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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, a petició de 
l'Ajuntament de Elx, la fiscalització ha tingut per objecte comprovar si la 
informació financera corresponent a les àrees fiscalitzades, es presenta 
adequadament d’acord amb els principis comptables aplicables. 

La fiscalització també ha tingut per objecte revisar el compliment per 
part de l'Entitat de la legislació vigent pel que fa a l'elaboració i aprovació 
del pressupost de l'exercici de 2011 i del Compte General d'aquest 
exercici, així com del compliment de la legislació de contractes del sector 
públic, en la gestió i execució dels contractes que l'Ajuntament ha 
formalitzat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament d'Elx està format pel seu propi 
Compte i els comptes dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils de capital íntegrament propietat de l'Entitat. 

El Compte de la pròpia Entitat de l'exercici de 2011 està integrat pel 
balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici acabat en el dit 
any i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, l’abast de 
la revisió financera s’ha estès a les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem, a fi de comprovar si s'adeqüen a la normativa comptable i 
pressupostària aplicable: 

- Procediment d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
així com la seua tramesa a les administracions competents. 

- L'adequada formació i aprovació del Compte General de 
l'Ajuntament. 

- La informació que s’ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament 
relativa a: l'execució dels pressupostos, els moviments de 
tresoreria, l'inventari de béns, els informes de la Intervenció 
municipal i el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

- Aplicació i efectes de la normativa sobre estabilitat pressupostària. 

- L’adequada formació del resultat pressupostari i del romanent de 
tresoreria, d'acord amb el que estableixen les regles corresponents 
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de la Instrucció de Comptabilitat Local, així com la seua inclusió en 
els apartats respectius del Compte General. 

- L'adequació dels procediments de gestió i comptabilitat de la 
tresoreria de l'Entitat, dels acomptes de caixa fixa, dels pagaments 
per justificar i dels cobraments i pagaments pendents d'aplicació. 

- L'autorització de les operacions, nivell d'endeutament relatiu i 
limitacions a la concertació de noves operacions. 

- Revisió dels procediments de contractació i tramitació dels 
expedients adjudicats i formalitzats en l'exercici de 2011 i anteriors, 
així com l'adequada comptabilitat i imputació al pressupost de les 
despeses realitzades en l'execució dels contractes. 

- Anàlisi dels fets posteriors que poguessen tenir un efecte 
significatiu sobre els estats comptables fiscalitzats. 

- Seguiment de les conclusions i recomanacions de l'Informe de 
fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Elx, de 
l'exercici 2011, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 
20 de desembre de 2012. 

Hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
necessàries segons els Principis i normes d’auditoria del sector públic 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l'Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura, aplegades en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes.  

Els procediments desenvolupats han consistit en la realització de proves 
selectives, la revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i 
l’abast adés indicat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1 de l'Informe, hem revisat si 
l’Ajuntament ha complit la legalitat vigent aplicable sobre els diversos 
aspectes esmentats en l'apartat anterior, així com sobre la gestió i 
execució dels contractes durant l'exercici de 2011. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
legislació bàsica sobre el règim local i també en la normativa que regula 
la gestió economicofinancera de les entitats locals. 
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La legislació bàsica aplicable a l'organització i funcionament de 
l'Ajuntament durant l'exercici de 2011, que hem tingut en compte en la 
realització de les tasques de fiscalització, és la següent: 

- Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. (LRLCV) 

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
(LEBEP). 

- 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. (LEMGP) 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
(LRJAP). 

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per mitjà del qual 
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local. (LRL). 

- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris de l'Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre el Règim Jurídic 
dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. (ROFEL). 

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

- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. (RSCL). 

La legislació bàsica d'aplicació a la gestió economicofinancera de 
l'Ajuntament, que hem tingut en compte a l'hora d'efectuar els treballs. 
És la següent: 

- Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el fons per al 
finançament de pagaments a proveïdors. (RDLFPP) 
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- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. (RDLPP) 

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

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, por la qual s'estableixen diverses mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. (LMOC). 

- Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten les 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 

- Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana. (LAECV). 

- Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i 
urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms. (RDLSDP). 

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

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals. (LRHL). 

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. (LGT). 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. (LCAP). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. (RLCSP). 

- 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, aplicable a les entitats 
locals. (RLEP). 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglamento General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. (RLCAP). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega en matèria 
de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. (RLRHL). 
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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. 

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

- Acord de 28 de setembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa en 
aquesta Institució de la informació sobre las obligacions pendents 
d'aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats por la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes de la 
Secretaria de l'entitat local. 

- Acord de 17 d'octubre de 2011, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s'aprova la 
Instrucció relativa a la tramesa en aquesta Institució de la 
informació contractual del sector públic local. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) A la data de tancament de l'exercici 2011, els creditors del passiu 
del balanç es troben infravalorats almenys en 22.131.662 euros, 
mentre que els fons propis es troben sobrevalorats en la mateixa 
quantia com a conseqüència de no haver comptabilitzat 
determinades obligacions certes no imputades al pressupost 
derivades d'acords del Jurat Provincial d'Expropiació i de sentències 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, l'anàlisi 
temporal de les quals la detallem en l'apartat 6.2 de l'Informe. 

 En el mateix sentit, l'Ajuntament no ha fet una provisió de 
l'estimació dels interessos de demora derivats de les obligacions 
referides, els quals, a 31 de desembre de 2011, es calculen en un 
import superior als 2.500.000 euros, segons comentem en l'apartat 
6.2 de l'Informe. 

b) El resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2011, pel que fa als 
passius financers, hauria d'haver sigut inferior en 1.883.618 euros, 
en no ser imputada una obligació corresponent a part del 
venciment de capital d'una operació de préstec, ja que es va 
registrar indegudament al pressupost de l'exercici de 2010, tot i que 
dita obligació no existia, tal com comentem en l'apartat 10.1 de 
l'Informe. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2 de 
l'Informe, i en relació amb les àrees fiscalitzades, hem detectat els 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics següents: 

a) L'Ajuntament no té cobert el lloc de treball d'Intervenció amb un 
funcionari d'habilitació estatal, pertanyent a la subescala 
Intervenció-Tresoreria, categoria superior, contravenint el que 
disposa l'article 167.2.a de l'LRLCV, , sinó que el té vacant des de fa 
més de vint anys, tal com detallem en l'apartat 4.2 de l'Informe. 

b) En els tres primers trimestres de l'exercici de 2011, la Intervenció 
municipal no va complir amb l'obligació de trametre al Ple de 
l'Entitat la informació sobre l'execució dels pressupostos i del 
moviment de tresoreria, d'acord amb el que preveu l'article 207 de 
l'LRHL; ni tampoc els informes sobre el compliment dels terminis 
previstos en la normativa sobre morositat, a què obliguen els 
articles 4.3 i 5.4 de l'LMOC, tal com indiquem en l'apartat 5.3 de 
l'Informe. 

c) L'omissió de les obligacions certes meritades en els registres 
comptables de l'Ajuntament afecta el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de manera que l'informe relatiu a 
l'exercici de 2010 hauria d'haver sigut d'incompliment del dit 
objectiu, i caldria haver-hi promogut el corresponent pla 
economicofinancer, en el sentit indicat en l'apartat 6.3 de l'Informe. 

d) El pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2011 no es va ajustar al 
manament legal de l'article 165.4 de l'LRHL, que estableix l'equilibri 
pressupostari i la necessitats que siga aprovat sense dèficit inicial, 
en la mesura que es va elaborar tenint en compte les mesures 
previstes en un pla d'ajust que no va ser autoritzat per la Secretaria 
Autonòmica d'Economia i Pressupostos de la Generalitat, òrgan que 
exercia la tutela financera de les entitats locals valencianes, tal com 
expliquem en l'apartat 10.2 de l'Informe. 

e) Els contractes fiscalitzats que analitzem en l'apartat 11 de 
l'Informe, amb caràcter general, no s'ajusten al que preveu l'LSCP i 
destaca la manca d'informes de la Secretaria i la Intervenció sobre 
els plecs de clàusules administratives particulars, la inclusió en 
aquests plecs de de clàusules contràries a l'LCSP, la tramitació al 
marge dels procediments previstos en l'LCSP i l'adjudicació dels 
contractes als licitadors que no han presentat la millor oferta 
econòmica. 

