567.905 

6 Alienació inversions 4.679.401 0 5.133.134 3.709.000 

7. Transferències de capital 7.069 0 63.979 4.500 

8. Actius financers 240.000 240.000 240.000 240.000 

9. Passius financers 0 0 0 1.065.000 

 Total ingressos 162.175.690 159.086.797 168.932.677 171.119.577 

Quadre 5. Capítols de despeses dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Despeses de personal 60.778.495 60.719.033 66.888.725 67.319.443 

2. Despeses funcionament 66.231.934 65.912.633 66.006.250 66.857.384 

3. Despeses financeres 5.666.370 4.030.344 1.644.230 1.042.417 

4. Transferències corrents 5.891.297 5.825.057 7.910.433 7.571.798 

5 Fons de contingència 1.000.000 1.000.000 750.000 762.000 

6. Inversions reals 4.678.057 0 5.218.835 10.279.968 

7. Transferències de capital 35.000 22.587 31.500 327.500 

8. Actius financers 240.000 240.000 240.000 240.000 

9. Passius financers 17.654.537 18.322.975 20.242.704 16.719.067 

 Total despeses 162.175.690 156.072.629 168.932.677 171.119.577 

 Superàvit/dèficit inicial 0 3.014.168 0 0 
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El pressupost vigent en l’exercici de 2015, que era el pressupost prorrogat 
de 2014, es va aprovar amb un superàvit inicial de 3.014.168 euros. Els 
pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 es van aprovar anivellats, sense 
dèficit inicial. 

Modificacions pressupostàries de l’exercici de 2015 

En l’exercici de 2015, l’Ajuntament ha aprovat modificacions 
pressupostàries per un import de 13.468.759 euros, xifra que ha comportat 
un increment del pressupost inicial del 8,5%, tal com mostra el quadre 
següent elaborat en euros: 

 

Quadre 6. Modificacions pressupostàries en l’estat d’ingressos de 2015 

ESTAT D’INGRESSOS 

Cap. Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Impostos directes 81.799.780 0 0,0% 81.799.780 47,4%

2. Impostos indirectes 5.504.440 0 0,0% 5.504.440 3,2%

3. Taxes i altres ingressos 22.168.385 169.066 0,8% 22.337.451 12,9%

4. Transferències corrents 47.787.105 2.340.030 4,9% 50.127.135 29,0%

5. Ingressos patrimonials 1.587.087 32.000 2,0% 1.619.087 0,9%

6. Alienació invers. reals 0 457.312 - 457.312 0,3%

7. Transferències de capital 0 529.000 - 529.000 0,3%

8. Actius financers 240.000 9.941.351 - 10.181.351 5,9%

 TOTAL INGRESSOS 159.086.797 13.468.759 8,5% 172.555.556 100,0%
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Quadre 7. Modificacions pressupostàries en l’estat de despeses de 2015 

ESTAT DE DESPESES 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Despeses de personal 60.719.033 1.381.714 2,3% 62.100.747 21,4%

2. Despeses funcionament 65.912.633 3.135.615 4,8% 69.048.248 20,2%

3. Despeses financeres 4.030.344 -1.384.705 -34,4% 2.645.639 2,5%

4. Transferències corrents 5.825.057 2.382.158 40,9% 8.207.215 11,9%

5 Fons de contingència 1.000.000 -213.500 -21,4% 786.500 0,1%

6. Inversions reals 22.587 3.829.512 - 3.852.099 9,0%

7. Transferències de capital 0 17.821 - 17.821 0,3%

8. Actius financers 240.000 0 0,0% 240.000 0,7%

9. Passius financers 18.322.975 4.320.144 23,6% 22.643.119 34,0%

 TOTAL DESPESES 156.072.629 13.468.759 8,6% 169.541.388 100,0%

Hem revisat una mostra de modificacions de crèdit sense que s’hi haja 
posat de manifest cap incompliment significatiu, i són de conformitat els 
corresponents informes sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

Els tipus de modificació pressupostària realitzats sobre l’exercici de 2015, 
els detallem en el quadre següent: 
 

Quadre 8. Tipus de modificacions pressupostàries de 2015 

 Crèdits 
extraord. 

Suplement 
de crèdit 

Amplia. 
de 

crèdit 

Transf. 
crèdit 

positives 

Transf. 
crèdit 

negatives 

Incorpor. 
roman. 
crèdit 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Baixes 
per 

anul·lació 
Total  

Despeses de personal 320.000 - - 1.745.220 -1.562.320 - 1.006.814 -128.000 1.381.714

Despeses funcionament 2.597.017 1.049.680 8.590 1.380.761 -1.505.471 105.433 831.988 -1.332.383 3.135.615

Despeses financeres 6.798 - - 2.795 -195.000 - - -1.199.298 -1.384.705

Transferències corrents 964.558 6.000 - 41.296 -45.780 744.275 839.809 -168.000 2.382.158

Fons de contingència - - -  -63.500 - - -150.000 -213.500

Inversions reals 604.424 - - 7.000 - 2.689.088 529.000 - 3.829.512

Transferències de capital - - - - - 17.821 - - 17.821

Passius financers 4.252.451 - - 195.000 - - - -127.307 4.320.144

Total general 8.745.248 1.055.680 8.590 3.372.072 -3.372.071 3.556.617 3.207.611 -3.104.988 13.468.759
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5. Compte General 

Tramitació i contingut del Compte General de l’exercici 2015 

El Compte General de l’Ajuntament està integrat pels documents 
següents: balanç, compte del resultat economicopatrimonial, estat de 
liquidació del pressupost i la memòria, tant els de la mateixa Entitat com 
del seu organisme autònom. També s’hi inclouen el balanç, el compte de 
resultats, l’estat d’ingressos i despeses, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, el de fluxos d’efectiu i la memòria de les dues societats mercantils de 
capital íntegrament propietat de l’Entitat. A aquests comptes anuals de 
l’Ajuntament s’ha adjuntat la documentació prevista en la regla 45.3 de la 
ICAL.  

En el mateix sentit, i d’acord amb la regla 48 de la ICAL, s’ha presentat 
juntament amb la resta de documentació del compte anual de la societat 
mercantil Aigües i Sanejament d’Elx, SA, participada per l’Ajuntament en 
un 51%. 

El Compte General va ser format per la Intervenció General en data 20 de 
juliol de 2016 i informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes en la mateixa data. El Ple va aprovar el Compte General el dia 26 
de setembre de 2016, i el va trametre a la Sindicatura de Comptes en data 
24 d’octubre de 2016. Com es pot comprovar, l’aprovació i rendició 
definitiva del Compte General es va realitzar ajustant-se als terminis 
previstos en l’article 212 de l’LRHL. 

La memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i la 
memòria que demostra el grau en què s’han complit els objectius 
programats (tot indicant-hi els previstos i aconseguits i el seu cost), que 
acompanyen el Compte General, no s’ajusten al que disposa la regla 48.3 
de la ICAL. L’elaboració d’aquesta informació, que no és obligatòria fins el 
Compte General de l’exercici 2017, d’acord amb la disposició transitòria 
tercera de la ICAL, requereix la implantació d’una comptabilitat de costos 
per part de l’Entitat. En qualsevol cas, es considera que seria recomanable 
que s’hi realitzara. 

S’ha comprovat que les dades del balanç i del compte del resultat 
economicofinancer aprovades per l’Ajuntament, coincideixen amb els que 
van ser rendides a la Sindicatura de Comptes i que estan publicades en la 
Plataforma de Rendició de Comptes. 

L’informe de la Intervenció General sobre el Compte General indica que ha 
sigut format d’acord amb el que preveu l’LRHL i els comptes que s’integren 
s’han obtingut dels resums dels assentaments comptables, tant 
pressupostaris com no pressupostaris i d’immobilitzat, efectuats d’acord 
amb el que estableix la ICAL. Aquest informe descriu i comenta com s’han 
obtingut cada un dels estats del Compte General, però no entra a valorar 
les possibles incidències que s’hagen pogut detectar, que pogueren afectar 
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la imatge fidel de la situació econòmica, financera, pressupostària o 
patrimonial en la data de tancament de l’exercici. 

En aquest sentit, s’indiquen a continuació diverses situacions detectades 
durant el treball de fiscalització, que haurien d’haver sigut posades de 
manifest en l’informe de la Intervenció General: 

- En la memòria dels comptes anuals no s’ha recollit la columna de 
referències al balanç, compte del resultat economicopatrimonial i 
altres estats comptables, per a poder relacionar les seues partides 
amb les notes explicatives de la memòria, de manera que la 
informació comptable tinga el seu complement amb la informació 
explicativa d’aquesta. 

- Hi ha compromisos d’ingressos i despeses a càrrec dels pressupostos 
d’exercicis posteriors que no figuren en la comptabilitat municipal, 
situació que no s’ajusta a la regla 12 de la ICAL. 

- Cal millorar la presentació de la informació de la nota 24.5 relativa a 
les despeses amb finançament afectat, ja que el quadre que es recull 
no conté l’aplicació pressupostària dels ingressos. 

- D’acord amb el que estableix l’apartat 17 de les normes de 
reconeixement i valoració de la ICAL, l’Ajuntament farà un estudi 
sobre la viabilitat de les demandes judicials pendents de sentència i 
realitzarà les provisions que en corresponguen. 

S’ha comprovat que diversos informes emesos per la Intervenció General 
durant l’exercici 2015 es limiten a realitzar descripcions de les situacions 
que analitza, sense entrar a valorar les possibles incidències que hi haja 
pogut detectar, deixant constància de les observacions i recomanacions 
pertinents. 

L’Entitat ha d’establir mecanismes efectius perquè aquestes 
circumstàncies no es repetisquen en exercicis futurs. 

Comentaris als estats financers del Compte General de l’exercici 2015 

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015 es va 
aprovar l’1 de març de 2016, tal com disposa l’article 191.3 de l’LRHL i es 
va donar compte al Ple el 31 de març de 2016, remetent-se’n una còpia a 
la Generalitat el dia 8 de juny de 2016, amb posterioritat al termini previst 
a l’article 193.5 de l’LRHL. 

En el quadre següent es mostren les principals dades pressupostàries de 
l’exercici 2015 comparades amb l’exercici anterior, en euros. 
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Quadre 9. Principals dades pressupostàries de 2014 i 2015 

Dades pressupostàries 2014 2015 Variació 
2015/2014 

Pressupost inicial despeses 162.175.690 156.072.629 -3,8% 

Pressupost inicial ingressos 162.175.690 159.086.797 -1,9% 

Previsions definitives despeses 211.241.453 169.541.388 -19,7% 

Previsions definitives ingressos 211.241.453 172.555.556 -18,3% 

Drets reconeguts nets 211.463.641 167.406.728 -20,8% 

Obligacions reconegudes netes 199.688.413 156.730.042 -21,5% 

Resultat pressupostari 11.775.228 10.676.686 -9,3% 

Resultat pressupostari ajustat 13.179.691 17.436.373 32,3% 

Romanent de tresoreria total 40.157.641 44.674.618 11,2% 

Romanent de tresoreria despeses generals 6.233.385 12.513.430 100,7% 

Estabilitat pressupostària de l’exercici 2015 

En l’exercici 2015 la Intervenció General va trametre els corresponents 
informes d’estabilitat pressupostària que preveu l’article 16 de l’RLEP. 
També s’ha comprovat un compliment adequat de les obligacions 
trimestrals i anuals, previstes en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre de 
2012, que desenvolupa els articles 6 i 27 de l’LEPSF. 

Les unitats institucionals dependents segons un informe de la Intervenció 
General de l’Ajuntament, dins l’àmbit de subjecció de l’article 2.1 de 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre de 2012 són el mateix Ajuntament, 
VISITELCHE i Manteniment d’Espais Verds d’Elx. Les unitats que es 
relacionen en l’article 2.2 de l’esmentada Ordre són PIMESA i Aigües d’Elx, 
SA. 

En relació amb els informes emesos per la Intervenció General sobre 
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera són rellevants les 
dades següents: 

- Segons indica el mateix informe d’estabilitat pressupostària, el 
resultat en termes de capacitat/necessitat de finançament del 
pressupost consolidat de 2015, després de l’aplicació dels ajustos i 
una vegada calculat en els termes regulats pel SEC2010 i la LOEPSF, 
és de 27.912.761 euros. 

- D’altra banda, l’informe de la Intervenció General referent a 
l’estabilitat pressupostària de les societats mercantils de 
l’Ajuntament que no formen part del sector administracions 
públiques, conclou que totes presenten una capacitat positiva de 
finançament en termes de comptabilitat nacional, i per això cap 
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incorre en desequilibri financer en 2015 i, en conseqüència, 
compleixen amb el principi d’estabilitat pressupostària. 

- En l’exercici 2015, l’Ajuntament d’Elx, VISITELCHE i Manteniment 
d’Espais Verds, classificats com administracions públiques 
compleixen amb la regla de despesa. 

S’ha comprovat que en els informes sobre l’estabilitat pressupostària falta 
el detall dels ajustos practicats a cada un dels ens dependents inclosos en 
l’article 2.1.c) de l’LEPSF i 4.1 de l’RLEP, així com la situació individual 
d’aquests en termes de capacitat de finançament. En aquest sentit, no 
s’elaboren informes d’estabilitat pressupostària sobre les liquidacions de 
l’Ajuntament, ni d’aquests ens dependents per separat, sinó només sobre 
un consolidat elaborat amb aquesta finalitat. 

En relació amb el pla de pagament a proveïdors, en data 22 de setembre 
de 2014, l’Ajuntament d’Elx va cancel·lar l’operació de crèdit, de manera 
que va deixar d’estar vigent el Pla d’Ajust 2013-2023, que l’Ajuntament va 
ratificar per acollir-se a la reducció màxima del tipus d’interès del préstec 
concertat per accedir a les mesures extraordinàries de liquiditat2. 

6. Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’inclou el càlcul 
del resultat pressupostari, que es mostra en el quadre següent comparat 
amb l’obtingut en l’exercici anterior. 
  