f) L'adjudicació en l'any 2004 del contracte de conservació i 
manteniment de les instal·lacions electromecàniques, 
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electròniques i d'ordenació del trànsit a Elx, es va realitzar 
incomplint de forma significativa els principis d'igualtat, no 
discriminació i concurrència establits en l'article 1 de l'LCAP, ja que 
es va valorar una variant que no estava prevista en el plec de 
clàusules administratives particulars ni en l'anunci de licitació; i, al 
mateix temps, va ser qualificat indegudament com contracte 
administratiu especial i es va duplicar el període de vigència màxim 
previst legalment, tal com expressem en l'apartat 11.8 de l'Informe. 

g) La contractació de determinats serveis i obres realitzades en els 
anys 2008 i 2009, pels conceptes festes 2008, festes 2009 i obres de 
condicionament per al partit de futbol Espanya-Itàlia, s'ha efectuat 
sense ajustar-se als procediments establits per l'LCSP i al marge 
dels principis de publicitat i concurrència. L'Ajuntament hauria de 
promoure totes aquelles actuacions que estiguen al seu abast 
perquè no es produïsca un perjudici patrimonial, tal com indiquem 
en l'apartat 11.8 de l'Informe. 

h) En el curs de la fiscalització de la contractació s’ha posat de 
manifest l’existència de diversos contractes que no han sigut 
tramitats d’acord amb l’LCSP o que s’han tramitat com a menors, 
sense aplicar-hi el procediment negociat, obert o restringit, segons 
els casos i sense ajustar-se als principis de publicitat i concurrència 
i al que disposa l’article 74 de l’LCSP, tal com es detallen en l’apartat 
11.9 de l’Informe. 

4.  INFORMACIÓ GENERAL 

4.1  Introducció, entitats dependents i personal 

El municipi d’Elx es troba situat a la província d’Alacant i té 230.587 
habitants, segons el padró municipal a 1 de gener de 2012, població que 
situa aquesta ciutat com la tercera de la Comunitat Valenciana per 
nombre d’habitants. 

El sector econòmic principal és l’industrial; Elx és la primera productora i 
exportadora de calcer d’Espanya i un referent internacional en aquest 
sector, el qual constitueix el motor de l’economia de la ciutat. 

La configuració política de l’Ajuntament, segons els resultats comparats 
de les darreres eleccions municipals, que determina els regidors electes, 
és la següent: 
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Partit polític 2011 2007 

Partit Popular (PP) 14 13 

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 12 13 

Altres 1 1 

Total 27 27 

Quadre 1 

En el Compte General de l’exercici 2011, d’acord amb l’article 209.1.c) de 
l’LRHL, s’integren els comptes dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils de capital íntegrament propietat de l’Ajuntament, 
segons detallem tot seguit: 

Entitats dependents integrades en el Compte General 2011 

Institut Municipal de Turisme (IMT) 

Institut Municipal de Cultura (IMC) 

Consorci del Pacte Local por l’Ocupació (PLO) 

Iniciatives i Transports d’Elx, SA (INTESA) 

Promoció i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA) 

Manteniment d’Espais Verds d’Elx, SA (MEVESA) 

Quadre 2 

En compliment del que disposa la regla 89.1.b) de la ICAL, els comptes 
anuals d’Aigües i Sanejament d’Elx, SA, societat mercantil en la qual 
l’Ajuntament té una participació del 51% en el seu capital social, 
s’acompanyen al Compte General de l’exercici 2011. 

En l’any 2012 s’han produït els següents canvis en les entitats 
dependents de l’Ajuntament: 

- L’Institut Municipal de Cultura i el Consorci del Pacte Local per 
l’Ocupació, organismes autònoms de l’Ajuntament, s’han extingit 
per integrar-se en els serveis de l’Ajuntament. 

- L’entitat Iniciatives i Transports d’Elx, SA (INTESA) es va extingir i 
es va integrar en Promoció i Iniciatives Municipals d’Elx, SA 
(PIMESA). 

- L’institut Municipal de Turisme ha passat a denominar-se 
Visitelche, Organisme Autònom Local. 
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Els comptes d’algunes entitats participades per l’Ajuntament i de 
fundacions del patronat de les quals forma part l’Ajuntament no 
acompanyen el Compte General de l’exercici 2011 ni s’hi integren, cosa 
que contravé la normativa d’aplicació. La llista d’aquestes entitats és la 
següent: 

Entitats no integrades en el Compte General 2011 

Elx Club de Futbol, SAD 

Fundació Elx Club de Futbol Fundació de la Comunitat Valenciana 

Fundació Institut d’Ecologia Litoral 

Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia 

Fundació de l’Esport Il·licità 

Patronat del Palmerar d’Elx 

Junta Rectora del Patronat de la UNED 

Consorci per a la gestió dels residus sòlids urbans del Baix Vinalopó 

Consorci per al servei d’extinció d’incendis i salvament del Baix Vinalopó 

Consorci Commemoració de l’Any Hernandià Oriola 2010 

Consorci para el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant  

Quadre 3 

En les lletres f) a h) de la nota 1 de la memòria del Compte General de 
l’Ajuntament es detallen les entitats dependents, les entitats públiques 
participades i les fundacions del patronat de les quals forma part 
l’Ajuntament. Hem observat determinades omissions i inconsistències 
respecte de la informació que mostren els quadres anteriors i les 
distintes bases de dades que existeixen sobre entitats del sector públic, 
les quals s’indiquen en l’apartat 6.1 de l’Informe. 

El nombre mitjà d’empleats de l’Ajuntament, segons la nota 1 e) de la 
memòria del Compte General de l’exercici 2011, era de 1.592 funcionaris, 
dels quals 338 eren interins; així com de 152 empleats públics que 
ostenten la condició de personal laboral, mentre que el personal 
eventual pujava a 11 persones. 

4.2 Organització i funcionament 

L’aprovació de l’LEMGP ha determinat que s’aplique al municipi d’Elx el 
règim d’organització dels municipis de gran població, regulat en el Títol 
X de l’LBRL. Els òrgans municipals que s’estableixen per als municipis de 
gran població són els següents: 

- El Ple de l’Entitat, format per l’alcaldessa i els regidors, que és 
l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el 
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govern municipal, que disposarà d’una Secretaria General i de 
comissions. 

- L’Alcaldia, que deté la màxima representació del municipi. 

- La Junta de Govern Local, que és l’òrgan que, sota la presidència de 
l’alcaldessa-presidenta, col·labora de manera col·legiada en la 
funció de direcció política que a aquesta correspon i exerceix les 
funcions executives i administratives que té assignades. 

- Aquests òrgans es completen amb altres òrgans previstos en el Títol 
X de l’LBRL, entre aquests, els següents: Assessoria Jurídica, Consell 
Social de la Ciutat, Intervenció General, Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions, Comissió Especial de Comptes i 
Òrgan de Resolució de les Reclamacions Econòmiques i 
Administratives. 

En la disposició transitòria de l’LEMGP es disposa que el Ple de l’Entitat 
disposava d’un termini que finalitzava el 6 de desembre de 2005, per 
aprovar les normes orgàniques necessàries per a adaptar la seua 
organització al que preveu el Títol X de l’LBRL. 

La fiscalització que hem realitzat ha posat de manifest que l’organització 
i funcionament de l’Ajuntament no s’ajusta al règim jurídic previst per 
als municipis de gran població en aquests punts: 

- No s’ha aprovat el reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, tal 
com es disposa en l’article 122.3 de l’LBRL. 

- No s’ha aprovat el reglament orgànic municipal del govern i de 
l’administració, d’acord amb el que estableix l’article 28.1 de 
l’LRLCV. 

- No s’ha constituït l’òrgan de resolució de les reclamacions 
econòmiques i administratives, previst en l’article 137 de l’LBRL. 