                                                 
2  Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinaven obligacions 

d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament 
per al pagament de proveïdors de les entitats locals. 
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Quadre 10. Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari ajustat en l’exercici 2015 s’ha incrementat en 
4.256.682 euros respecte a l’exercici 2014, per causa, principalment, d’un 
augment dels crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals, que s’han incrementat en un 246,1%, passant d’1.800.381 euros 
en 2014, a 6.231.178 euros en 2015. 

S’ha comprovat que en l’exercici 2015 l’Ajuntament compleix amb les 
regles de la ICAL relatives a la confecció del resultat pressupostari i a 
gestió comptable, seguiment i control de les despeses amb finançament 
afectat i dels seus corresponents desviacions de finançament. En aquest 
sentit, cal indicar que l’informe de la Intervenció General sobre la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015 es limita a descriure com s’han 
obtingut cada un dels estats obligatoris de la liquidació del pressupost, 
però no entra a valorar les possibles incidències que hi haja pogut 
detectar. 

El quadre següent mostra, en euros, la situació de l’estalvi brut sense tenir 
en compte l’anualitat teòrica d’amortització de l’Ajuntament. 

Quadre 11. Estalvi brut 

Concepte Exercici 
2015 

Exercici 
2014 

Pressupostos d’ingressos. Liquidació dels capítols 1 a 5 166.667.730 166.797.339

Pressupostos de despeses. Liquidació dels capítols 1, 2 i 4 129.567.368 132.669.922

ESTALVI NET DE L’EXERCICI 37.100.362 34.127.417

  
Drets 

reconoc. 
nets 2015 

Obligac. 
reconoc. 

netes 2015 

Resultat 
pressup. 2015 

Resultat 
pressup.2014

Variació 
2015/2014 

a. Operacions corrents 166.667.730 132.174.621 34.493.109 29.212.625 18,1%

b. Altres operacions no financeres 517.007 1.695.110 -1.178.103 215.334 -647,1%

1. Total operacions no financeres (a+b) 167.184.737 133.869.731 33.315.006 29.427.959 13,2%

c. Actius financers 221.990 218.344 3.646 -11.482 131,8%

d. Passius financers 0 22.641.966 -22.641.966 -17.641.249 -28,3%

2. Total operacions financeres (c+d) 221.990 22.860.310 -22.638.320 -17.652.731 -28,2%

Resultat pressupost de l’exercici (1+2) 167.406.727 156.730.041 10.676.686 11.775.228 -9,3%

3. Crèdits gastats finan. amb roma. tresoreria desp. grals. 6.231.178 1.800.381 246,1%

4. Desviacions de financeres negatives de l’exercici 1.603.350 1.027.734 56,0%

5. Desviacions de financeres positives  de l’exercici  1.074.841 1.423.652 -24,5%

Resultat pressupostari ajustat (1+2+3+4-5)   17.436.373 13.179.691 32,3%
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Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost que figuren a 31 de 
desembre de 2015 en el compte 413, “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost”, pugen a 6.403.180 euros. 

El quadre següent mostra, en euros, el total d’expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de l’Ajuntament 
en els exercicis de 2015 i 2016. 

Quadre 12. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Exerc. 
Núm. 
exp. 

Despeses exercicis 
anteriors a 2015 

Despeses de 
l’exercici 2015 Total 

2015 2 2.364.087 - 2.364.087 

2016 2 - 6.400.784 6.400.784 

Ha de realitzar-se una adequada interpretació del resultat pressupostari 
ajustat de l’exercici 2015 (que ha pujat a 17.436.373 euros i que s’ha 
calculat d’acord amb la normativa vigent), tenint en compte que el 2015 
l’Ajuntament ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits de despeses de l’exercici 2014 i anteriors, per un import de 
2.364.087 euros; mentre que en l’exercici 2016 es van aprovar expedients 
per despeses de l’exercici 2015, per una quantia de 6.400.784 euros. En 
conseqüència, les despeses meritades en l’exercici 2015 són superiors en 
4.036.697 euros a les obligacions reconegudes netes en el resultat 
pressupostari. 

Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits són una actuació 
de l’Ajuntament que posa de manifest que l’Ajuntament no s’ajusta a 
l’article 173.5 de l’LRHL, el qual disposa que no podran adquirir-se 
compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses. D’acord amb la informació facilitada 
pel mateix Ajuntament, els expedients de reconeixements extrajudicials 
de crèdits s’han produït per les circumstàncies següents: 

- Una insuficient dotació dels crèdits per fer front a les despeses dels 
serveis municipals. Les despeses corrents d’exercicis anteriors, que 
han sigut objecte de reconeixement extrajudicial, haurien d’estar 
pressupostats, ja que són despeses necessàries per al funcionament 
de l’Ajuntament i posen de manifest una deficient tècnica 
pressupostària. 

- Que s’han presentat factures una vegada tancat l’exercici 2014, 
circumstància que posa de manifest una inadequada gestió 
municipal de les factures, que ocasiona la seua comptabilitat en 
l’exercici posterior a la realització de la despesa i afecta el romanent 
de tresoreria i el resultat pressupostari. 
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L’Ajuntament ha complit amb l’obligació de trametre a la Sindicatura de 
Comptes, mitjançant la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats 
Locals, la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost, els advertiments i els informes formulats per la Intervenció 
General i els acords adoptats contraris als informes del secretari de 
l’Entitat, d’acord amb la Instrucció aprovada per l’Acord del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 28 de setembre del 2012. 

En data 1 de març de 2017 s’ha aprovat la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016, entre les dades més significatives es poden esmentar uns 
drets reconeguts nets de 170.886.824 euros i unes obligacions reconegudes 
netes de 166.632.587 euros, que després dels corresponents ajustos 
ofereixen un resultat pressupostari positiu de 10.836.247 euros. 

7. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015, expressat en 
euros. 

Quadre 13. Romanent de Tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 

1.(+) Fons líquids 25.536.528

2.(+) Drets pendents de cobrament 43.850.902

(+) Del pressupost corrent 20.286.749

(+) De pressupostos tancats 23.476.480

(+) D’operacions no pressupostàries 87.673

3.(-) Obligacions pendents de pagament 23.636.973

(+) Del pressupost corrent 6.693.077

(+) De pressupostos tancats 0.00

(+) D’operacions no pressupostàries 16.943.896

4. (+) Partides pendents d’aplicació -1.075.839

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.195.991

(+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 120.152

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4) 44.674.618

II. Saldo de cobrament dubtós 28.753.249

III. Excés de finançament afectada 3.407.939

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 12.513.430

En la mesura que es tracta de l’exercici en què ha entrat en vigor la nova 
ICAL, no s’ha inclòs una columna amb els imports a efectes comparatius 
de l’exercici anterior, encara que cal dir que en l’exercici 2014 el romanent 
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de tresoreria total va ser de 40.157.641 euros, mentre que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals va ser de 6.233.385 euros. 

La revisió efectuada ha posat de manifest l’existència d’obligacions no 
aplicades al pressupost de 2015, comptabilitzades en el compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost", per un import 
de 6.403.180 euros. En aquest context, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de l’exercici 2015 s’ha d’interpretar considerant 
l’existència de les obligacions pendents d’aplicar a pressupost per 
l’esmentada xifra, que no computen en el seu càlcul, però haurien de 
limitar la disponibilitat de l’esmentat romanent. 

D’altra banda, hi ha 36.835 euros de despeses de l’exercici 2015, que no 
estaven comptabilitzats a 31 de desembre de 2015, ni pressupostàriament 
ni extrapressupostàriament. Aquestes factures van ser comptabilitzades 
en l’exercici 2016 i comporten un ajust al romanent de tresoreria i al 
resultat pressupostari. 

En el càlcul del saldo de cobrament dubtós no s’ha tingut en compte 
l’antiguitat dels saldos, tal com estableix l’article 193 bis de l’LRHL, sinó 
que només s’ha tingut en compte el que estableix la base 67 d’execució del 
pressupost, que no fa referència a l’esmentat precepte legal i que disposa 
calcular el saldo de cobrament dubtós en funció del grau de cobrabilitat 
dels saldos en 2014 dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense distingir entre exercicis 
tancats i exercici corrent, tot això ajustat tenint en compte els 
ajornaments d’ingressos tributaris en voluntària. El resultat del càlcul així 
efectuat és de 28.753.249 euros, mentre que d’haver-ho fet seguint el que 
preveu l’article 193 bis hauria sigut de 19.593.534,43 euros, circumstància 
que posa de manifest que és més prudent que el previst en l’esmentat 
precepte legal.  

En aquest sentit, es recomana que en les bases d’execució del pressupost 
s’incloga una clàusula que establisca que l’import per comptabilitzar com 
a saldo de dubtós cobrament siga, almenys, l’import obtingut mitjançant 
l’aplicació de l’article 193.bis de l’LRHL, amb la finalitat de garantir la seua 
efectiva aplicació. 

L’excés de finançament afectat, que puja a 3.407.939 euros, s’ha reduït un 
17,4%, respecte a l’exercici 2014. 

En relació amb els projectes de despeses, cal indicar la necessitat que 
siguin depurats, procedint a la finalització i tancament de projectes 
l’execució ha finalitzat, alguns dels quals presenten petites desviacions de 
finançament, que romanen sense tancar. 

En data 1 de març de 2017 s’ha aprovar el romanent de tresoreria de 
l’exercici 2016, i com a dades més significatives cal indicar que es va 
produir un romanent de tresoreria total de 42.067.287 euros, que després 
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dels corresponents ajustos ofereix un romanent de tresoreria per a 
despeses generals d’11.618.365 euros. 

8.  Tresoreria 

Aspectes organitzatius 

En l’àrea de tresoreria treballen deu funcionaris: el tresorer, el cap de 
servei, el cap de secció de recaptació i, sota la supervisió d’aquests, dos 
funcionaris en pagaments, tres en recaptació i dos en planificació 
financera. El tresorer és funcionari amb habilitació nacional que ocupa 
una plaça proveïda per lliure designació. 

Tots els funcionaris estan autoritzats per a la consulta de saldos de 
comptes de l’Entitat a través d’internet, encara que cap d’ells té signatura 
electrònica per poder moure aquests fons. 

S’ha comprovat que no es realitzen conciliacions bancàries ja que, segons 
el mateix Ajuntament, tots els moviments bancaris es comptabilitzen. 

Es recomana elaborar un manual de funcions i responsabilitats del 
personal assignat a l’àrea de tresoreria, ja que no en disposen. 

Caixa i bancs i institucions de crèdit 

En el següent quadre es mostra, en euros, el saldo de tresoreria i la seua 
composició a 31 de desembre de 2014 i el 31 de desembre de 2015 segons 
els registres comptables de l’Ajuntament. 

Quadre 14. Tresoreria 

Concepte 31/12/2014 31/12/2015 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 9.530.376 12.370.922 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 3.703 65.663 

Altres comptes restringits de pagaments 64.733 1.587.026 

Pagaments per justificar  0 0 

Acomptes de caixa fixa 14.823 12.917 

Actius líquids equivalents a l’efectiu 0 11.500.000 

Total 9.613.635 25.536.528 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, el saldo de tresoreria a 31 de 
desembre de 2015 s’ha incrementat en un 165,6% respecte a 31 de 
desembre de 2014. 

En l’acta d’arqueig formalitzada el 31 de desembre de 2015 s’indica que 
l’Ajuntament era titular de 21 comptes bancaris, 9 comptes operatius, 5 
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comptes restringits de recaptació, 4 comptes d’avançaments de caixa fixa, 
2 comptes restringits de pagaments i 1 compte d’actius líquids equivalents 
a l’efectiu. 

Cinc entitats financeres no han enviat tota la documentació sol·licitada, 
raó per la qual no s’ha pogut verificar la signatura mancomunada dels 
comptes d’aquestes entitats. A més, hi ha cinc comptes de dues entitats 
bancàries amb signatura solidària segons les seues respostes, quatre dels 
quals referits a la gestió dels acomptes de caixa fixa. No està reflectit un 
d’aquests comptes en la comptabilitat i el seu saldo a 31 de desembre de 
2015 és zero. En concret es tracta d’una pòlissa de crèdit creada com a 
compensadora a una línia de confirmació bancària (confirming) que va ser 
signada l’any 2012 per un import de 2.000.000 d’euros, i que en desembre 
de 2016 va ser cancel·lada. Aquest compte compensador no s’ha utilitzat, 
ni ha tingut cap moviment. 

De l’anàlisi de la informació tramesa per les entitats financeres es dedueix 
que un total de vuit comptes bancaris no formen part del saldo de 
tresoreria, ni la seua documentació s’ha unit al Compte General. Un dels 
comptes és la pòlissa de crèdit esmentada en el paràgraf anterior. Els 
altres set comptes són comptes restringits de recaptació que utilitzen les 
entitats financeres com a comptes pont en la seua operativa interna de 
recaptació i, a 31 de desembre de 2015, presenten un saldo que suma 
276.941 euros, del qual és coneixedor l’Ajuntament, i que hauria de formar 
part del saldo de tresoreria. 

S’ha comprovat que tots els saldos comptabilitzats a 31 de desembre de 
2015 corresponen amb les confirmacions de saldos obtingudes de les 
entitats de crèdit. L’absència de discrepància entre els saldos comptables 
i bancaris ve motivada perquè les bases d’execució del pressupost 2014, 
en vigor durant l’exercici 2015, preveuen la realització d’assentaments 
comptables directes "XD", que comporten l’eliminació de les partides 
conciliatòries, mitjançant el seu registre en comptes de cobraments i 
pagaments pendents d’aplicació. 

Pla de disposició de fons 

L’Ajuntament té aprovat un pla de disposició de fons, tal com disposa 
l’article 187 de l’LRHL, que constitueix un instrument bàsic per a la gestió 
financera de l’Entitat, que va ser aprovat per la Junta de Govern Local en 
data 20 de juny de 2014. 

En l’esmentat pla de disposició de fons l’ordre establit en la prioritat dels 
pagaments inclou correctament en primer lloc les despeses derivades del 
deute públic, tal com estableix l’article 14 de l’LEPSF i en segon lloc les 
despeses de personal d’acord al que estableix l’article 187 de l’LRHL. 
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S’ha comprovat que es compleix l’obligació de tramesa trimestral al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del calendari i pressupost de 
tresoreria, establida en l’article 16.7 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LEPSF. 

Acomptes de caixa fixa 

La regulació dels acomptes de caixa fixa es recull a la base 25 d’execució 
del pressupost de 2014, vigent en 2015, que es limita a indicar que 
s’aplicaran exclusivament a partides del capítol 2 del pressupost de 
despeses, quan haurien de detallar de forma expressa les partides les 
despeses de les quals es podran atendre mitjançant aquest mecanisme de 
pagament, circumstància que hauria de ser resolta per l’Entitat en 
exercicis futurs. 

Durant 2015 va haver sis caixes fixes en funcionament, totes amb 
moviment en l’exercici. S’ha seleccionat una mostra de cinc reposicions 
justificades de cinc caixes fixes diferents, per import de 20.766 euros, que 
representen un 39% del total d’acomptes de caixa fixa justificats en l’any 
2015. 

Quadre 15. Mostra d’acomptes de caixa fixa 

Núm. 
expedient 

Centre de 
despeses 

Nombre 
d’acompte Data Import 

1 Alcaldia AC042 13/05/2015 846 

2 Cultura  AC045 25/03/2015 7.292 

3 Parc i jardins AC049 13/01/2015 2.760 

4 Cultura AC050 02/12/2015 7.228 

5 Parc i jardins AC051 22/12/2015 2.640 

En les proves realitzades sobre els moviments registrats en els comptes 
restringits d’acomptes de caixa fixa s’ha detectat que, en els expedients 1 
i 4, el compte justificatiu es ret a la Intervenció General fora del trimestre 
natural a què corresponen la totalitat de les despeses justificades en 
l’expedient 1 i una part en l’expedient 4, incomplint el que estableix la 
base 25 d’execució del pressupost. 
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APÈNDIX 3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
D’ELX. EXERCICIS 2015 I 2016 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament, com a Entitat integrant de l’Administració local, té la 
consideració d’Administració Pública i en els exercicis 2015 i 2016 hi era 
d’aplicació l’LCSP i les seues normes de desenvolupament, quan a la 
preparació, adjudicació, efectes i extinció. 

En els contractes iniciats a partir del 18 d’abril de 2016 també seran 
aplicables les directives europees en matèria de contractació, per la part o 
matèria no transposada a l’ordenament jurídic espanyol, en particular les 
següents: 

- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió. 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública. 

En la mesura en què es tracta d’un municipi de gran població, d’acord amb 
l’article 121.1.a) de l’LBRL, la Junta de Govern Local exerceix les 
competències de contractació i actua com a òrgan de contractació, 
conformement amb el que estableix la disposició addicional 2a.3 de l’LCSP. 
No obstant això, es preveu la delegació de competències en els respectius 
tinents d’alcalde de contractació, mitjançant acords de la Junta de Govern 
Local de 24 de juny de 2011 i de 22 de juny de 2015, per a les adjudicacions 
dels contractes menors i per als contractes adjudicats pel procediment 
negociat sense publicitat. 

2. Perfil de contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa, s’ha comprovat que l’Ajuntament té creat en la seua 
pàgina web, dins de la seu electrònica, el perfil de contractant. 

El sistema informàtic compta amb el dispositiu que permet acreditar el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació tal com exigeix 
l’article 53 de l’LCSP. 

S’ha comprovat, però, que els documents revisats que s’incorporen en el 
perfil de contractant no apareixen firmats electrònicament. Es recomana 
que aquest procediment es realitze en els dits documents amb la finalitat 
de millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAESP, pel que fa a 
l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 
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3. Organigrama del departament de contractació 

En el departament de contractació de l’Ajuntament durant 2015 hi havia 
adscrits tres funcionaris de carrera: 

- La cap del departament de contractació, funcionària del gruo A1. 

- La cap de negociat del departament, funcionària del grup C1. 

- Un auxiliar administratiu, en labors de suport, funcionari del grup 
C2. 

En el mes d’octubre de 2016 es va incorporar al departament una 
funcionària de grup A1 que va ocupar un lloc de cap de secció. 

Tenint en compte les dimensions de l’Ajuntament, que té la consideració 
de municipi de gran població, així com la rellevància i càrrega de treball 
que comporta l’àrea de contractació en l’Administració Pública, es 
recomana, en la mesura que siga possible, un increment de la plantilla 
destinada a aquest departament. 

L’Ajuntament, d’altra banda, hauria d’aprovar un manual de funcions i 
procediments del personal que integra el departament, en el qual 
apareguen segregades les tasques relatives a aquesta àrea, amb indicació 
clara de les comeses i responsabilitats pel que fa a la seqüència del 
procediment de contractació. 

4. Contractes formalitzats en els exercicis 2015 i 2016 

L’anàlisi de la informació facilitada per l’Ajuntament ha permés elaborar 
el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes 
formalitzats en els exercicis 2015 i 2016, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació, amb les xifres expressades en euros. 
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Quadre 16. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nre. % 

Obres 
Negociat 474.007 100% 6 100% 

Subtotal 474.007 100% 6 100% 

Serveis 

Obert 3.491.312 92,4% 13 48,1% 

Negociat 288.651 7,6% 14 51,9% 

Subtotal 3.779.963 100% 27 100% 

Subministraments 

Obert 2.461.522 85,7% 4 23,5% 

Negociat 411.549 14,3% 13 76,5% 

Subtotal 2.873.071 100% 17 100% 

Concessió pública 
Obert 10.400.732 100% 2 100% 

Subtotal 10.400.732 100% 2 100% 

Altres  
(privats i altres) 

Obert 247.000 82,8% 3 60% 

Negociat 51.300 17,2% 2 40% 

Subtotal 298.300 100% 5 100% 

Total contractes 2015 17.826.073  57  

Obres 
Negociat 750.915 100% 8 100% 

Subtotal 750.915 100% 8 100% 

Serveis 

Obert 2.214.483 85,4% 15 51,7% 

Negociat 377.737 14,6% 14 48,3% 

Subtotal 2.592.220 100% 29 100% 

Subministraments 

Obert 311.154 62,8% 3 16,7% 

Negociat 184.699 37,2% 15 83,3% 

Subtotal 495.853 100% 18 100% 

Altres  
(privats i altres) 

Obert 667.000 47,6% 3 50% 

Negociat 733.299 52,4% 3 50% 

Subtotal 1.400.299 100% 6 100% 

Total contractes 2016 5.239.287  61  

5. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar si ha sigut adequada la tramitació de la contractació 
efectuada per l’Ajuntament en els exercicis 2015 i 2016, s’ha seleccionat la 
mostra que es detalla en el quadre següent, que representa segles 
percentatges del 14,7% i del 44,7% del volum contractat en els exercicis 
2015 i 2016. 
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Quadre 17.  Contractes analitzats 

EXPEDIENT OBJECTE (BREU DESCRIPCIÓ) 
TRAMITACIÓ DE 

L’EXPEDIENT PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ 
(SENSE IVA) 

56/14/V/A Servei d’ajuda a domicili Ordinària Obert 2.451.923 

24/15/O/PNS-6187 
Senyalització mitjançant marques vials 
en el nucli urbà i en el terme municipal 
d’Elx HI 2014 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 130.588 

34/15/S/PNS-6174 
Subministrament materials de neteja 
manteniment piscines Ordinària Negociat sense 

publicitat 45.881 

TOTAL MOSTRA 2015 2.628.392 

40/15/S/A2-6243 
Peces de recanvi destinades al Parc 
Mòbil Municipal Lot 2 

Ordinària Obert 127.898 

45/15/V/A-6235 
Servei de neteja de diversos centres 
docents en la ciutat d’Elx Ordinària Obert 1.575.777 

7/16/V/A/1-6255 
Gestió de les ajudes d’aliments, higiene 
i neteja per mitjà de vals pel sistema de 
lots 1-centre urbà 

Ordinària Obert 140.000 

11/16/V/A-6261 
Subministrament d’aliments i matèries 
primeres amb destinació a menjadors 
escolars 

Ordinària Obert 136.364 

61/16/O/PNS 
Obres de condicionament del carril bici 
de la Marina fins al càmping 
internacional 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 154.147 

62/16/O/PNS 
Obres de carril bici en avingudes de la 
Llibertat, Ferrocarril i alcalde Vicente 
Quiles 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 195.973 

TOTAL MOSTRA 2016 2.343.795 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar si la tramitació 
dels contractes s’adequa a la normativa aplicable en les fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com l’anàlisi dels documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa; s’hi ha fet especial èmfasi en 
l’anàlisi dels criteris d’adjudicació dels contractes. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha revisat també una mostra dels 
contractes menors formalitzats per l’Ajuntament en els exercicis 2015 i 
2016. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 6.1 de l’Informe de fiscalització, referit al fonament de l’opinió 
amb excepcions relativa a la contractació. 

Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de la contractació i 
que, si és el cas, els responsables de l’Entitat també hauran de tenir en 
compte, es comenten en els apartats següents. 
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6. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2015 i 2016 

Pel que fa als contractes en general, així com a aspectes procedimentals 
de la contractació de l’Ajuntament, cal indicar les consideracions 
següents: 

- La Secretaria General i la Intervenció General de l’Ajuntament no 
emeten informes sobre l’adequació a la legislació de contractes del 
sector públic dels plecs de clàusules administratives que regeixen les 
contractacions. L’elaboració d’aquests informes sobre els plecs 
resulta una mesura essencial per al control adequat de la legalitat en 
el procediment de contractació pública, en compliment del que 
disposa el punt 7 de la disposició addicional 2a de l’LCSP. Es tracta 
d’una situació que es va posar de manifest en l’informe de 
fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera 
de l’Ajuntament d’Elx de l’exercici pressupostari 2011. 

- En els expedients dels procediments negociats que promou 
l’Ajuntament no hi ha constància que s’haja produït una negociació 
amb els licitadors, aspecte que és necessari, en compliment de 
l’article 169.1 de l’LSP. 

- La publicació dels anuncis de la licitació en els diaris oficials es limita 
a indicar l’expedient que se licita i els dies per a la presentació 
d’ofertes, sense esmentar els criteris d’adjudicació i la seua 
ponderació, que s’haurien d’incloure en els anuncis esmentats, 
d’acord amb l’article 150.5 de l’LCSP. 

- L’anunci de formalització del contracte no es publica en els diaris 
oficials tal com obliga l’article 154.2 de l’LCSP, que per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, seran el BOP, el BOE i el DOUE. 

Pel que fa a cada contracte seleccionat en la mostra, tot seguit es detallen 
de manera individual les consideracions de cadascun. 

a) Expedient 56/14/V/A: servei d’ajuda a domicili 

 Es tracta d’un contracte de serveis socials i de salut comprés en la 
categoria número 25 de l’annex II de l’LCSP i el valor estimat del qual 
és de 4.903.846 euros. El contracte té una duració d’un any, més la 
possibilitat d’un any addicional de pròrroga. 

 Cal indicar que la vigència del contracte anterior finalitzava el 31 de 
desembre de 2014, incloent-hi les pròrrogues legals, mentre que la 
formalització de l’actual contracte es realitza el 26 d’octubre de 2015; 
s’ha comprovat que en el transcurs d’aquest termini, l’anterior 
contractista va continuar presentant el servei, per comú acord entre 
el dit contractista i l’Ajuntament. 
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 Pel que fa a això, es recomana ajustar les previsions de contractació 
a fi d’evitar situacions de prestacions de serveis que hagen de 
realitzar-se sense cobertura d’un contracte formalitzat mitjançant el 
procediment legalment previst, especialment en aquells contractes 
d’elevada quantia, com resulta en aquest expedient. 

 No hi ha constància en l’expedient administratiu que l’òrgan de 
contractació haguera comunicat l’adjudicació a la Comissió Europea, 
segons que es disposa en l’article 154.3 de l’LCSP. 

 Aquest contracte, tot i no estar subjecte a regulació harmonitzada 
d’acord amb els articles 13.1 i 16 de l’LCSP, sí que és susceptible de 
recurs especial en matèria de contractació per raó de la seua quantia 
d’acord amb l’article 40.1.b del text legal esmentat. 

 Amb posterioritat a l’acord d’adjudicació dues empreses licitadores 
van presentar sengles recursos especials davant el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, que es basaven en 
la presumpta nul·litat del criteri de millora en el primer cas, i en la 
presumpta valoració arbitrària de la seua oferta en el segon cas. El 
tribunal va desestimar el primer recurs presentat i no va admetre per 
falta de legitimitat el segon recurs, seguint, per tant, el procediment 
la seua via normal, i no constant que s’haguera interposat recurs 
contenciós administratiu posteriorment. 

b) Expedient 24/15/O/PNS-6187: Senyalització mitjançant marques vials en el 
centre urbà i en el terme municipal d’Elx 

 Es tracta d’un contracte d’obres en el qual per a l’adjudicació s’ha 
seguit el procediment negociat sense publicitat, en virtut de la seua 
quantia, de 130.588 euros. Per a la selecció del contractista s’ha 
invitat a presentar proposició a quatre empreses i s’han aplicat dos 
criteris avaluables mitjançant fórmules a fi d’obtenir la millor oferta. 

 L’empresa licitadora que ha resultat adjudicatària és la que ha 
obtingut millor puntuació total. Cal fer notar que en el cas de 
l’adjudicatari, la baixa econòmica ofertada, més la valoració 
percentual de la millora proposada, representa un 39% del preu 
d’adjudicació. 