En l’Ajuntament els actes, documents i expedients administratius, 
independentment de la naturalesa jurídica que tinguen, estan subjectes 
al control i fiscalització interns, en els termes establits en els articles 213 
a 222 de l’LRHL. En aquest context hem comprovat que, malgrat els fets 
que posa de manifest el present Informe, la Intervenció municipal no ha 
formulat advertiments, d’acord amb l’article 215 de l’LRHL. 

Hem comprovat que, amb caràcter general, les fiscalitzacions prèvies 
que realitza la Intervenció municipal no es documenten en informes, ni 
abasten el control de la legalitat en tota la seua extensió, de manera que 
l’òrgan d’Intervenció exerceix funcions més pròpies de la gestió. 
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Pel que fa als organismes autònoms i societats mercantils de titularitat 
municipal, la Intervenció municipal no comprova el funcionament dels 
serveis que desenvolupen aquestes entitats, en l’aspecte econòmic i 
financer, d’acord amb el que disposa l’article 220 de l’LRHL. 

En l’Ajuntament, els llocs de treball de Secretaria, Vicesecretaria, 
Intervenció i Tresoreria tenen atribuïda la responsabilitat administrativa 
de les funcions públiques, el compliment de les quals es reserva, 
exclusivament, a funcionaris que es troben en possessió de l’habilitació 
de caràcter estatal, d’acord amb el que s’estableix en els articles 166 a 
168 de l’LRLCV. 

Hem comprovat que solament els llocs de treball de Secretaria i 
Tresoreria estan ocupats amb caràcter definitiu per funcionaris que 
detenen la condició esmentada; mentre que els llocs de Vicesecretaria i 
Intervenció els cobreixen funcionaris del mateix Ajuntament, mitjançant 
nomenaments accidentals, situació que en el cas de la Intervenció 
municipal es prolonga per un període superior a vint anys. 

Aquestes circumstàncies són especialment greus en el cas de la 
Intervenció municipal, que es tracta d’un òrgan directiu preceptiu en els 
municipis de gran població, d’acord amb el que estableix l’article 130 de 
l’LBRL, i són contràries 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 
pertanyents a la subescala d’Intervenció-Tresoreria, categoria superior. 

L’última convocatòria de l’esmentat lloc de treball, amb la corresponent 
publicació oficial, es va realitzar en el mes de maig de 2002 i va resultar 
deserta. L’Ajuntament ha de resoldre aquesta situació prenent les 
mesures necessàries perquè el lloc de treball d’Intervenció l’ocupe un 
funcionari habilitat de caràcter estatal. 

Amb independència de les circumstàncies exposades, i d’acord amb la 
legislació de l’Estat i les disponibilitats pressupostàries, l’Entitat ha de 
valorar la conveniència d’incrementar el personal adscrit a la Intervenció 
municipal, amb la finalitat que aquest òrgan realitze de manera efectiva 
totes les funcions que li assigna la legislació de règim local i la resta de 
l’ordenament jurídic. 

L’Ajuntament té aprovat un inventari de béns i, encara que anualment es 
concilia amb la comptabilitat, persisteixen les següents incidències 
respecte de la normativa d’aplicació, que es va posar de manifest en 
l’informe de control intern de l’exercici 2011 realitzat per la Sindicatura 
de Comptes: 

- El Ple no aprova anualment la verificació de les seues rectificacions, 
que no estan autoritzades per la Secretaria, ni tenen el vistiplau de 
la presidència, ni tampoc aprova les comprovacions que han 
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d’efectuar-se cada vegada que es renova la corporació, d’acord amb 
el que estableixen els articles 32 i 33 de l'RBEL. 

- L’inventari de béns de l’Ajuntament no s’ha remés a la Generalitat, 
ni a l’Administració de l’Estat, d’acord amb el que estableix l’article 
31 de l'RBEL. 

- No consta que els béns de les entitats dependents estiguen 
inventariats. 

- L’Ajuntament no s’ajusta a l’obligació establida en l’article 36 de 
l'RBEL, d’inscriure en el Registre de la Propietat tots els seus béns 
immobles. 

L’Ajuntament ha de resoldre les circumstàncies descrites, que dificulten 
la gestió municipal, en la mesura en què el control i la protecció de 
cadascun dels béns de l’Ajuntament i de les seues entitats dependents és 
essencial en un municipi de gran població. 

5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut del Compte General 

El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2011 es va tramitar 
d’acord amb el que estableix l’article 212 de l'LRHL, i va ser informada 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, amb data 25 de 
juliol de 2012 i aprovada pel Ple de l’Entitat el dia 30 d’octubre de 2012, 
perquè posteriorment es remetés a la Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal de Comptes, dins el termini legalment establit, que va finalitzar 
el 31 d’octubre de 2012. 

Hem comprovat que l’expedient del Compte General de l’Ajuntament 
conté els comptes de l’Ajuntament i de les seues entitats dependents, 
complementades amb la documentació establida en la regla 98.3 de la 
ICAL i amb els comptes anuals de l’entitat Aigües i Sanejament d’Elx, SA. 

D’acord amb la regla 101.2 de la ICAL, també s’acompanya, com a única 
informació consolidada, un resum per capítols de la liquidació 
consolidada del pressupost d’ingressos i de despeses, ajustada per les 
operacions amb les seues entitats dependents. 

En l’article 209.4 de l’LRHL es disposa que les entitats locals uniran al 
Compte General els estats integrats i consolidats dels diferents comptes 
que determine el Ple de la corporació. En aquest sentit, d’acord amb la 
base 62a de les bases d’execució del pressupost de 2011, és obligatòria la 
consolidació per integració global, circumstància que no s’ha realitzat 
totalment. 
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En compliment del que disposa l’article 211 de l’LRHL i la regla 101.3 de la 
ICAL, l’Ajuntament ha elaborat la memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics, com també la memòria demostrativa del 
grau en què s’han complit els objectius programats. 

5.2 Comentaris als estats financers del Compte General de 2011 

Tot seguit detallem, en euros, les principals magnituds del balanç de 
l’exercici 2011, diferenciant entre el del compte de l’Ajuntament i els dels 
comptes agregats dels seus organismes autònoms i empreses públiques 
dependents: 

MAGNITUDS DEL BALANÇ Ajuntament 
Agregat 

organismes 
autònoms 

Agregat 
societats 

mercantils 

A. Actiu circulant / actiu corrent 45.003.527 2.873.519 47.353.029 

B. Creditors a curt termini / passiu corrent 71.032.216 1.600.686 5.658.652 

Fons de maniobra (A-B) (26.028.689) 1.272.833 41.694.377 

Immobilitzat / Actiu no corrent 356.986.693 1.372.548 9.778.292 

Total actiu 401.990.220 4.246.066 57.131.321 

Deutes amb entitats de crèdit 153.895.593 0 685.374 

Fons propis (sense resultat de l’exercici) 186.435.924 3.077.057 49.865.174 

Resultat de l’exercici 2011 (3.269.581) (431.678) 232.575 

Quadre 4 

Les xifres que mostrem en el quadre anterior posen de manifest la 
situació financera de l’Ajuntament, caracteritzada per un nivell 
d’endeutament relatiu elevat i dificultats per atendre els venciments dels 
deutes amb proveïdors i creditors a curt termini, situació agreujada pels 
fets que detallem en l’apartat 6.2 de l’Informe. 

En el mateix sentit, també s’hi mostra l’escàs pes relatiu de les entitats 
dependents, llevat de l’actiu corrent de les societats mercantils, l’import 
principal de les quals es concentra en 31.548.457 euros, corresponents al 
valor comptable de les existències de promocions de sòl i habitatges de 
la mercantil PIMESA. Els comptes anuals de l’exercici 2011 d’aquesta 
mercantil van ser auditats i mostraren una opinió favorable. 
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5.3 Informació al Ple de l’Ajuntament 

En l’exercici 2011, la Intervenció municipal no ha complit amb l’obligació 
prevista en l’article 207 de l’LRHL de remetre al Ple de l’Entitat, per 
conducte de la Presidència, la informació de l’execució dels pressupostos 
i del moviment de tresoreria relativa als tres primers trimestres de 
l’exercici, a pesar d’estar previst en la base 63a de les base d’execució del 
pressupost; encara que s’ha comprovat que aquesta omissió s’ha resolt 
en l’exercici 2012. 

En compliment amb el que disposa l’article 16 de l'RLEP, correspon a la 
Intervenció municipal avaluar el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. En aquest context, s’ha comprovat que en l’exercici 2011 
s’han emés i s’han elevat al Ple els corresponents informes d’avaluació 
de l’esmentat objectiu, amb motiu de l’aprovació, modificació i liquidació 
del pressupost. 

En els articles 4.3 i 5.4 de l'LMOC s’estableix l’obligació d’elevar 
trimestralment al Ple i de remetre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, així com a l’òrgan de tutela financera de la 
Generalitat, un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la 
normativa sobre morositat. 

En el Ple de l'Ajuntament de 28 de febrer de 2011, es modificaren les 
bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2011 per a incloure 
l'elaboració trimestral dels informes referits en el paràgraf anterior. Hem 
comprovat que s'ha complit amb aquesta obligació en els exercicis 2012 i 
2013, en els quals s'ha donat compte al Ple i s'han tramés posteriorment 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

6.  ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

6.1 Unitats institucionals incloses 

En la fiscalització realitzada hem comprovat si en el càlcul de l’estabilitat 
pressupostària s’han inclòs adequadament totes les unitats 
institucionals, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals (SEC), a partir de les entitats que aplega l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

La revisió efectuada ha posat de manifest que l’Ajuntament realitza de 
manera adequada aquesta integració, incloent-hi els organismes 
autònoms dependents i excloent-ne les tres societats mercantils 
dependents, després de comprovar-se que són productores de mercat, en 
termes SEC, encara que hem d’indicar les incidències següents: 

- En l’apartat 1.g) de la memòria del Compte General dedicat a les 
entitats públiques participades, no s’inclou l’Elx Club de Futbol, 
SAD, encara que l’Ajuntament hi té una participació minoritària, 
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amb el 3,24% del capital social; ni la Fundació Elx Club de Futbol, tot 
i formar part del seu patronat, requisits preceptius segons la ICAL. 

- En l’immobilitzat del balanç de l’Ajuntament figura registrat el cost 
acumulat de les distintes subscripcions de capital en l’Elx Club de 
Futbol, SAD, per un import d’1.791.701 euros. Les successives 
reduccions i ampliacions de capital i els comptes anuals de 
l’exercici tancat el 30 de juny de 2012, però, posen de manifest que 
el valor del dit immobilitzat, a 31 de desembre de 2011, era 
pràcticament nul. Tenim constància que en l’exercici 2013 aquesta 
situació ha sigut regularitzada. 

- En la base de dades del Banc d’Espanya sobre la sectorització de 
l’economia espanyola no consta el Consorci del Pacte Local per 
l’Ocupació, alhora que l’Institut Municipal de Turisme consta 
indegudament classificat com a societat no financera pública, quan 
hauria d’estar considerat com a Administració pública. 

- En l’inventari d’Ens del Sector Públic Local, han d’integrar-se les 
entitats que s’indiquen en l’article 2 de l'RLEP. Hem comprovat que 
en l’esmentat inventari s’inclou la Fundació de l’Esport Il·licità, 
encara que segons la Intervenció municipal, l’Ajuntament ni la 
controla ni la finança de manera majoritària. 

6.2  Obligacions per expropiacions 

Amb data 12 d’agost de 1997 es va signar un conveni entre l’Ajuntament i 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per realitzar actuacions 
adreçades a establir en la ciutat d’Elx una universitat pública i a l’inici de 
les seues actuacions. 

Per tal de desenvolupar el conveni esmentat, l’Ajuntament es va 
comprometre a expropiar els terrenys en què ubicar la universitat i cedir-
li’ls gratuïtament, lliures de càrregues i gravàmens, mentre que la 
universitat es comprometia a destinar-los a l’ús docent previst. 

L’expropiació es va desenvolupar en diferents fases, les darreres de les 
quals van ser 2B i 3A, equivalents al 18,7% de la superfície actual de la 
Universitat Miguel Hernández, ja que està previst modificar el 
planejament per no executar la fase 4. L’Ajuntament ha efectuat, a més, 
altres expropiacions en terrenys destinats a dotacions públiques i a 
diverses finalitats. 

Tot seguit detallem l’evolució de les obligacions que s’han meritat a 
mesura que es dictaven les resolucions dels jurats d’expropiació i les 
sentències dels tribunals, que normalment augmentaven els imports 
inicials, sense considerar els interessos de demora, i amb la situació 
processal en cada data: 
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Expropiats UMH fases 2B i 3A des./2010 des./2011 des./2012 març/2013 

A. Acceptacions i resolucions JEF 12.637.930 6.491.525 4.702.474 1.570.653 

B. Sentències dels tribunals 0 11.371.274 16.290.260 23.941.055 

C. Obligacions meritades (A+B) 12.637.930 18.312.799 20.992.734 25.511.708 

D. Depòsits i pagaments realitzats  (2.482.398) (2.482.398) (3.726.545) (4.062.708)

Total obligacions pendents (C+D) 10.155.532 15.830.401 17.266.189 21.449.000 

 
Altres expropiats des./2010 des./2011 des./2012 març/2013 

A. Acceptacions i resolucions JEF 6.296.067 3.135.082 3.684.282 3.684.282 

B. Sentències dels tribunals 0 3.590.430 3.590.430 3.590.430 

C. Obligacions meritades (A+B) 6.296.067 6.725.512 7.274.712 7.274.712 

D. Dipòsits i pagaments realitzats  (280.350) (424.251) (424.251) (431.447)

Total obligacions pendents (C+D) 6.015.717 6.301.261 6.850.461 6.843.265 

 
Total obligacions  16.171.249 22.131.662 24.116.650 28.292.265 

Quadre 5 

Les obligacions referides en el quadre anterior es podrien incrementar en 
l’import dels interessos de demora, que s’han estimat superiors a 
2.500.000 euros a 31 de desembre de 2011 i pujarien a 5.333.743 euros, a 
31 de desembre de 2012. En conseqüència, i en aplicació del principi de 
prudència, s’hauria de comptabilitzar com una provisió per a riscs i 
despeses, conformement amb el que estableix la regla 57 de la ICAL. 

L’Ajuntament ha anat incloent en els pressupostos, des de l’exercici 
2009, una partida en les previsions inicials del capítol d’inversions reals 
per afrontar les obligacions esmentades, que no s’han pogut aplicar al 
pressupost per manca de finançament, ja que han quedat desertes o han 
sigut insuficients les vendes de terrenys pressupostades per finançar-les, 
i perquè l’Ajuntament té legalment limitat el recurs a l’endeutament des 
de l’exercici 2009 i fins l’abril del 2013, d’acord amb l’anàlisi que n’hem 
fet en l’apartat 10.3 de l’Informe. 

Els informes de la Intervenció municipal sobre el finançament del 
conveni de 12 d’agost de 1997, i sobre les sol·licituds que l’Ajuntament va 
presentar en l’any 2006 davant l’Administració autonòmica, per a la 
declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats pels expedients 
d’expropiació forçosa dels terrenys destinats a la Universitat Miguel 
Hernández de les fases 2B i 3A, es limiten a documents d’existència i 
retenció de crèdit, per uns imports que no es corresponen amb els 
compromisos reals que s’estaven assumint. 
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Conformement a la normativa comptable, aquestes obligacions 
patrimonials havien de comptabilitzar-se en el passiu del balanç, en el 
compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, 
circumstància que s’ha produït en l’exercici 2013. 

Es tracta de passius sobre els quals es coneix amb certesa l’import mínim 
que cal pagar, situació que es produeix respecte de totes les resolucions 
del Jurat Provincial d’Expropiació, que no van ser recorregudes per 
l'Ajuntament i finalment sobre les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana. 

En conseqüència, en la data de tancament de l’exercici 2011, els creditors 
del passiu del balanç es troben infravalorats en, almenys, 22.131.662 
euros, mentre que els fons propis es troben sobrevalorats en la quantia 
expressada; circumstàncies que també es produïen en data 31 de 
desembre de 2010, en una quantia de 16.171.249 euros. 