 En aquest sentit, l’Ajuntament hauria d’haver establit en el plec de 
clàusules administratives una baremació que permetera apreciar la 
incursió d’ofertes amb valoracions anormals, a fi d’identificar aquells 
casos en què les dites ofertes no puguen ser complides 
raonablement, en compliment del que es disposa en l’article 152.2 de 
l’LCSP. En aquest context, no és adequada la remissió que es realitza 
en el plec de clàusules administratives a l’article 85 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de l’Administració Pública (RLCAP), 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
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c) Expedient 34/15/S/PNS-6174: subministrament de materials de neteja per 
al manteniment de piscines 

 Es tracta d’un contracte de subministraments en el qual per a la seua 
adjudicació s’ha seguit el procediment negociat sense publicitat, en 
virtut de la seua quantia de 45.881 euros. 

En el plec de clàusules administratives particulars s’estableix un únic 
criteri selectiu, que és l’econòmic i es preveu l’adjudicació del 
contracte al licitador que oferisca una major baixa econòmica. S’ha 
comprovat que s’ha actuat d’aquesta manera. 

d) Expedient 40/15/S/A2-6243: peces de recanvi amb destinació al parc mòbil 
municipal lot 2 

El plec de prescripcions tècniques inclou clàusules de contingut 
administratiu, com les relatives a la facturació o a la modificació del 
contracte, circumstància que no s’ajusta a l’article 68.3 de l’RGLCAP 
que disposa que, en cap cas, els plecs tècnics contindran 
declaracions o clàusules que hagen de figurar en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

Per a la selecció del contractista s’estableixen tres criteris 
d’adjudicació, tots els quals avaluables de manera automàtica. El 
criteri de millor preu es puntua amb 90 punts, la reducció de terminis 
de lliurament es valora amb 5 punts i l’ampliació del termini de 
garantia amb 5 punts. 

Pel que fa a aquests tres criteris, cal destacar que tant el criteri de 
reducció del termini de lliurament com el criteri d’ampliació del 
termini de garantia s’estableixen límits per a obtenir la puntuació 
màxima, la qual cosa opera com una barrera per a la presentació de 
millors ofertes. 

L’adjudicació del contracte s’efectua quasi cinc mesos després de 
l’obertura de les proposicions, el que supera àmpliament el termini 
legal de dos mesos establit per l’article 161.2 de l’LCSP. 

e) Expedient: 45/15/V/A-6235: servei de neteja de diversos centres docents del 
municipi d’Elx 

Es tracta d’un contracte de serveis l’objecte del qual és la neteja d’uns 
quants centres docents del municipi, amb un valor estimat de 
7.636.363 euros, i que per tant resulta subjecte a regulació 
harmonitzada, de conformitat amb l’article 16 de l’LCSP. 

El termini de presentació de proposicions resulta inferior als quinze 
dies mínims legals des de la publicació de l’anunci de licitació en el 
BOE, segons exigeix l’article 159.1 de l’LCSP. L’Ajuntament hauria de 
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respectar aquest termini mínim, en tot cas, i fins i tot valorar la 
possibilitat d’establir un més ampli per als supòsits, com l’actual, en 
què es tracta d’un contracte amb un valor estimat tan important i en 
el que a més la preparació de la documentació i ofertes pot resultar 
complexa. 

En el procediment de selecció s’ha exclòs un licitador per incomplir 
en la seua oferta les prescripcions tècniques que regeixen les 
prestacions; queda constància en l’expedient de la notificació de la 
seua exclusió, sense que aquest haja recorregut l’acte. 

La remissió a la Sindicatura de Comptes de la informació referent a 
aquest contracte s’ha realitzat en data 8 de novembre de 2017, a 
pesar que l’article 29 de l’LCSP disposa que ha de realitzar-se dins 
dels tres mesos següents a la seua formalització. 

f) Expedient 7/16/V/A/1-6255: gestió de les ajudes d’aliments, higiene i neteja 
a través de vals, lot 1- nucli urbà 

L’Ajuntament ha qualificat aquest contracte com de serveis, 
categoria 25 del annex II de l’LCSP, serveis socials. D’acord amb 
aquesta consideració, el contracte no e staria subjecte a regulació 
harmonitzada i per tant no estaria obligat a realitzar les publicacions 
de la licitació en els àmbits comunitari i estatal. 

No obstant això, la prestació del potencial contractista, normalment 
supermercats, consisteix en el subministrament de productes de 
primera necessitat d’alimentació, neteja o higiene, mitjançant un 
sistema de vals facilitats a aquelles persones que l’Ajuntament 
prèviament ha avaluat que compleixen determinats requisits. En 
conseqüència, l’articulació legal adequada seria el contracte de 
subministraments, regulat en l’article 9 de l’LCSP. 

D’altra banda, el valor estimat del contracte és de 600.000 euros, per 
al conjunt dels tres lots licitats i per a una duració de dos anys més 
altres dos d’addicionals de possible pròrroga. 

Tenint en compte les dades anteriors, el contracte està subjecte a 
regulació harmonitzada, de conformitat amb l’article 15 de l’LCSP, 
per la qual cosa s’exigeix la publicació de la seua licitació en el DOUE, 
en el BOE i en el BOP, a més de fer-ho en el perfil de contractant. No 
obstant això, l’Ajuntament no ha publicat la licitació d’aquest 
contracte en els diaris oficials tant comunitari com estatal i 
provincial, ja que, com s’ha indicat anteriorment, ha qualificat 
aquest contracte de serveis socials. 

Per a la selecció del contractista, el plec de clàusules administratives 
particulars aplega l’aplicació de tres criteris d’adjudicació, la 
valoració dels quals es realitza per mètodes automàtics o objectius. 
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El criteri del preu rep una ponderació de 70 punts sobre un total de 
100. La puntuació concreta per a cada licitador es realitza segons 
trams de percentatge de descompte i que oscil·len entre zero punts 
per a una baixa de 0% fins al màxim de 70 punts per als descomptes 
d’un 3,5%. Aquest procediment de puntuació no és conforme amb els 
principis d’eficiència i economia dels recursos públics, en la mesura 
que estableix un límit per a atorgar els 70 punts màxims, de manera 
que es desincentiva la presentació de millors ofertes, ja que es rebria 
la mateixa puntuació per a totes aquelles ofertes que presentaren 
rebaixes superiors a 3,5%. Addicionalment, no es justifica en 
l’expedient el motiu pel qual es considera un descompte màxim 
puntuable amb un percentatge tan baix. 

Un altre dels criteris d’adjudicació, puntuat fins a un màxim de 20 
punts sobre 100, és de caràcter social i valora les ofertes de les 
empreses licitadores segons el percentatge de personal amb 
discapacitat superior al 33% sobre el total de la plantilla. Aquest 
criteri no indica el mètode, fórmula o mode en què s’assignarà la 
puntuació concreta de cada licitador, sinó tan sols que es puntuaran 
les ofertes que incloguen uns percentatges en la seua plantilla 
d’entre un 5% i un 10% de persones amb la discapacitat indicada 
anteriorment. Aquesta indefinició és contrària als principis de 
transparència i igualtat de tracte als licitadors que s’apleguen en 
l’article 1 de l’LCSP. 

El lot un d’aquest contracte té per objecte el subministrament de 
productes alimentaris, d’higiene i neteja dins el centre urbà del 
municipi d’Elx i té un pressupost base de licitació de 140.000 euros 
anuals, el de major quantia. A la licitació d’aquest lot concorre una 
sola empresa licitadora, la qual no oferta millora ni cap baixa 
econòmica. Com que l’empresa compleix amb la documentació 
administrativa necessària per a contractar amb l’Ajuntament, se li 
adjudica el contracte. 

g) Expedient 11/16/V/A-6261: subministrament d’aliments i matèries 
primeres amb destinació a menjadors escolars 

Es tracta d’un contracte de subministraments subjecte a regulació 
harmonitzada, amb un valor estimat de 818.182 euros i una duració 
de quatre anys, amb possibilitat de dos anys addicionals de pròrroga. 

El plec de clàusules administratives particulars aplega dos únics 
criteris d’adjudicació, el preu i l’oferta d’aliments ecològics, que 
tenen una ponderació de 60 i 40 punts, respectivament. Ambdós 
criteris s’avaluen de manera automàtica. 

Pel que fa al criteri d’adjudicació del preu cal fer notar que les ofertes 
amb una baixa superior al 25% del preu de licitació reben els 60 punts 
màxims atribuïbles. Això significa establir de fet un límit en la 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.  
Exercici de 2015 

47 

presentació de millors ofertes econòmiques, més enllà de les quals 
els licitadors no perceben una puntuació superior. Aquest tipus de 
fórmules ha d’evitar-se, perquè es consideren contràries al principi 
d’economia en la gestió de recursos públics. 

S’ha verificat que l’establiment d’aquesta fórmula ha tingut 
efectivament conseqüències sobre el preu del contracte. En aquest 
context, els dos licitadors millor classificats havien obtingut la 
mateixa puntuació total, no obstant això en aplicar el criteri de 
desempat establit en el plec de clàusules administratives particulars, 
el contracte ha recaigut en el licitador que va presentar la pitjor 
oferta econòmica. Cal tenir en compte que un d’ells havia oferit una 
rebaixa en el preu d’un 28%, mentre que l’altre licitador oferia una 
rebaixa del 25,5%. En termes quantitatius, l’aplicació d’aquesta 
fórmula ha significat deixar d’obtenir una possible rebaixa de 13.636 
euros en el preu total del contracte per al conjunt dels quatre anys 
de duració, sense incloure les possibles pròrrogues. 

h) Expedient 61/16/O/PNS: obres de carril bici des de la Marina al Càmping 
Internacional 

Es tracta d’un contracte d’obres l’objecte del qual consisteix 
bàsicament en la implantació d’un carril per a regular el flux adequat 
de circulació de vianants i ciclista en la plataforma de l’antiga 
carretera N-332, entre el nucli urbà de la Marina i el Càmping 
Internacional, camí dels Ruixos al de Rebollo. Es tracta d’obres per a 
regular el trànsit interurbà, gestionades pel departament 
d’Infraestructures. 

Per a seleccionar el contractista, se segueix el procediment negociat 
sense publicitat en virtut de la seua quantia, ja que el valor estimat 
és inferior a 200.000 euros. 

El plec de clàusules administratives particulars preveu com a únic 
criteri de negociació el preu, i per tant s’adjudica a l’oferta més 
econòmica. Es va convidar un total de sis empreses a proposar 
ofertes per a seleccionar el contractista. 

En la clàusula 17a de l’esmentat plec, d’altra banda, es disposa que 
el termini de presentació d’ofertes s’estableix en cinc dies naturals 
comptats a partir de l’endemà al de la invitació, termini que és 
insuficient per a poder presentar adequadament les corresponents 
ofertes, ateses la naturalesa i característiques del contracte projectat. 

Pel que fa a l’execució del contracte, les obres han sigut rebudes 
formalment de conformitat el 23 de juny de 2017. 
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i) Expedient 62/16/O/PNS: obres de carril bici en les avingudes de la Llibertat, 
Ferrocarril i Alcalde Vicente Quiles 

Es tracta d’un contracte d’obres, l’objecte del qual consisteix en la 
construcció de nous trams de carril bici i millora dels existents en les 
avingudes de la Llibertat, Ferrocarril i Alcalde Vicente Quiles d’Elx. 
Són obres d’àmbit exclusivament urbà, gestionades pel departament 
de Mobilitat. 

Per a seleccionar el contractista, se segueix el procediment negociat 
sense publicitat en virtut de la seua quantia, ja que el valor estimat 
és inferior a 200.000 euros. 

El plec de clàusules administratives preveu com a criteris de 
negociació la inclusió de dos criteris avaluables de manera objectiva, 
el preu i les millores, que valoren automàticament les ofertes; s’ha 
comprovat que s’ha convidat a participar en el procediment negociat 
un total de tres empreses. 

L’esmentat plec preveu en la seua clàusula 17a que el termini de 
presentació d’ofertes siga de cinc dies naturals, comptats a partir de 
l’endemà al de la invitació, termini que és insuficient per a poder 
presentar adequadament les corresponents ofertes, ateses la 
naturalesa i característiques del contracte projectat. 

Es recomana, així mateix, que en el plec de clàusules administratives 
particulars es determine la possible presentació d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats, en compliment del que disposa 
l’article 152.2 de l’LCSP, perquè no és procedent la remissió que recull 
l’article 85 del RLCAP. 

Quant a l’execució del contracte, l’acta de comprovació de 
replantejament se signa als sis mesos de la formalització del 
contracte, el que excedeix el termini d’un mes que estableix l’article 
229 de l’LCSP, i sense que el plec de clàusules administratives 
particulars n’haja recollit un altre de superior per motius 
excepcionals. 

7. Observacions sobre els contractes menors dels exercicis 2015 i 2016 

Els contractes menors, d’acord amb l’article 138.3 de l’LCSP, són aquells 
l’import dels quals és inferior a 50.000 euros, quan es tracte d’obres, i 
18.000 euros quan es tracte de subministraments, serveis i altres, sense 
perjudici del que es disposa en l’article 206 de l’LCSP, pel que fa a les obres, 
serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. 

La tramitació dels contractes menors es limita, segons el que disposa 
l’article 111 de l’LCSP, a aprovar la despesa i a incorporar-hi la factura 
corresponent; a més s’exigeix el pressupost de les obres, sense perjudici 
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del projecte corresponent, quan les normes específiques ho requerisquen, 
i l’informe de supervisió quan els treballs afecten l’estabilitat, seguretat o 
estanqueïtat de l’obra. 

En la revisió realitzada sobre una mostra d’expedients de contractes 
menors se n’han detectat alguns en què s’hauria d’haver promogut una 
contractació conjunta, d’acord amb el seu objecte i per respecte als 
principis legals de publicitat i transparència en els procediments de 
contractació recollits en l’article 1 de l’LCSP. Els supòsits en què es podria 
produir aquesta circumstància són els següents: 

- En l’any 2015 s’han identificat diverses factures amb una mateixa 
empresa per l’emissió en una televisió local d’Elx de diversos 
programes audiovisuals, com ara la retransmissió de l’agenda 
cultural o política municipal, entre molts més. El conjunt de les 
factures revisades suma 40.588 euros. 

 En addició a això, aquests contractes menors han sigut qualificats 
jurídicament per l’Ajuntament de manera errònia com contractes 
privats de patrocini, quan la seua definició legal és la de contractes 
administratius de serveis de publicitat, categoria 13 de l’annex II de 
l’LCSP. 

- En l’any 2016 s’han adjudicat dos contractes menors per una quantia 
conjunta de 21.786 euros. Les seues factures s’han emés amb una 
diferència de 19 dies pel mateix empresari i la primera obeeix al 
subministrament d’un producte per a la lluita contra la plaga del 
morrut roig, mentre que la segona obeeix al servei de l’aplicació del 
dit producte en determinades zones municipals. 

 Aquests dos contractes s’haurien d’haver tramitat i licitat 
conjuntament, seguint els principis de publicitat i transparència de 
la contractació administrativa, tenint la consideració d’un contracte 
administratiu mixt, regulat en l’article 12 de l’LCSP, en el qual la 
prestació de major importància seria el subministrament del dit 
producte. 

La situació descrita ja es va posar de manifest pel que fa a altres contractes 
menors anteriors en l’“Informe de fiscalització de diversos aspectes de 
l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Elx” de l’exercici 2011. 
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APÈNDIX 4. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS DE L’INFORME DE L’EXERCICI 
2011 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que s’han atés les 
recomanacions següents recollides en l’“Informe de fiscalització de 
diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Elx. Exercici de 2011”. 

a) L’Entitat havia d’actualitzar anualment l’inventari de béns, resolent 
les incidències, amb la finalitat de garantir el control i la protecció de 
cadascun dels béns dels quals és titular, com també facilitar la gestió 
municipal. 

b) L’Ajuntament havia de completar la memòria del Compte General, 
incloent-hi informació sobre totes les entitats públiques participades 
i comprovant els imports de les despeses i ingressos totals previstos 
en cada projecte de despesa; al temps que havia de promoure que es 
resolgueren les incorreccions posades de manifest en la base de 
dades del Banc d’Espanya i en l’Inventari d’Ens del Sector Públic 
Local. 

c) En la gestió de la tresoreria de l’Ajuntament es recomanava la 
confecció d’arquejos individuals, degudament signats i que 
s’aprovara el pla de disposició de fons previst en les bases d’execució 
del pressupost. 

d) L’Ajuntament havia de garantir la imputació correcta pressupostària 
dels venciments de capitals en les operacions de crèdit, que han 
d’ajustar-se a la normativa comptable i pressupostària. 

e) En els supòsits de presentació de millores que implicaren l’execució 
de prestacions accessòries per part del contractista, perquè pogueren 
ser valorades a fi de determinar quina és l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, era necessari que els plecs de clàusules 
administratives establiren els criteris de valoració que s’hi hagueren 
d’aplicar. 

f) Perquè la selecció de l’adjudicatari s’ajuste als principis de l’article 1 
de l’LCSP, es recomanava que la ponderació de l’oferta econòmica 
fóra, almenys, del 50%, que no s’hi inclogueren com a criteris 
d’adjudicació aquells que hagueren sigut considerats com un 
requisit de solvència i que en els informes tècnics de valoració de les 
ofertes constaren els arguments que els justifiquen, perquè la mesa 
de contractació en faça la valoració adequada. 

g) Les modificacions dels contractes s’havien de formalitzar en el 
document contractual corresponent subscrit per ambdues parts i 
havien de realitzar-se quan es complisquen estrictament els supòsits 
legals establits i en els terminis marcats en la normativa contractual. 
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h) A fi de millorar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seua activitat contractual, es considerava convenient 
que l’Ajuntament i les seues entitats dependents s’adheriren a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, que en el perfil de 
contractant de l’Ajuntament s’incloguera un enllaç directe al perfil 
de contractant de les seues entitats dependents i viceversa i que 
s’elaborara un manual de procediments o instruccions per a tramitar 
les altes, baixes i modificacions dels usuaris de l’aplicació que 
gestiona el perfil del contractant. 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que l’Entitat no ha implantat 
les recomanacions següents recollides en l’“Informe de fiscalització de 
diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
d’Elx. Exercici de 2011”, que es considera necessari reiterar: 

- En la planificació pressupostària de les inversions, l’Ajuntament 
utilitza una tècnica pressupostària incorrecta, que no respecta el 
principi d’anualitat, ja que en les previsions inicials s’inclouen les 
inversions noves pel seu import total, independentment de la seua 
execució plurianual. 

- En la mesura en què la legislació de l’Estat i les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten, l’Entitat ha d’incrementar el personal 
adscrit a la Intervenció municipal, amb la finalitat que aquest òrgan 
realitze amb normalitat totes les funcions que li assigna la legislació 
de règim local, formulant els advertiments que corresponga i 
fiscalitzant de manera efectiva els organismes autònoms i societats 
mercantils de titularitat municipal. 

- L’Ajuntament ha de programar de manera adequada els 
procediments de contractació, respectant els límits establits per a la 
contractació menor i evitant el fraccionament dels objectes dels 
contractes, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis 
de publicitat i concurrència. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el 
que preveu la secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, 
les conclusions, recomanacions i incidències provisionals incloses en el 
projecte de l'Informe de fiscalització s’han comentat amb els gestors en la 
fase d’execució del treball de camp. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes pel qual es va tenir 
coneixement de l'esborrany de l’Informe de fiscalització corresponent a 
l’any 2016, aquest va ser tramés als comptedants perquè, en el termini 
concedit, en formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, el comptedant ha formulat les al·legacions que 
ha considerat pertinents. 

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que 
s'han emès sobre les dites al·legacions —els quals ha servit d’antecedent 
perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no—, s’adjunten en els 
annexos II i III d’aquest Informe 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e) del seu Reglament i, en 
compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2017 i de 2018 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 23 
de març de 2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 23 de març de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

 



 

 

ANNEX I 

Compte General de l’Entitat 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 
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SINDICATURA DE COMPTES

Att. Síndico Mayor
C/ SAN VICENTE 5

46003 VALENCIA

Departamento: Fiscalización 7853.
Asunto: Alegaciones al Borrador de lnforme de Fiscalización de diversos aspectos de la

gestión del Ayuntamiento de Elche, ejercicio 2015, Código PAAZOLT /24.

En relación al Borrador de lnforme de referencia realizado por su organismo, adjunto le

remito Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el se interponen alegaciones al

Borrador antedicho, asícomo la documentación justificativa de las mismas.

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de la información
existente en las alegaciones que se anexa.

Atentamente.

Elche, a 5 de marzo de 2018.

La Tte. Alcalde de Hacien a y Contratación
De. Ana María Ara Mayorga

Ajuntament d'Elx - lntervenció. C/Troneta 6 - 2e Pl 03203 Elx.

Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 - jpastor@ayto-elche.es
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Departamento: I ntervención / Tesorería.
Asunto: Alegaciones borrador del lnforme de Sindicatura sobre diversos aspectos de la

gestión del Ayuntamiento de Elche, ejercicio 20L5.

Antonio lzquierdo Garay, Secretario General delAyuntamiento de Elche, CERTIFICA, que en la
Junta de Gobierno Local del día 2 de marzo de 2018 se adoptó el Acuerdo que se reproduce
literalmente a continuación:

"lnmaculada Sánchez Mañogil, lnterventora, y Juan José García Cano, Tesorero del
Ayuntamiento de Elche, en relación con el asunto arriba referido, someten a aprobación de la Junta de

Gobierno Local las siguientes Alegaciones:

Primera alegación

Apartado 4 del Borrador. CONCLUSIONES REVISIóN FINANCIERA. Página 5, párrafo 3.

Contenido de la alegación.

Se ho comprobado que no forman parte del saldo de tesorería o 37 de diciembre de 2075 un

total de 8 cuentas restringídas de recaudación, por un importe de 276.947 €, cìrcunstancìa que
representa una incorrección de |os estados contobles y presupuestorios.

Dichos saldos corresponden a los cobros reflejados en las cuentas restringidas de recaudación
previstas en el Cuaderno 60 de la A.E.B., en el período comprendido entre los días 20y 31, de diciembre,.
ambos inclusive; dado que las entidades financieras cierran su liquidación quincenal los días 5 y 20 de
cada mes, dichos importes fueron transferidos a la cuenta centralizadora de recaudación el día 5 de
enero de2O'J"6, incorporándose portanto, en dicha fecha, a las Existencias de la Tesorería Municipal.

Las precitadas cuentas restringidas de recaudación son aperturadas por las Entidades
colaboradoras a nombre del organismo al que prestan el servicio, en este caso el Ayuntamiento de
Elche, sin orden expresa del Ayuntamiento y sin firmar ningún contrato, a fin de formalizar en las

mismas el cobro de los ingresos municipales normalizados. Este carácter meramente instrumental,
reforzado por el hecho de que la recaudación está centralizada en una Entidad Financiera Gestora,
"Caixabank", determina que no figuren en el Arqueo. La regulación de las cuentas restringidas de
recaudación se encuentra en el Cuaderno 60 "Recaudación de Tributos y otros lngresos Municipales"
publicada por la Comisión de Organización Automatización y Servicios de la A.E.B. y la C.E.C.A.,

estableciendo textualmente el punto 7 del citado Cuaderno:
"Esta cuenta no tiene remuneración, y únicamente deberá permitir:

- Movimientos de abonos: por el importe de los cobros realizados cada día o

rectificación de errores.
- Movimientos de adeudo: por el importe del traspaso quincenal de la recaudación a la

cuenta indicada por el Organismo al que se le presta el servicio, o por rectificación de errores.
El Saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero"
Con independencia de lo arriba expuesto, de los saldos de las cuentas restringidas de

recaudación se deja constancia en un informe que se incorpora a la documentación del arqueo
(Documento 1), suponiendo su importe una cuantía reducida del total de Existencias en cuentas
bancarias a la fecha de cierre del ejercicio 20L5.
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Documentación justificativa de la alegación.

Documento anexo ne L. lnforme de tesorería anexo a la documentación del Arqueo al cierre
del ejercicio 20L5.

Segunda alegación

Apéndice 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIóN

FINANCIERA. Apartado 7 REMANENTE DE TESORERíA. Página 36, párrafo 1.

Contenido de la alegación

" En el cálculo del saldo de dudoso cobro no se hø tenido en cuentd lo antigüedad de los

soldos, tol y como se establece en el artículo 793 bis de la LRHL, sino que solo se hd tenido en cuento
lo estdblecído en la base 67 de ejecución del presupuesto, que no hace referencio al citado precepto
Iegal y que dispone calcular el saldo de dudoso cobro en función del grado de cobrdbiliddd de los

soldos en 2074 de ios copítulos 7,2,3 y 5, sin distinguir entre ejercicios cerrados y ejercício corriente,
todo ello ajustado teniendo en cuento los aplazamientos de ingresos tributarios en voluntdrio. El

resultodo del cálculo así efectuodo es de 28.753.249 euros, mientras de haberlo reolizodo siguíendo
lo previsto en el artículo 793 bis hubiera sido de 79.593.534,43 euros, circunstoncio que es más
prudente que el previsto en el citddo precepto legal.

En este sentido, se recomiendd que en las bases de ejecucîón del presupuesto se incluyø una
clóusula que establezca que el importe d contobilizar como soldo de dudoso cobro sea, al menos el
importe obtenido, medionte la aplicacìón del artículo 793.bis de ld LRHL, con la fÍnalíddd de
g o rd ntizd r su efectiva d plica ci ón".

El artículo 193 bis del TRLRHL, según redacción introducida por el artículo 2.L de la Ley

27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece un criterio
ntual, a partir de la antigüedad de los saldos, que tiene carácter de mínimo legal a efectos de

informar al Ministerio de Hacienda del cálculo de los saldos de dudoso cobro. En este orden, tal como
se informó al Ministerio de Hacienda en el formulario correspondiente, el resultado de aplicar la base

67e determinó una cifra superior al indicado mínimo legal.

La redacción de la base se orienta a garantizar la liquidez a lo largo del ejercicio, siendo

conscientes de que dicho objetivo no se podría cumplir aplicando exclusivamente los porcentajes
legales mínimos. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante la circunstancia de que el precepto legal es

directamente aplicable por sí mismo, no existe inconveniente en aceptar la recomendación de que se

incluya expresamente en las bases de ejecución la referencia a que el importe del saldo de dudoso

cobro sea, como mínimo, el resultante de aplicar el precitado artículo 1.93 bis de|TRLRHL.

Tercera alegación.

Apéndice 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIóN

FINANCIERA. Apartado 8 TESORERíA. Caja y bancos e instituciones de crédito. Página 37, párrafo 6.

Página 38, párrafo 1.

Contenido de la alegación.

"Cinco entidades finoncieros no han remitido toda la documentación solicitado, por lo que

no se ha podido verificar Ia firmo mancomunado de las cuentos de estas entidodes, siendo cuotro de
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ellos referidas o la gestión de los anticipos de coja fija. Además existen cínco cuentas de dos
entìdodes bancarios con firma solidaria según los contestdciones de las mismas. No estando
reflejada en contobilídod uno de sus cuentos, siendo su soldo cero o 37 de dicÍembre de 2075. En

concreto se tratd de uno pólízo de crédito creada como compensddora o una líneo de "confÍrmìn7",
que fue fîrmada en el oño 2072 por împorte de 2.000.000 de euros, y gue en diciembre de 2076 fue
concelødo. Dícha cuento compensadoro no se ha utilizodo, ni ha tenido ningún movimiento",

Se entiende que el informe de auditoría se refiere a que 5 entidades no han remitido la

informacíón solicitada sobre el régimen de disposición de las cuentas. Debemos indicar que todas las

entidades contestaron a la Sindicatura y cuando fuimos advertidos de que dos entidades no habían

enviado la información, se les requirió directamente, existiendo constancia de la remisión de la misma
en el mes de julio (documentos 2 y 3).