En relació amb les circumstàncies anteriors, d’acord amb el que disposen 
els articles 3 i 15 del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures 
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport 
a entitats locals amb problemes financers, l’Ajuntament ha inclòs en el 
mecanisme de finançament previst en aquesta norma legal les 
obligacions vençudes, líquides i exigibles a 31 de maig de 2013, pendents 
de pagament amb els creditors per indemnitzacions per expropiacions 
reconegudes per resolució judicial ferma, que havien sigut 
comptabilitzades prèviament, d’acord amb el que es detalla en l’apartat 
12.2 de l’Informe. 

6.3  Càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

L’estabilitat pressupostària es computa en termes de capacitat de 
finançament, d’acord amb la definició que conté el SEC, que enuncia el 
principi de meritació amb caràcter general per al registre de qualsevol 
flux econòmic i, en particular, per a les obligacions. 

Els pressupostos generals dels exercicis 2008 i 2009 es van liquidar 
incomplint l’objectiu d’estabilitat pressupostària, mentre que els dels 
exercicis 2010, 2011 i 2012 es van liquidar complint amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, segons els informes de la Intervenció 
municipal. 

En la revisió dels càlculs i ajustos practicats per realitzar aquest còmput, 
s’ha posat de manifest l’omissió indeguda de les obligacions exigibles 
derivades dels acords del Jurat Provincial d’Expropiació i de les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
que es refereixen en l’apartat 6.2 de l’Informe. 

Tot seguit detallem el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament 
en la liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012, 
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incorporant-hi l’ajust que hauria d’haver-se practicat per les obligacions 
referides, segons les variacions anuals. 

Càlcul ajustat de l’objectiu d’estabilitat des./2012 des./2011 des./2010 

A. Superàvit pressupostari de l’Entitat 35.416.321 5.438.597 11.923.113 

B. Total ajustos SEC-95 practicats per l’Entitat (9.038.644) (5.682.747) (8.580.480)

C. Capacitat (necessitat) finançament (A+B) 26.377.677 (244.150) 3.342.633 

D. Ajust fiscalització per variació del compte 413 (1.984.987) (5.960.414) (16.171.249)

Capacitat (necessitat) finançament ajustat (C+D) 24.392.690 (6.204.564) (12.828.616)
 

Límit exempció d’obligació de presentar Pla EF (7.436.803) (7.788.641) (10.479.680)

Quadre 6 

L’informe de la Intervenció municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en l’exercici 2010, de data 13 de maig de 2011, 
conclou que es va complir amb l’objectiu esmentat, encara que no es 
tingueren en compte les obligacions pendents per expropiacions que 
hem referit en l’apartar 6.2 d’aquest Informe, per una quantia de 
16.171.249 euros, que no havien sigut comptabilitzades en el compte 413 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 

En el supòsit que l’esmentada quantia d’obligacions pendents per 
expropiacions s’hagués comptabilitzat, en compliment del que disposa 
en la regla 60 de la ICAL, la conclusió de l’informe de la Intervenció 
municipal hagués sigut que no es complia amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i l’Ajuntament hauria d’haver promogut el preceptiu pla 
econòmic i financer, d’acord amb l’article 19.1 de l'RLEP. 

En aquest context, en la mesura que per a calcular l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària es té en compte la variació de l’esmentat compte 413, 
l’informe de la Intervenció municipal relatiu a l’exercici 2011 seria de 
compliment, sense que hagués sigut necessari promoure un pla 
econòmic financer. 

7. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

7.1 Anàlisi de les previsions inicials i de les modificacions de crèdit 

Els pressupostos inicials de l’Ajuntament dels exercicis 2011 i 2010, en 
què s’aplega la importància quantitativa dels capítols pressupostaris i la 
variació entre exercicis, amb les xifres expressades en euros, es detallen 
en el quadre següent: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2011/2010 

2011 % 2010 % Import % 

1. Impostos directes 76.297.410 43% 76.348.840 41% (51.430) 0% 

2. Impostos indirectes 7.153.810 4% 6.687.000 4% 466.810  7% 

3. Taxes i altres ingressos 26.235.600 15% 24.648.260 13% 1.587.340  6% 

4. Transferències corrents 43.204.693 24% 44.799.905 24% (1.595.212) (4%)

5. Ingressos patrimonials 3.290.548 2% 3.767.050 2% (476.502) (13%)

6. Alienació d’inversions  20.470.126 12% 11.745.152 6% 8.724.974  74% 

7. Transferències de capital 3.000 0% 351.124 0% (348.124) (99%)

8. Actius financers 240.000 0% 240.000 0% 0  0% 

9. Passius financers 0 0% 19.466.243 10% (19.466.243) (100%)

Total ingressos 176.895.187 100% 188.053.574 100% (11.158.387) (6%)

1. Despeses de personal 67.506.537 38% 68.277.131 36% (770.594) (1%)

2. Despeses de funcionament 60.824.552 34% 62.398.359 33% (1.573.807) (3%)

3. Despeses financeres 4.365.000 2% 6.245.376 3% (1.880.376) (30%)

4. Transferències corrents 14.835.008 8% 15.558.679 8% (723.671) (5%)

6. Inversions reals 20.851.957 12% 30.612.275 16% (9.760.318) (32%)

7. Transferències de capital 97.133 0% 1.310.224 1% (1.213.091) (93%)

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

9. Passius financers 8.175.000 5% 3.411.530 2% 4.763.470  140% 

Total despeses 176.895.187 100% 188.053.574 100% (11.158.387) (6%)

Quadre 7 

En relació amb l’estructura dels pressupostos, aquesta s’adiu amb la dels 
municipis de la Comunitat Valenciana de població superior a 20.000 
habitants, llevat de l’elevat percentatge d’ingressos per alienació 
d’inversions reals, motivat per la necessitat d’equilibrar les despeses per 
inversions, de les quals el 83% correspon amb les obligacions per 
expropiacions referides en l’apartat 6.2 de l’Informe. Aquestes 
obligacions exigibles s’inclouen en el pressupost, en compliment del que 
disposa l’article 170.2.b) de l’LRHL. 

En les previsions inicials dels capítols 3 de "Despeses financeres" i 9 de 
"Passius financers" del pressupost de despeses no es va incloure tota la 
càrrega financera de dues operacions de préstecs en vigor, per un import 
de 9.853.399 euros, segons que es detalla en l’apartat 10.2 de l’Informe. 

Les previsions inicials es van veure modificades en un percentatge del 
17,5% i el seu detall per capítols del pressupost, així com de la liquidació 
del pressupost de l’Ajuntament, amb el seu grau d’execució, és el 
següent, expressat en euros: 
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Capítols Modificacions 
Previsions 
definitives 

Liquidació 
% Grau 

d’execució

1. Impostos directes 0 76.297.410 77.989.919 102%

2. Impostos indirectes 0 7.153.810 6.248.209 87%

3. Taxes i altres ingressos 8.897 26.244.497 25.823.299 98%

4. Transferències corrents 880.730 44.085.423 44.336.497 101%

5. Ingressos patrimonials 0 3.290.548 1.470.627 45%

6. Alienació d’inversions  (42.480) 20.427.646 207.957 1%

7. Transferències de capital 256.130 259.130 258.544 100%

8. Actius financers 20.129.856 20.369.856 202.703 1%

9. Passius financers 9.796.303 9.796.303 9.796.303 100%

Total ingressos 31.029.436 207.924.623 166.334.058 80%

1. Despeses de personal (3.585.106) 63.921.431 63.135.643 99%

2. Despeses de funcionament 3.232.940 64.057.492 62.265.667 97%

3. Despeses financeres 1.256.077 5.621.077 5.603.457 100%

4. Transferències corrents 11.202 14.846.210 13.519.269 91%

6. Inversions reals 17.600.531 38.452.488 6.371.936 17%

7. Transferències de capital 412.880 510.013 412.879 81%

8. Actius financers 0 240.000 239.726 100%

9. Passius financers 8.597.322 16.772.322 16.732.499 100%

Total despeses 27.525.848 204.421.033 168.281.076 82%

Quadre 8 

En la fiscalització realitzada hem revisat quatre expedients de 
modificació pressupostària i hem comprovat que la tramitació i la 
qualificació han sigut les adequades, així com la preceptiva emissió de 
l’informe sobre compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. En 
aquest context s’han posat de manifest les següents circumstàncies 
d’interés: 

- En la modificació pressupostària realitzada amb data 8 de juliol de 
2011 per la qual s’aprova la incorporació dels romanents de crèdit 
de l’exercici anterior, per un import de 20.070.468 euros, consta un 
informe de la Intervenció municipal en el qual s’indica que es 
produeix inestabilitat pressupostària en el moment de la 
modificació, però que l’efectivitat es posa de manifest en el 
moment de la liquidació, motiu pel qual concloem que compleix 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

Aquesta conclusió té origen en una tècnica pressupostària 
incorrecta en el capítol d’inversions, que no respecta el principi 
d’anualitat, ja que s’inclouen en les previsions inicials les 
inversions noves pel seu import total, independentment de 
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l’execució plurianual que se’n faça. En aquest sentit el grau 
d’execució del capítol 6, d’"Inversions reals" del pressupost de 
despeses de l’exercici 2011, va ser de tan sols un 17%. 

- En la modificació pressupostària realitzada el dia 15 de juliol de 
2011, s’aproven baixes per anul·lació, en el capítol de despeses de 
personal, per una quantia de 3.503.589 euros, capítol amb què es 
finança part del romanent de tresoreria negatiu per a despeses 
generals de l’exercici 2010, d’acord amb el que detallem en l’apartat 
8.2 de l’Informe. 

- En data 24 d’octubre de 2011 s’aproven crèdits extraordinaris per al 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un total de 3.529.510 
euros, finançats amb un préstec de l’Institut de Crèdit Oficial, en 
aplicació del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, amb baixes de 
crèdits en altres partides. 

- En la modificació pressupostària que es formalitza amb data 28 de 
novembre de 2011, s’aproven suplements de crèdit en els capítols 
de despeses financeres i passius financers, per segles quanties 
d’1.256.076 euros i 7.670.822 euros, amb càrrec a un préstec de 
l’Institut de Crèdit Oficial, principalment, en aplicació del Reial 
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, d’acord amb l’anàlisi que n’hem fet 
en l’apartat 10.2 de l’Informe. 

7.2. Elaboració, formulació i aprovació 

S’ha comprovat que l’expedient d’aprovació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2011, conté tota la documentació establida en 
la normativa d’aplicació. 

La revisió de les bases d’execució del pressupost ha posat de manifest les 
següents circumstàncies que afecten una bona gestió econòmica i 
financera i l’aplicació adequada de la normativa comptable: 

- La base 52a, referida als compromisos d’ingrés, regula el 
procediment en les subvencions o transferències a rebre d’altres 
entitats. En aquesta base s’hauria d’establir que el reconeixement 
del dret, amb la consegüent imputació al pressupost d’ingressos, 
solament es realitzarà quan es produïsca el cobrament i quan es 
conega de manera certa que l’ens que el concedeix ha reconegut la 
correlativa obligació pressupostària, sense perjudici que, si és el 
cas, es cree el corresponent projecte de despesa, d’acord amb el que 
estableix la normativa comptable. 

- L’Ajuntament utilitza en la seua gestió del pressupost, documents 
comptables que representen l’acumulació de diverses fases 
comptables, “DO” i “ADOP”, encara que en la base 18a no es 
reflecteix la possibilitat de realitzar aquesta acumulació. 
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- El termini de pagament de les obligacions previst en la base 55a no 
coincideix amb el termini màxim legal de pagament previst en 
l’LMOC, circumstància que l’Entitat hauria de resoldre. 

Hem analitzat els procediments d’aprovació dels pressupostos de 
l’Ajuntament dels exercicis 2011 a 2013, que s’han tramitat d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent i s’han ajustat, amb caràcter general, 
als terminis previstos en els articles 168 i 169 de l’LRHL. En els supòsits 
en què el pressupost ha entrat en vigor amb posterioritat al dia 1 de 
gener, s’han prorrogat els de l’exercici anterior, mitjançant decret de la 
Tinença d’Alcaldia, conformement al que disposa l’article 169.6 de 
l’LRHL. 

8.  RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

8.1 Resultat pressupostari 

Els conceptes i xifres que componen el resultat pressupostari que 
s’integra en el Compte General de l’exercici 2011 de l’Ajuntament són els 
que mostren tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 

Conceptes 
Drets reconeguts 

nets 
Obligacions 

reconegudes netes 
Ajustos 

Resultat 
pressupostari 

a. Operacions corrents 155.868.551 144.524.036  11.344.515 

b. Altres operacions no financeres 466.501 6.784.815  (6.318.314)

1. Total operacions no financeres (a+b) 156.335.052 151.308.851  5.026.201 

2. Actius financers 202.703 239.726  (37.023)

3. Passius financers 9.796.303 16.732.499  (6.936.196)

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 166.334.058 168.281.076  (1.947.018)

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

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 10.185.415  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici  (199.667) 9.985.748 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 8.038.730 

Quadre 9 

L’evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components, 
entre els exercicis 2010 i 2012, es mostren en el quadre següent, amb les 
xifres expressades en euros: 
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Conceptes Exercici 
2012 

Variació 
2012/2011

Exercici 
2011 

Variació 
2011/2010 

Exercici 
2010 

a. Operacions corrents 38.616.520 240% 11.344.515 (12%) 12.851.312 

b. Altres operacions no financeres (3.051.170) 52% (6.318.314) (2.770%) (220.172)

1. Total operacions no financeres (a+b) 35.565.350 608% 5.026.201 (60%) 12.631.140 

2. Actius financers 37.073 200% (37.023) (5.129%) (708) 

3. Passius financers (10.944.330) (58%) (6.936.196) (179%) (2.483.636)

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 24.658.094 1.366% (1.947.018) 119% 10.146.796 

Ajustos 2.587.787 (74%) 9.985.748 236% (7.323.834)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 27.245.880 239% 8.038.730 185% 2.822.962 

Quadre 10 

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2011, pel que fa als passius 
financers, hauria d’haver sigut inferior en 1.883.618 euros, ja que no s’hi 
imputa una obligació corresponent a part del venciment de capital d’una 
operació de préstec, perquè es va imputar indegudament al pressupost 
de l’exercici 2010, tot i no existir aquesta obligació, segons que s’analitza 
en l’apartat 10.1 de l’Informe. En aquest context, el resultat pressupostari 
de l’exercici 2010 seria superior en la xifra expressada al que figura en el 
Compte General de l’Ajuntament. 

L’estalvi brut de l’Ajuntament mostra amb claredat la seua situació 
econòmica i financera, ja que no considera les operacions financeres ni 
les de capital. Tot seguit detallem l’evolució entre els exercicis 2010 i 
2012 és el següent, expressat en euros: 

Conceptes 2012 2011 2010 

Pressupost d’ingressos. Liquidació dels capítols 1 a 5  166.743.088 155.868.551 163.961.278 

Pressupost de despeses. Liquidació dels capítols 1, 2 i 4 (123.564.635) (138.920.579) (146.236.813)

ESTALVI BRUT DE L’EXERCICI  43.178.453 16.947.972 17.724.465 

Quadre 11 

Hem comprovat per a l’exercici 2011, que l’Ajuntament compleix amb les 
regles de la ICAL relatives a la confecció del resultat pressupostari i a la 
gestió, seguiment i control de les despeses amb finançament afectat i de 
les corresponents desviacions de finançament. 