En cuanto a la póliza de crédito, fue abierta directamente por la Entidad Financiera BMN,
directamente vinculada al contrato de confirming vigente en aquel momento con dicha Entidad, pero
que sin que mediara solicitud nifirma de ningún responsable delAyuntamiento de Elche (Documento

4l,por cuanto respondía a la propia política de cobertura de riesgo de la Entidad Financiera que, por
otra parte, tampoco facilitó información de la misma durante el período en que estuvo vigente.

Las otras 4 cuentas que tienen recogido en el contrato la disposición solidaria son del tipo
Anticipo de Caja Fija, en concreto las ACF 042, O43, 050 y 05L, respectivamente; de éstas, sólo
continúan en vigor las ACF 42y 50, habiendo sido canceladas las otras dos. Revisados los antecedentes
administrativos de las precítadas cuentas, se ha comprobado que si bien la orden municipal de

apertura de estas cuentas fue correcta, la entidad financiera no actuó con arreglo a las instrucciones
recibidas. (Documento 5). Adicionalmente, se constata la circunstancia que las cuentas ACt 42 y 43

fueron abiertas inicialmente en la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, y con posterioridad,
cuando se integró la citada Entidad en el Banco Sabadell S.A., se modificó el régimen de disposicióryde
las mismas.

Con carácter general hay que significar que las Entidades Financieras han recibido a lo largo de
los años reiteradas indicaciones de que el régimen de disposición de las cuentas municipales es el
mancomunado, con la firma conjunta de tres personas, remitiéndose periódicamente comunicaciones
relativas a los cambios en las personas responsables, especialmente con motivo de los cambios de

Corporación (documento 6), todo ello sin perjuicio de que se proceda a la revisión de los contratos
existentes, a fin de detectar cualquier posible error al respecto.

En los casos de régimen solidario detectados por la Sindicatura (cuentas de ACF), se ha

comprobado que las Entidades Financiera han incumplido, por error, las instrucciones dadas por el

Ayuntamiento para su apertura.

"Del onálisis de lo ínformación remitido por los entidddes financieras se deduce que un total
de ocho cuentas boncarios no formon parte del saldo de tesorerío, ni su documentación se ho unido
o la Cuenta General, De las mismas uno es lo póliza de crédito citada en el párrafo onterior y las
restøntes siete cuentos son cuentas restringidas de recaudación que utilizon las entídodes

financieras como cuentds puente en su operativa interna de recaudación. Lds mismas presentan un
saldo a 37 de diciembre de 2075 que sumo 276.947 euros, del que es conocedor el Ayuntam¡ento y
que deberío formar parte del saldo de tesorería".

Se reitera lo manifestado anteriormente en la contestación al apartado de conclusiones: a) la
información de estas cuentas se incorpora alArqueo a 31 de diciembre en un informe complementario
(Documento 1) que se adjunta al mismo; b) el importe no es significativo en elvolumen de los saldos
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bancarios a la fecha indicada; c) el saldo de estas cuentas internas de carácter instrumental refleja

exclusivamente cobros pendientes de aplicación abonados en la última quincena del ejercicio anual.

Documentación justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 2. Requerimiento a la entidad CAJAMAR para remisión de la información
financiera a Sindicatura.

Documento anexo ne 3. Correo electrónico de Bankia de remisión de la información financiera
a Sindicatura.

Documento anexo ne 4. Correo electrónico remitido a la Sindicatura explicativa de la póliza de

crédito compensadora de la línea de confirming.

Documento anexo ne 5. Documentos justificativos de las aperturas de las diversas cuentas
corrientes para Anticipos de caja fija.

Documento anexo ns 6. Comunicación a Caixabank de la nueva Tte. Alcalde de Hacienda y
Contratación, como ordenadora de pagos.

Cuarta alegación.

Apartado 4 del Borrador. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA. Página 5, párrafo 4.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIóN FINANCIERA. Apartado 6. RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 33, párrafo 3.

Contenido de la alegación.

Respecto a la adecuada interpretación del Resultado Presupuestario Ajustado, consideramos
que es una apreciación subjetiva al no tener un fundamento jurídico, dado que este estado contable
se calcula según los parámetros recogidos en los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero delTítulo sexto de la Ley 39/L988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y la Norma 103 ESTADO DE

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de la Tercera Parte del Plan Generalde Contabilidad "Elaboración de

la Cuentas Anuales" de la Orden HAP/178L/2OI-3, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
lnstrucción del, modelo normal de contabilidad local.

Los resultados de este estado contable correspondientes al ejercicio 20L5 se remitieron tanto
al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al enviar los datos de la liquidación del presupuesto de

dicho año, como alTribunal de Cuentas, a través de la Plataforma de la Rendición de la Cuenta General,
sin que en ningún momento se nos haya comunicado incidencia ni defecto alguno.

Además, en el propio borrador del lnforme se manifiesta literalmente que "Se ha comprobado
que en el ejercicio 20L5 elAyuntamiento cumple con las reglas relativas a la confección del resultado
presupuestario", por lo que entendemos que no tiene sentido que aparezca como conclusión de la
revisión financiera una simple apreciación sin fundamento.
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Quinta alegación.

Apartado 4 del Borrador. CONCLUSIONES DE LA RevlSlóru FINANCIERA. Página 5, párrafo 5

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIóN FINANCIERA. Apartado 7. REMANENTE DE TESORERíA. Página 35, párrafo 2.

Contenido de la alegación

Al igual que en la alegación anterior, consideramos que el cálculo del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales es correcto, ya que dicho estado contable se calcula tal y como establecen el

artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 101 a 104 del Real Decreto
500/L990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero delTítulo sexto de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y la Norma LLe

MEMORIA de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad "Elaboración de la Cuentas Anuales"
de la Ordàn HAP/f78L/20L3, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del modelo
normal de contabilidad local.

Al igual que lo manifestado con el Resultado Presupuestario Ajustado, los resultados de este
estado contable se remitieron tanto al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al enviar los datos de

,f 
a liquidación del presupuesto de dicho año, como al Tribunal de Cuentas, a través de la Plataforma de

la Rendición de la Cuenta General, sin que en ningún momento se nos haya comunicado incidencia ni

dbfecto alguno.

,, Respecto al contenido del borrador en la página 5 dice literalmente que "(...) la existencia de

las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 6.403.180 euros, que no computan en su

cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del remanente en la citada cantidad" y en la página 35,
que expone textualmente que "(...) el remanente de tesorería para gastos gen,erales del ejercicio 20L5
debe interpretarse considerando la existencia de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
por la citada cifra, que no computan en su cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del cítado
remanente", poner de manifiesto que dicha consideración ya se tuvo en cuenta, y así se recoge en el

lnforme de la lnterventora Municipal de la liquidación del presupuesto del ejercicio 20L5, documento
que se facilitó el equipo auditor en su momento, y en el que se recoge literalmente en su página 4 que

"Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 201-5 correspondientes al Ayuntamiento,
contabilizadas en la cuenta 4t3 a 3L de diciembre de 2015, ascienden a 6.403.180,L7 euros. La

financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado
en esta liquidación (...)". En idénticos términos se redacta en el lnforme de la lnterventora
correspondiente a la liquidación delejercicío 2016. Se adjunta copia de ambos lnformes.

Por lo tanto, entendemos que debería suprimirse las mencionadas expresiones del borrador
del lnforme.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 7. lnforme de lntervención de la liquidación del Presupuesto del ejercicio
201.5.

Documento anexo ne 8. lnforme de lntervención de la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2016
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Sexta alegación.

Apartado 5 del Borrador. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPtIMIENTO DE OTROS

REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS. Página 6, párrafo 4.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIÓN FINANC¡ERA. Apartado 2. CONTROL INTERNO. Página 20, párrafo 5.

Contenido de la alegación

Manifiesta la Sindicatura en el Borrador del lnforme que el Ayuntamiento no dispone de unas

normas específicas sobre el control interno y fiscalización en sus modalidades de función interventora,
control financiero y control de eficacia sobre la actividad económico - financiera de la entidad local,
por lo que el Pleno debe acordar los términos de la fiscalización previa, tal y como establece el artículo
219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que supone que sea la lntervención General la que

determine el alcance de las modalidades de fiscalización.

Al respecto, el artículo 219.2 del mencionado texto legal establece la posibilidad, y no la

obligatoriedad, de que el Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del órgano interventor,
apruebe normas de fiscalización limitada previa.

Hay que poner de manifiesto que el departamento de lntervención de este Ayuntamiento
realiza la fiscalización previa de todos los actos administrativos que implican una obligación económica
para la entidad, asícomo el reconocimiento de la obligación y el pago material de la misma, por lo que

entendemos que se da cumplimiento a lo regulado en los artículos 213 a 222 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porel que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales.

Por otro lado, se afirma que durante el ejercicio 201-5 la lntervención General no realizó
informes de auditoría de las entidades dependíentes. Sin embargo, en las empresas municipales
Promociones e lniciativas Municipales de Elche SA (PIMESA) y Aigües i Sanejament d'Elx SA sí se

realizan dichos informes por auditores externos, al estar obligados a auditar sus cuentas según el

artículo 263 del Real Decreto Legislativo L/2Ot0, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital y a las Disposiciones adicionale5 la y 2a de la Ley 22/2OL5, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, indicándose en los informes de auditoría de ambas empresas de los

ejercicios 2Ot5y 20L6 que los estados contables revisados, en opinión de los auditores, expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera.

Efectivamente, no se auditan el resto de entes dependientes (Manteniment d'Espais Verds SA

y VISITELCHE), ya que hasta ahora no existía obligación legal de auditarlos. No obstante, con la entrada
en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico delcontrol
interno en las entidades del Sector Público Local el próximo 1 de julio por parte de la lntervención
Municipal se procederá a efectuar las auditorias y demás actuaciones de control financiero, al ser ya

obligatorias las mismas.

Documentación Justificativa de la alegación

Documento anexo ne 9. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil
Promociones e lniciativas de Elche SA, ejercicio 20L5.
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Documento anexo ne 10. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil
Promociones e lniciativas de Elche SA, ejercicio 20L6.

Documento anexo ne LL. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil Aigües i

Sanejament d'Elx, ejercicio 2015.

Documento anexo ne l,2.lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil Aigí.ies i

Sanejament d'Elx, ejercicio 20L6.

Séptima alegación.

Apartado 6 del Borrador FISCALIZAqóN DE LA CONTRATAqóN. Página 7, párrafo 5.

Apéndice 3 del Borrador FlSCALlzAclóN DE LA coNTRATActÓN DEL AYUNTAM|ENTo DE

ELCHE. EJERCICIOS zOtS Y 2Ot6. Apartado 6. OBSERVACIONES SOBRE LOS CONTRATOS

FORMALIZADOS EN 2015 Y 2016. Página 44, párralo L.

Contenido de la alegación.

Respecto a la afirmación de que no existen informes sobre los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares emitidos por la Secretaría y la lntervención sobre la adecuación de los
pliegos a la legislación de contratos conforme a lo que se dispone en el punto 7 de la disposición
adicional 2s de la LCSP, SEÑALAR que dicha disposición recoge "la aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares irá precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del lnterventorEs
decir, no concreta en qué sentido ni que contenido debe tener dichos informes, por lo que no deja de

ser una mera apreciación subjetiva de los auditores sobre el contenido de los mismos.

Octava alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 8, párrafo 7

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE tA
REV| SIÓN FINANCIERA. Apartado 4. PRESUPUESTO. Págin a 24, párrafos 2 a 5.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIÓN FINANCIERA. Apartado 7. REMANENTE DE TESORERíA. Página 36, párrafos 1 Y 2.

Contenido de la alegación.

Respecto a la recomendación de la modificación de las bases de ejecución de presupuestos en

los apartados de Documentos de acumulación de fases de gasto, Compromisos de ingresos, Anticipos
de caja fíja y Cálculos de saldos de dudoso cobro, analizadas las mismas, se ha iniciado el expedíente
de modificación de las Bases de ejecución del presupuesto para adaptar su redacción a las

recomendaciones emitidas por la Sindicatura.
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Novena alegación

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 8, párrafo 8

Contenido de la alegación.

Entendemos que el Ayuntamiento elabora de forma adecuada el presupuesto para cada

ejercicio. Tal y como se recogen en los informes económico - financieros y de lntervención de los
presupuestos de los ejercicios 2O'J"6,2017 y 2018,los créditos de gastos se han establecido bajo el
principio de suficiencia financiera de los mismos, para atender al cumplimiento de las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios públicos, satisfaciendo los gastos ordinarios
anuales (personal, material, servicios, contratos adjudicados, gastos fínancieros, amortización de

deuda, etc).

Por otro lado, como ya se facilitó al equipo de auditoría en su momento, en los últimos 2

ejercicios los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados corresponden
mayoritariamente a facturas presentadas durante el ejercicio siguiente, en la que sí existía crédito
presupuestario suficíente para pagarlas.

Sin embargo, con la presentación del registro de facturas electrónicas, al quedar constancia
del día de la presentación de la factura, se consideró conveniente el reconocer el gasto a través del
reconocimiento extrajudicial de créditos.

RESUMEN REcoNoctMtENro cnÉoro

AÑo IMPORTE TOTAL
FACTURAS PRESENTADAS

EJERCICIO POSTERIOR

FACTURAS SIN

CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

2016 5.993.730,16 5.145.401,31 848.328,85

2017 4.869.256,02 4.586.654,18 282.60L,84

Como se puede comprobar se ha producido una importantísima reducción tanto en términos
absolutos como en términos relativos, del importe de reconocimiento extrajudicial de créditos sin

consignación presupuestaria. Durante ambos ejercicios, el importe del reconocimiento de crédito
sobre los créditos iniciales de gastos son inferiores al 0,005%.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ns 13. lnforme económico - financiero del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche delejercicio 2016.

Documento anexo ne 14. lnforme de lntervención del Presupuesto General delAyuntamiento
de Elche del ejercicio 20L6.

Documento anexo ns l-5. lnforme económico - financiero del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche delejercicio 2017.

Documento anexo ne 16. lnforme de lntervención del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Elche del ejercicio 2017.