Pel que fa a l’anàlisi que hem realitzat referit a les desviacions de 
finançament, interessa destacar les següents circumstàncies: 

- Els elevats imports en les desviacions de finançament i en els 
excessos de finançament afectat del romanent de tresoreria, tenen 
el seu origen en l’incompliment del principi d’anualitat a l’hora 
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d’aplegar en el pressupost les inversions reals, segons que hem 
indicat en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

- En la informació de la nota 20.3 de la memòria del Compte General 
de l’Ajuntament, inclosa en la plataforma de rendició de comptes, 
hem observat errors deguts a la manca de revisió de les dades, en 
concret, la incorrecció dels imports de les despeses i ingressos 
totals previstos per a cada projecte de despesa i la indeguda 
inclusió de projectes finalitzats en 2010. 

Respecte de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, i deixant de 
banda les obligacions per expropiacions analitzades en l’apartat 6.2 de 
l’Informe, les despeses realitzades o béns i serveis rebuts, les obligacions 
dels quals no s’han inclòs en el resultat pressupostari de l’Ajuntament 
sinó que s’han comptabilitzat en el compte 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”, han sigut de 4.448.627 
euros en l’exercici 2010, 3.649.969 euros en 2011 i 1.475.288 euros en 2012. 

Aquesta circumstància posa de manifest que els crèdits inicials en el 
pressupost de despeses són insuficients per afrontar la despesa de 
l’exercici, sense que s’hi puguen incorporar posteriorment les despeses 
pendents de l’exercici anterior, circumstàncies que afecten el 
compliment legal dels terminis de pagament a proveïdors i que 
impedeixen una gestió econòmica i financera adequada. 

A fi d’afrontar la situació descrita, present almenys des de l’exercici 2010, 
l’Ajuntament ha formalitzat diversos contractes de gestió de pagaments 
a proveïdors amb entitats de crèdit. 

Els dos reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats en l’exercici 
2011, per un import total de 4.020.432 euros, es van finançar amb baixes 
de crèdits dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de l’exercici 2011, per una 
quantia d’1.693.414 euros, i amb un préstec de l’Institut de Crèdit Oficial, 
en aplicació del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, per 2.327.018 euros, 
encara que el problema persistia a 31 de desembre de 2011. 

En aquest sentit, els reconeixements extrajudicials de crèdit de 2012, per 
3.355.811 euros, també es van haver de finançar amb préstecs del Fons 
per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, segons que es detalla 
en l’apartat 12.2 de l’Informe. 

Hem analitzat la composició del compte 413 i l’hem confirmada amb el 
registre de factures de 2011 i 2012, fet que ha posat de manifest 
l’existència de factures registrades en 2011 per 2.168.734 euros, que no 
s’han imputat al pressupost ni s’han comptabilitzat en aquest compte. 

Es tracta de factures que han sigut tornades per l’Ajuntament, que no hi 
ha donat la seua conformitat, entre les quals cal citar les següents: 
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- Un total de 850.082 euros, que es corresponen amb factures de 
serveis i obres dels exercicis 2008 i 2009, que s’analitzen en l’apartat 
11.8 de l’Informe. 

- La quantia de 563.248 euros es refereix a tres factures de 
subministrament elèctric de l’exercici 2011, que no han sigut 
revisades en la fiscalització realitzada. 

- Un import de 521.598 euros, que es correspon amb factures dels 
exercicis 2005, 2006 i 2007, en concepte de gestió de l’abocador del 
Pantà, emeses per l’adjudicatari de l’expedient 108, que s’analitzen 
en l’apartat 11.7 de l’Informe. 

8.2  Romanent de tresoreria 

Tot seguit mostrem els conceptes i xifres que componen el romanent de 
tresoreria que s’integra en el Compte General de l’Ajuntament dels 
exercicis 2010 i 2012, amb les xifres expressades en euros. 

Components 2012 
Variació 

2012/2011
2011 

Variació 
2011/2010

2010 

1. (+) Fons líquids 13.549.914 (3%) 13.991.573 (33%) 20.759.646 

2. (+) Drets pendents de cobrament 52.563.054 18% 44.544.894 (16%) 53.319.507 

(+) Del pressupost corrent  30.476.164 24% 24.646.367 (33%) 36.784.022 

(+) De pressupostos tancats 25.819.594 12% 23.142.260 33% 17.339.701 

(+) D’operacions no pressupostàries 71.055 (64%) 195.757 (71%) 681.684 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 3.803.759 11% 3.439.490 131% 1.485.900 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 25.137.424 (33%) 37.531.812 (18%) 45.561.129 

(+) Del pressupost corrent  20.298.290 (35%) 31.216.312 (26%) 41.980.578 

(+) De pressupostos tancats  456.479 (12%) 519.795 (40%) 863.423 

(+) D’operacions no pressupostàries  4.455.313 (31%) 6.463.117 (24%) 8.475.344 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 72.659 (89%) 667.412 (88%) 5.758.216 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 40.975.544 95% 21.004.655 (26%) 28.518.024 

II. Saldos de cobrament dubtós  28.169.549 56% 18.067.365 13% 16.029.785 

III. Excés de finançament afectat 6.526.408 (28%) 9.079.259 (55%) 20.317.180 

IV. Romanent tresoreria per a despeses gen. (I–II–III) 6.279.588 202% (6.141.969) 22% (7.828.941)

Quadre 12 

L’anàlisi que hem realitzat de les variacions del romanent de tresoreria 
de 2011, respecte del de l’exercici anterior, ha posat de manifest les 
circumstàncies següents: 
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- Hem comprovat que existeix una diferència entre el romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu de l’exercici 2010 
liquidat, que és el que figura en el quadre anterior, respecte del que 
es va rendir amb el Compte General de l’exercici en la Sindicatura 
de Comptes, per un import negatiu de 5.317.973 euros, xifra aquesta 
que és la correcta. 

- La significativa disminució dels pagaments pendents d’aplicació 
definitiva té origen en pagaments realitzats en 2009, per una 
quantia de 4.663.990 euros, per expropiacions anteriors a les 
indicades en l’apartat 6.2 de l’Informe i que es van tractar com a 
operacions no pressupostàries, obligació aquesta que es va 
reconèixer en el pressupost de l’exercici 2010, encara que no es va 
cancel·lar el pagament pendent d’aplicació, circumstància que es va 
produir en l’exercici 2011. Aquesta operació té un efecte neutre en 
el càlcul del romanent de tresoreria. 

- El significatiu increment dels cobraments realitzats pendents 
d’aplicació té origen en dues quotes de préstecs de venciment a 31 
de desembre de 2011, per 2.406.817 euros, imputades correctament 
al pressupost de 2011; encara que carregades per les entitats de 
crèdit amb data de 2 de gener de 2012, motiu pel qual era necessari 
minorar el romanent de tresoreria, mitjançant els assentaments 
directes que detalla l’apartat 9 de l’Informe. 

En aplicació del que disposa l’article 103 de l'RLRHL, l’Ajuntament 
determina la quantia dels drets que es consideren de difícil o impossible 
recaptació, mitjançant la fixació d’un percentatge. 

En la liquidació dels pressupostos dels exercicis 2010 i 2011, 
l’Ajuntament ha calculat aquest percentatge, aplicant els criteris 
establits en les respectives bases d’execució del pressupost que remeten, 
fonamentalment, al criteri de l’antiguitat dels deutes, per a les 
liquidacions tributàries dels capítols 1, 2, 3 i 5 de l’estat d’ingressos. 

En la liquidació del pressupost de 2012, i encara que el criteri contingut 
en les seues bases d’execució era l’indicat en el paràgraf anterior, s’han 
aplicat uns criteri nous, que són els que contenen les bases d’execució 
del pressupost de 2013, basats en els percentatges de recaptació efectiva 
dels darrers tres exercicis i estimant mitjanes ponderades de no 
execució. 

Aquest canvi de criteri ha representat que els saldos de cobrament 
dubtós de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’hagen 
incrementat un 56% respecte de l’exercici 2011, en una quantia de 
10.102.184 euros. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2011 es 
troba afectat per les obligacions pendents d’aplicar a pressupost i per les 
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devolucions pendents de reintegrar de la liquidació de la participació en 
tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009, ajornada a deu anys. En 
aquest sentit, en la data de tancament de l’exercici 2011, aquestes 
quanties pujaven a dos imports de 25.781.631 euros i 19.104.705 euros, 
respectivament. 