Documento anexo ns 17. lnforme económico - financiero del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche del ejercicio 20L8.

a,
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Documento anexo ne 18. lnforme de lntervención del Presupuesto General delAyuntamiento
de Elche del ejercicio 2018.

Décima alegación

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 9, párrafo2.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE LA

REVlslóN FINANCIERA. Apartado 5. cUENTA GENERAL. Página 29, párralo L.

Contenido de la alegación.

Hace mención la Sindicatura a que por la entidad se debería de implantar una contabilidad de

costes que permitiera confeccionar adecuadamente la memoria justificativa del coste y rendimiento
de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

Manifestar por un lado que el ejercicio que se fiscalizó fue el ejercicio 20L5, y durante ese

ejercicio no era obligatoria la existencia de una contabilidad de costes. Hay que recordar que la

contabilidad de costes que marca la ICAL, únicamente para cálculo de ratios, entra en vigor a partir del
L de enero de2OL7, no en 201-5, tal y como dispone la disposición transitoria tercera de la Orden

H^Ph78t/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del rnodelo normal de

contabilidad local: "Hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 20t7,las entidades que

apliquen la lnstrucción que se aprueba por la presente Orden no tendrán la obligación de incluir la

<lnformación sobre el coste de las actividades> y los <lndicadores de gestión> que conforman las notas
26y 27 de la Memoria".

Respecto a que las memorias mencionadas en el párrafo anterior no cumplen lo regulado en

la Regla 48.3 de la Orden HAP[781"/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción

del modelo normal de contabilidad local, indicar que:

- El artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porelque se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que:" Los municipios de más de

50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados

con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste".

- La Regla 48.3 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la

lnstrucción del modelo normal de contabilidad local se redacta en idénticos términos.

Como se puede comprobar en la redacción de ambos preceptos, no se concreta en ninguno de

los casos cual es el contenido concreto de la memoria. Por parte del Ayuntamiento se rindió a la
Sindicatura de Comptes, a través de la Plataforma Telemática de la Rendición de Cuentas, la Cuenta

General del ejercicio 2015 el día 24 de octubre de20L6, tal y como obliga las dos normas enumeradas
en los párrafos anteriores, sin que por parte de la Sindicatura se haya notificado incidencia alguna
respecto de las antedichas memorias.
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Undécima alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 9, párrafo 3.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVIS¡óN FINANCIERA. Apartado 5. CUENTA GENERAL. Página 31, párrafos 1 a 6.

Contenido de la alegación.

En relación con los informes de estabilidad presupuestaria que se emiten por la lntervención
Municipal en los expedientes de aprobación del presupuesto, de liquidación del mismo y de la Cuenta
General, los mismos se realizan según lo regulado en la Ley Orgánica 2/212, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto t.463/2OO7, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria en su aplicación a
las entidades locales y el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las

Corporaciones Locales, publicado por la lntervención General de la Admin¡strac¡ón del Estado.

En ninguna de las normas mencionadas se indica expresamente que los informes deben
realizarse de modo individual, tal y como se menciona en el borrador del lnforme. El Ayuntamiento de
Elche realiza un informe conjunto en el caso de las entidades que tienen la consideración de entidades
públicas. En cuanto a las empresas públicas productoras de mercado, sí se realizan los cálculos y el

análisis por separado, indicando su capacidad positiva de financiación. Asimismo, entendemos que se

detallan los ajustes realizados de modo suficiente y adecuado para la comprensión de los receptores
del informe. También en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública se refiere a la
capacidad de financiación en términos consolidados.

No obstante, en el informe de estabilidad financiera del Presupuesto del ejercicio 20L8 ya se

ha efectuado un análisis individualizado de todos los entes que conforman la Entidad Local.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ns 19. lnforme estabilidad financiera para el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche delejercicio 201.8.

Documento anexo ne 20. lnforme de lntervencíón. Medición de la Capacidad de Financiación
de las Empresas Públicas para el Presupuesto General delAyuntamiento de Elche del ejercicio 201.8.

Duodécima alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 9, párrafo 5.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE LA

REVIS| óN FINANCIERA. Apartado 5. RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 34, párrafos2.

Contenido de la alegación.

Por parte de la Sindicatura se pone de manifiesto que existe una inadecuada gestión municipal
de las facturas, debiendo de agilizar la gestión administrativa y la recepción de las mismas durante el
ejercicio presupuesta rio.
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Entendemos que esta cuestión no debe ser imputable al Ayuntamiento, pues es el propio
proveedor el que presenta con demora sus facturas, incumpliendo muchas veces los plazos recogidos

en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el ValorAñadido y demás normativa de

aplicación.

Por otro lado, en el ejercicio 2015 se emitió a través de la lntranet Municipal un anuncio

informativo en que se informaba a los distintos departamentos municipales que se informarán a los

proveedores que se presentarán las facturas a la mayor brevedad posible, con el objetivo de limitar el

importe del reconocimiento de crédito.

Además, la puesta en funcionamiento de la factura electrónica ha supuesto que la

presentación de las mismas quede registrada fuera del ejercicio presupuestario en que se devengan

los gastos, por lo que por parte de esta lntervención General se considera que debe imputarse al año

en que se presentan, a través de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 21. Anuncio informativo remitido a los departamentos municipales

Decimotercera alegación

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página tl, párrafo L

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE LA

REVISIóN FtNANCIERA. Apartado 2. CONTROL INTERNO. Página 2L, párralo L.

Apéndice 4 del Borrador. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL

EJERCICIO 20L1.. Página 54. Párrafo 1.

Contenido de la alegación.

Hace referencia la Sindicatura en este punto del Borrador del lnforme que el Ayuntamiento
debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento del contrato que deberían haberse adjudicado
por otro tipo de procedimiento, con la finalidad de garantizar los principios de publicidad y

concurrencia.

De acuerdo con los datos analizados la información de reparos remitidos al Tribunal de

Cuentas, algunos de los gastos sobre los que se ha facilitado sobre la existencia de fraccionamientos
son:

Montajes y exhibición de producciones culturales.
Servicios de azafatas.
Suministros de aglomerados, zahorra y hormígón.

Servicios de mantenimiento de ascensores.
Suministros de productos de ferretería y electricídad

Esta situación ya se recoge en los informes emitidos por la lnterventora en la tramitación de

las facturas correspondientes, poniendo de manifiesto la falta de planificación por parte del

departamento y advirtiendo de la necesidad de elaborar pliegos para la contratación de estos servicios,

de hecho, durante el ejercicio 2OI7 y el actual, se ha procedido a aprobar diversos pliegos para la

subsanación de la incidencia, adjuntándose copia de los mismos.
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Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ns 22. PCT que han de regir la adquisición de áridos y zahorra artificial para

reparaciones de viales públicos 2017.

Documento anexo ne 23. PCAP DE Suministro de áridos y zahorra artificial para reparaciones
en viales públicos.

Documento anexo ns 24.PPT para la contratación de suministros de productos químicos para

el mantenimiento de las piscinas adscritas alAyuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 25. PCAP de suministros de productos químicos para el mantenimiento
de las piscinas adscritas al Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 26. PPT para contratar, por procedimiento abierto por lotes, el
suministro de material de construcción para el servicio de mantenimiento de colegios públicos y
edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 27. PCAP de material de construcción para el servicio de mantenimiento
de colegios públicos y edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 28. PPT para la prestación de servicios auxiliares de apoyo a la producción
de eventos culturales del Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 29. PCAP de servicios auxiliares de apoyo a la producción de eventos
culturales del Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 30. PPT para la prestación de servicios de atención protocolaria en
espectáculos de actividades y exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 31. PCAP de servicios de atención protocolaria en espectáculos de
actividades y exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Elche.

Decimocuarta alegación

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISf ON FINANCIERA. Apartado 4 Presupuesto. Página 25, párrafo 2.

Contenido de la alegación.

En referencia a la tardanza en la remisión a la Generalitat Valenciana de la remisión del
presupuesto, en los ejercicios 201.6y 2O\7, durante el ejercicio 201,8 se ha subsanado dicha incidencia,
remitiéndose simultáneamente en el momento de la aprobación definitiva, en cumplimiento del
artículo 1-69.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Documentación justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 32. Publicación de la aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio
2018 en el BOP de Alicante.
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Documento anexo ne 33. Remisión del expediente completo del Presupuesto del ejercicio 20L8

a la Generalitat Valenciana.

Decimoquinta alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 8, párrafo 5.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE tA
REVISIÓN FINANCIERA. Apartado 2. CONTROT INTERNO. Página 20, párrafos 6 y siguientes.

Contenido de la alegación.

Respecto a la recomendación de que la lntervención General debe ser más rigurosa en la
formalización de los informes de disconformidad, ....

Se considera que de hecho ha sido rigurosa, y así consta en los 25 informes emitidos en 20L5

y 42 en 20L6 respecto a las facturas tramitadas sin contrato en los cuales se ha advertido

reiteradamente la necesidad de elaborar pliegos para proceder a licitar su contratación. Simplemente

en vez de utilizar la palabra "reparo" se utiliza la palabra "desacuerdo", si bien en todos ellos consta

expresamente la referencia alartículo2L5 de la LRHL, y la indicación delmotivo deldesacuerdo, que

es la omisión del procedimiento de contratación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dichos servicios o suministros, cuando se presenta

la factura están ya realizados, y dado que existe consignación presupuestaria el proveedor debe

cobrarlo, en caso contrario supondría un enriquecimiento injusto para la Administración, con las

consecuencias legales y judiciales que conllevaría.

Dicho procedimiento está previsto en la base 22 de Ejecución del Presupuesto, en su apartado

cuarto, se regula la tramítación de determinados gastos como Propuesta de Pagos. Mediante este

procedimiento se tramitan gastos no susceptibles de contratación y cuyo importe supera el límite de

las adquisiciones simplificadas, es decir, los 3.000€ más lVA. Por este sistema se tramitan convenios,

aportaciones a consorcios, a organismos autónomos, y pagos periódicos a grandes suminístradores

con los que no existe contrato, en tanto se produce el mismo. Solo excepcionalmente se pueden incluir

por este sistema gastos susceptibles de contratación que por determinadas circunstancias, que deben

explicarse en informe aparte por el técnico responsable, no se tramitó el oportuno expediente de

contratación.

Ya se advierte en los informes de lntervención que los pliegos se tramiten con la antelación

sufíciente "Advertir que este sistema poro tromitor este tipo de gastos debe ser excepcionol, y no

utilizorse pora evitar el correspondiente procedimiento de contratoción, por lo que el departomento

correspondiente deberó planificor con antelación los servicios y octudc¡ones necesorias poro llevar o

cobo sus cometidos, no amparóndose en lo opción de este sistemo y que pose su utilizoción de

excepcionol a habitual. Deben tromitorse con anteloción los pliegos, con elfin de que no se presten los

servicios o suministros sin Io cobertura legal necesoria."
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Documentación justificativa de la alegación

Documento anexo ne 34. lnformes de lntervención sobre relaciones de pago de facturas por el
procedimiento "PROPUESTA DE PAGO".

Decimosexta alegación.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIóN FINANCIERA. Apartado 6. RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 32, párrafo último.

Contenido de la alegación

Se hace referencia en dicho párrafo y en el cuadro siguiente referencia a la situación del ahorro
neto, cuando en realidad corresponden a las cifras del ahorro bruto, tal y como se puede comprobar
en los informes de intervención de la liquidación del presupuesto que se adjuntan en otras alegaciones,
por lo que debería corregirse dicho error.

Por lo tanto, se propone a la Junta de Gobíerno Local que se aprueben las alegaciones descritas
anteriormente".

Lo que se certifica ante la Sindicatura de Comptes a los efectos oportunos, en
marzo de 20L8.

a6de

V9 89

La Tte. Alcalde de Hacienda acron
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D’ELX. EXERCICI DE 2015. 

S’han analitzat les al·legacions que, en data 6 de març de 2018, va 
presentar la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx i pel que fa a les 
quals s’informa del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 4, pàgina 5, paràgraf 2 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’aporta informació relativa als vuit comptes que 
no formen part del saldo de tresoreria, ni la seua documentació s’ha unit 
al compte general. L’Ajuntament considera que, com que es tracta de 
comptes pont utilitzats pel banc i no autoritzats per l’Ajuntament, els 
saldos d’aquestes no han de formar part de la comptabilitat. 

La informació facilitada per l’Entitat ja es va tenir en compte en 
l’elaboració de l’esborrany de l’Informe i es detalla en l’apèndix 2,  apartat 
8 de l’esborrany de l’Informe, especificant-se que una és una pòlissa de 
crèdit i els altres set comptes són comptes restringits de recaptació que 
utilitzen les entitats financeres com a comptes pont en la seua operativa 
interna de recaptació. En qualsevol cas, aquests comptes presenten un 
saldo a 31 de desembre de 2015 que suma 276.941 euros, del qual és 
coneixedor l’Ajuntament, i que hauria de formar part del saldo de 
tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apèndix 2, apartat 7, pàgina 36, paràgraf 1 

Comentaris 

L’al·legació fa referència al càlcul del saldo de cobrament dubtós, quant al 
fet que el sistema establit per l’Ajuntament és més prudent que l’establit 
per aplicació de l’article 193.bis de l’LRHL. 

En aquest sentit, s’indica que no hi ha inconvenient a acceptar la 
recomanació que s’incloga expressament en les bases d’execució la 
referència al fet que l’import del saldo de cobrament dubtós siga, com a 
mínim, el resultant d’aplicar l’article 193.bis de l’LRHL. 
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 37, paràgraf 6 

Comentaris 

En l’al·legació s’indica que totes les entitats bancàries han contestat i que 
l’Ajuntament ha fet gestions perquè així fóra. Això no obstant, el que es 
comenta en l’Informe és que cinc entitats no han contestat sobre el règim 
de disposició, de manera que no cal modificar l’Informe. 

D’altra banda, dels cinc comptes bancaris amb signatura solidària, quatre 
són acomptes de caixa fixa i un és la pòlissa de crèdit descrita en l’Informe, 
que va ser oberta pel banc sense coneixement de l’Entitat. Pel que fa als 
quatre comptes d’acomptes de caixa fixa, aquest fet ja es fa constar en 
l’Informe, tot i que es pot modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe 
perquè quede més clar, ja que aquests comptes es troben entre les que es 
comenta que tenen signatura solidària i no entre aquells sobre els quals 
les entitats financeres no han facilitat informació. Quant a la pòlissa de 
crèdit, es considera que l’Ajuntament hauria de ser-ne coneixedor. 

En el mateix sentit, dels vuit comptes no inclosos en la comptabilitat –la 
pòlissa de crèdit esmentada abans, més set comptes restringits de 
recaptació que utilitzen les entitats bancàries com a comptes pont en la 
seua operativa interna de recaptació– aquests set comptes sí que els 
coneixen i també en són coneixedors del seu import a final d’any i els dos 
conceptes es plasmen en un informe complementari que s’adjunta a 
l’arqueig a 31 de desembre. En aquest sentit, tal com s’ha comentat pel 
que fa a la primera al·legació, es considera que és necessari que el dit 
import, del qual és coneixedor l’Ajuntament, s’incloga en el saldo de 
tresoreria perquè aquest mostre el seu import real. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció del paràgraf sisé de la pàgina 37 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: Cinc 
entitats financeres no han tramés tota la documentació sol·licitada, de manera que 
no s’ha pogut verificar la signatura mancomunada dels comptes d’aquestes 
entitats. A més, hi ha cinc comptes de dues entitats bancàries amb signatura 
solidària segons les contestacions d’aquestes, quatre de les quals referides a la 
gestió dels acomptes de caixa fixa. La comptabilitat no recull el cinquè d’aquests 
comptes, el saldo del qual és zero a 31 de desembre de 2015. En concret, es tracta 
d’una pòlissa de crèdit creada com a compensadora a una línia de confirmació de 
pagaments que va ser signada en l’any 2012 per import de 2.000.000 d’euros i 
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que en desembre de 2016 va ser cancel·lada. El dit compte compensador no s’ha 
utilitzat, ni ha tingut cap moviment. 

Quarta al·legació 

Apartat 4, pàgina 5, paràgraf 4 i apèndix 2, apartat 6, pàgina 33, paràgraf 3 

Comentaris 

L’Ajuntament fa referència al paràgraf d’èmfasi del nostre Informe en el 
qual fa notar que, per a fer una interpretació adequada del resultat 
pressupostari ajustat, s’han de tenir en compte els expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits dels exercicis 2015 i 2016. En aquest 
sentit, es remeten a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, la Instrucció de Comptabilitat 
d’Administració local, i fins i tot el mateix esborrany de l’Informe. 

Cal fer notar, però, que en cap moment es comenta en l’esborrany de 
l’Informe que l’Ajuntament haja comptabilitzat inadequadament els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, sinó que el que s’ha 
inclòs en l’esborrany és un paràgraf d’èmfasi, perquè el lector de l’Informe 
puga veure com el resultat pressupostari es veu condicionat per 
l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. En 
aquest context, es proposa un canvi en la redacció d’aquest paràgraf, a fi 
d’aconseguir una major claredat en la redacció. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar el paràgraf 5 de la pàgina 5 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: Amb independència de la 
conclusió anterior, i amb la mera intenció de mostrar la realitat pressupostària 
amb major precisió, cal fer notar que l’adequada interpretació del resultat 
pressupostari ajustat de l’exercici 2015 (que ha pujat a 17.436.373 euros) s’hauria 
de fer tenint en compte que en 2015 l’Ajuntament ha aprovat expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de l’exercici 2014 i anteriors, 
per import de 2.364.087 euros; mentre que en l’exercici 2016, es van aprovar 
expedients per despeses de l’exercici 2015, per una quantia de 6.400.784 euros. 
En conseqüència, les despeses meritades en l’exercici 2015 són superiors en 
4.036.697 euros a les obligacions reconegudes netes en el resultat pressupostari. 
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Cinquena al·legació 

Apartat 4, pàgina 5, paràgraf 6 i apèndix 2, apartat 7, pàgina 35, paràgraf 2 

Comentaris 

En el mateix sentit que en la quarta al·legació, però referida al càlcul del 
romanent de tresoreria, s’indica en l’esborrany de l’Informe que el càlcul 
d’aquest concepte és correcte. 

En aquesta ocasió fins i tot remeten a l’informe de la Intervenció General, 
que indica l’existència de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost 
per 6.403.180,18 euros i que el finançament d’aquestes obligacions es 
realitzaria amb el romanent calculat en la liquidació. 

En aquest sentit, es manté el que es comenta en la quarta al·legació, que 
el paràgraf d’èmfasi no entra a valorar si el càlcul del romanent de 
tresoreria que ha fet l’Ajuntament ha sigut l’adequat, sinó que es 
considera important que el lector de l’Informe puga tenir en compte 
l’existència d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost per 6.403.180 
euros, en el moment d’entendre la disponibilitat del romanent de 
tresoreria. Per tot això, es proposa un canvi en la redacció d’aquest 
paràgraf, a fi d’aconseguit una major claredat en la redacció. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar el paràgraf 6 de la pàgina 5 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: En el mateix sentit, el 
romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2015 s’hauria 
d’interpretar considerant l’existència de les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost per 6.403.180 euros, que no computen en el seu càlcul, però haurien 
de limitar la disponibilitat del romanent a l’esmentada quantitat. 

Sisena al·legació 

Apartat 5, pàgina 6, paràgraf 4 i apèndix 2, apartat 2, pàgina 20, paràgraf 5 

Comentaris 

Es remet a la conclusió c), en la qual s’exigeix que el Ple de l’Entitat acorde 
els termes en els quals s’ha de realitzar la fiscalització prèvia i en aquest 
sentit es fa referència a l’article 219.2 de l’LRHL, que l’estableix com a 
possibilitat, de manera que no és obligatòria. En aquest context es podria 
formular com una recomanació, més que no com un incompliment 
significatiu de la gestió dels fons públics, fent menció expressa al fet que 
ha de ser el Ple de l’Ajuntament i no la Intervenció General qui delimite 
l’abast de la fiscalització que es realitze. 
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Quant al fet que la Intervenció General no va realitzar els informes 
d’auditoria d’aquestes entitats, no s’indica que això no siga conforme a la 
llei, sinó que aquest comentari està circumscrit a la circumstància que és 
la mateixa Intervenció la que decideix l’abast de les distintes modalitats 
de fiscalització, encara que hauria sigut més apropiat que fóra el Ple el que 
elaborara unes normes específiques sobre el control intern i la 
fiscalització, de manera que es considera adequat aquest comentari. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa suprimir el paràgraf quart de la pàgina sis de l’esborrany de 
l’Informe, alhora que es proposa afegir un paràgraf després de l’actual 
paràgraf quart de la pàgina vuit de l’esborrany de l’Informe que tindrà 
aquest contingut literal: a) El Ple de l’Entitat ha d’acordar els termes en què 
s’ha de realitzar la fiscalització prèvia, en el sentit exposat en l’article 219.2 de 
l’LRHL, de manera que no siga la mateixa Intervenció General la que determine, 
de manera discrecional, l’abast de les distintes modalitats de fiscalització en 
l’Ajuntament i en les seues entitats dependents (apèndix 2, apartat 2). 

Les dues modificacions que es proposen representen la reordenació de la 
numeració de les conclusions que es recullen en les pàgines 6 i 7, com 
també de les recomanacions de les pàgines 8 a 11 de l’esborrany de 
l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 7, pàgina 8, recomanació c) i apèndix 3, apartat 6, pàgina 44, paràgraf 1 

Comentaris 

L’Ajuntament considera que, atés que el punt 7 de la disposició addicional 
segona de l’LCSP no concreta en quin sentit, ni quin contingut han de tenir 
els informes sobre els plecs de clàusules administratives, manca de 
fonament la conclusió de l’esborrany de l’Informe. 

La redacció literal del punt 7 anterior estableix que l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars anirà precedida dels informes de la 
Secretaria o, si és el cas, del titular de l’òrgan que tinga atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic de l’Entitat i de la Intervenció. 

Sembla, doncs, obvi que els informes han de versar sobre el contingut dels 
plecs, circumstància que no s’ha produït, perquè ni la Secretaria ni la 
Intervenció no han aprovat els informes preceptius sobre els plecs de 
clàusules administratives. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.  
Exercici de 2015 

6 
 

Vuitena al·legació 

Apartat 7, pàgina 8, paràgraf c) 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que manifesta que s’han 
iniciat els tràmits per a modificar les bases d’execució del pressupost en 
el sentit exposat en l’esborrany de l’Informe pel que fa als compromisos 
d’ingressos, acomptes de caixa fixa i càlcul dels saldos de cobrament 
dubtós. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 7, pàgina 8, paràgraf d) 

Comentaris 

L’Ajuntament entén que elabora adequadament els seus pressupostos i 
que en els exercicis 2016 i 2017 els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit aprovats es corresponen, en la major part, amb 
factures presentades a l’Entitat durant l’exercici següent. 

En aquest sentit s’ha d’indicar que la informació facilitada ja es va 
proporcionar en el procés d’elaboració de l’esborrany de l’Informe, i que 
va ser analitzada, encara que en l’escrit d’al·legacions no es fa referència 
a la situació de l’exercici 2015, que és el que s’analitza en l’esborrany de 
l’Informe i el que més fonamenta la recomanació que es realitza. 

Es va considerar que no es podia concloure que l’Ajuntament realitzava 
una pressupostació inadequada, però sí que s’havia de realitzar una 
recomanació en el sentit d’elaborar de manera adequada els pressupostos 
i els annexos, a fi d’evitar els expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits a l’inici de l’exercici. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.  
Exercici de 2015 

7 
 

Desena al·legació 

Apartat 7, pàgina 9, paràgraf e) i apèndix 2, apartat 5, pàgina 29, paràgraf 1 

Comentaris 

Efectivament, tal com indica l’Ajuntament, fins a l’1 de gener de 2017 no 
és obligatòria l’existència d’una comptabilitat de costos, tal com es 
comenta en l’apèndix 2, apartat 5, pàgina 29, paràgraf 1 del nostre Informe, 
motiu pel qual el comentari s’ha inclòs com a recomanació i no com a 
incompliment. 

Quant a les memòries, el que es posa de manifest en l’esborrany de 
l’Informe és que l’Ajuntament ha d’implantar una comptabilitat de costos, 
atés que en l’exercici 2017 serà obligatòria la memòria justificativa del cost 
i rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què 
s’han complit els objectius programats. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe 

Onzena al·legació 

Apartat 7, pàgina 9, paràgraf f) i apèndix 2, apartat 5, pàgina 31, paràgrafs 1 a 6 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Ajuntament indica 
que, tot i no existir una norma específica que s’expresse en el sentit 
exposat en l’esborrany de l’Informe, en l’exercici 2018 ja s’ha efectuat una 
anàlisi individualitzada de tots els ens que conformen l’Entitat Local, tal 
com es recomana en l’esmentat esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 7, pàgina 9, paràgraf h) i apèndix 2, apartat 5, pàgina 34, paràgraf 2 

Comentaris 

L’Entitat, encara que conscient del problema, entén que no pot agilitar la 
gestió administrativa i la recepció de les factures durant l’exercici 
pressupostari, ja que els retards són imputables als proveïdors, que són 
els que presenten demora en les seues factures. 
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En aquest sentit, es considera adequada la recomanació, atés que el retard 
que representa la recepció de les factures genera que l’Ajuntament haja 
d’aprovar posteriorment expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, tal com s’ha comentat anteriorment en la quarta al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apartat 7, pàgina 11, paràgraf 1 i apèndix 4, pàgina 54, paràgraf 1 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Ajuntament manifesta 
que la Intervenció General, en algunes despeses dels exercicis 2017 i 
següents, ja s’ha pronunciat en el sentit exposat en la recomanació de 
l’esborrany de l’Informe, referida als fraccionaments de contractes. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apèndix 2, apartat 4, pàgina 25, paràgraf 2 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que s’indica que el 
pressupost de l’exercici 2018 s’ha tramés a la Generalitat en el termini 
establit. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apartat 7, pàgina 8, paràgraf a) i apèndix 2, apartat 2, pàgina 20, paràgrafs 6 i 
següents 

Comentaris 

L’Entitat no està d’acord amb la recomanació exposada en l’esborrany de 
l’Informe pel que fa a la falta de rigor dels informes de la Intervenció, 
perquè considera que sí que són rigorosos, encara que no s’utilitza el 
terme “advertiment”. 
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En la recomanació de l’esborrany de l’Informe es fa menció a la necessitat 
que la Intervenció General utilitze la qualificació expressa d’advertiments, 
en totes aquelles situacions en les quals s’aprecie un desacord en el fons 
o en la forma amb els actes, documents o expedients examinats, segons 
el que s’estableix en els articles 215 i següents de l’LRHL. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe 

Setzena al·legació 

Apèndix 2, apartat 6, pàgina 32 

Comentaris 

L’Entitat explica que la informació que s’ofereix en el quadre és l’“Estalvi 
brut” i no l’“Estalvi net”. En aquest sentit, s’ha d’indicar que l’“Estalvi net” 
és l’“Estalvi brut” menys l’anualitat teòrica d’amortització, tal com es diu 
en el paràgraf anterior al quadre de l’Informe. 

S’ha seguit el model habitual en aquest tipus d’informes, però pot ser 
raonable modificar la redacció, a fi d’aclarir el sentit del paràgraf, com 
també la denominació del quadre. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar el paràgraf 4 de la pàgina 32 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: El quadre següent mostra, 
expressat en euros, la situació de l’estalvi brut, sense tenir en compte l’anualitat 
teòrica d’amortització de l’Ajuntament. En aquest context es proposa, així 
mateix, canviar el títol del quadre 11 de la pàgina 33, que passa a 
denominar-se “Estalvi brut”. 
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