L’Ajuntament ha complit amb el que disposa l’article 193 de l’LRHL, en 
relació amb els romanents de tresoreria negatius dels exercicis 2010 i 
2011, en la mesura en què el pressupost de l’exercici 2012 es va aprovar 
amb un superàvit inicial de 4.325.353 euros, equivalent al romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu de l’exercici 2010, 
descomptant-hi les reduccions del capítol 1 de "Despeses de personal" 
efectuades en les liquidacions dels exercicis 2010 i 2011, que, en virtut 
del que disposa l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel 
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic, es destinaven a aquest objectiu. 

En aquest sentit, l’informe de la Intervenció municipal sobre la liquidació 
del pressupost de 2012 posa de manifest que l’increment de liquiditat 
que es va produir a conseqüència dels préstecs del Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors va representar l’aplicació de 
l’article 193.2 de l’LRHL, pel romanent de tresoreria negatiu de 2011, ja 
que es tractava de nous ingressos que no financen despeses 
pressupostàries. 

9. TRESORERIA 

El saldo de tresoreria i la seua composició en la data de tancament dels 
exercicis 2010 i 2011, segons els registres comptables de l’Ajuntament, es 
mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 

Concepte 
Exercici 

2011 

Exercici 

2010 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 12.969.271 17.732.160 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits 24.082 29.427 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes financers 1.000.000 3.000.000 

Total 13.993.353 20.761.587 

Quadre 13 

S’ha comprovat que els saldos comptabilitzats es corresponen amb les 
confirmacions de saldos que s’han obtingut de les entitats de crèdit. 
L’absència de discrepància entre els saldos comptables i bancaris és 
motivada perquè les bases d’execució del pressupost preveuen la 
realització d’assentaments directes “XD”, que signifiquen l’eliminació de 
les partides conciliatòries mitjançant el registre d’aquestes en comptes 
de cobraments i de pagaments pendents d’aplicació. 
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En els exercicis 2011 i 2012 no s’ha aprovat formalment el denominat pla 
de disposició de fons previst en aquestes bases, encara que es té 
constància que la tresoreria porta previsions detallades, que orienten les 
estratègies de termini de pagament, en documents de caràcter intern. 

En relació amb les observacions sobre la tresoreria, contingudes en 
l’informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Elx, de 
l’exercici 2011, interessa destacar aquestes circumstàncies: 

- S’ha resolt el règim de disposició de fons solidari de determinats 
comptes corrents; alhora que s’ha modificat el programa de 
comptabilitat, en aquells comptes restringits en què l’Ajuntament 
té facultats de disposició de fons, incloent-los en l’arqueig; i es 
treballa en la pertinença del manteniment dels comptes sense 
activitat. 

- L’Ajuntament considera que la limitada estructura administrativa 
de la Tresoreria i les funcions que té encomanades en matèria de 
registre comptable dels ingressos en les bases d’execució del 
pressupost no permeten la segregació de les funcions de 
comptabilització i control de fons. 

10.  ENDEUTAMENT 

10.1  Dades sobre l’endeutament 

Tot seguit resumim la nota 14 de la memòria del Compte General de 
l’Ajuntament, relativa a l’endeutament en funció de l’origen de les 
operacions i de la naturalesa del creditor, expressat en euros: 

Operacions 31/12/2010 

Moviments 2011 31/12/2011 

Creacions Amortitzacions
Llarg 

termini 
Curt 

termini 
Total 

Deutes amb entitats de 
crèdit  127.803.437 0 (10.818.370) 103.817.414 13.167.353 116.985.067

Deutes amb entitats de 
crèdit. RDL 5/2009 30.562.492 0 (5.923.269) 18.457.357 6.181.866 24.639.223

Deutes amb l’ICO 

RDL 8/2011 2.475.000 9.797.303 0 9.002.967 3.268.336 12.271.303

Deutes amb l’Estat per 
liquidacions de la PIE 4.807.157 15.258.980 (961.431) 16.513.603 2.591.103 19.104.706

Total 165.648.086 25.056.283 (17.703.070) 147.791.341 25.208.958 173.000.299

Quadre 14 

 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari de 2011 

32 

Hem comprovat que en la data de tancament dels exercicis 2010 i 2011, 
el deute real amb entitats de crèdit era superior al que s’aplega en el 
quadre anterior, en la xifra d’1.883.618 euros, a causa de la incorrecta 
imputació pressupostària a l’exercici 2010 d’un venciment de capital 
inexistent d’un deute amb una entitat de crèdit, d’acord amb el que 
s’indica en l’apartat 8.1 de l’Informe. 

En l’informe de Tresoreria que justifica aquesta imputació comptable es 
fa referència a criteris de prudència, perquè es tracta d’una operació amb 
manca de capital en l’expressat exercici de 2010, per a la qual existia 
crèdit pressupostari definitiu. Aquest criteri no s’ajusta a la normativa 
comptable i pressupostària, en la mesura en què no s’ha produït 
amortització real de capital durant l’exercici. 

Les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat (PIE) 
dels exercicis 2008 i 2009, van expressar saldos negatius per a 
l’Ajuntament de 4.807.156 euros i 15.258.980 euros que, segons que 
estableix la disposició final 10a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, arran de 
l’Acord del Ple de l’Entitat de 29 de juny de 2012, han quedat 
fraccionades en 120 mensualitats, que finalitzen en l’any 2021. 

10.2  Pla Economicofinancer i de Sanejament 2010-2012 

En el segon semestre de l’exercici 2011, l’Ajuntament no va disposar de 
crèdit pressupostari suficient per afrontar els venciments de capital i 
interessos de les seues operacions de crèdit a llarg termini. 

Els venciments produïts entre agost i novembre de 2011 es van atendre 
registrant les operacions com a no pressupostàries en pagaments 
pendents d’aplicació, fins modificar el pressupost amb l’operació 
d’endeutament especial de major quantia, derivada del Reial Decret Llei 
8/2011, d’1 de juliol, referida en l’apartat 10.3 de l’Informe. 

Aquestes circumstàncies tenen origen en el Pla Economicofinancer i de 
Sanejament 2010-2012, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 26 de juny de 
2010, en aplicació de l’article 19 de l'RLEP, com a conseqüència de 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els exercicis 
2008 i 2009. 

En aquest Pla es contemplava una nova operació d’endeutament a llarg 
termini en l’exercici 2010, per al pagament d’expropiacions, així com un 
ajust en els calendaris de pagaments de les dues operacions de préstec 
en vigor de major quantia, malgrat que aquestes mesures eren contràries 
al que disposa l’article 9.2 del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, i 
l’article 14.2 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. 

En aquest sentit la Secretaria Autonòmica d’Economia i Pressupostos, 
òrgan de la Generalitat que exerceix la tutela financera, no va autoritzar 
l’esmentat pla econòmic i financer, mitjançant Resolució de 14 de gener 
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de 2011, posteriorment ratificada el 19 de maig de 2011, després de 
rebutjar les al·legacions formulades per l’Ajuntament. 

Hem comprovat, però, que el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
pressupost de l’exercici 2011, amb data 31 de gener de 2011, que 
contemplava les mesures previstes en el pla d’ajust que no estava 
autoritzat per la Generalitat, entre aquestes una menor càrrega financera 
en els capítols 3 i 9 del pressupost de despeses. 

En conseqüència, el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2011 no 
s’ha ajustat al mandat legal d’aprovació sense dèficit inicial, establit en 
l’article 165.4 de l’LRHL, perquè trenca el principi material d’equilibri o 
anivellament pressupostari mitjançant l’establiment d’unes previsions 
de despeses financeres i amortització de préstecs que no s’ajustaven a 
les disposicions legals vigents. 

10.3 Limitacions i obligacions legals relatives a l’endeutament 

El romanent de tresoreria per a despeses generals ha sigut negatiu en els 
exercicis 2008 a 2011, circumstància que comporta la prohibició de 
realitzar inversions noves en l’exercici següent que siguen finançades 
amb endeutament. 

L’Ajuntament s’ha emparat en diferents normes estatals destinades al 
pagament dels deutes amb empreses i autònoms, el que li ha permés 
obtenir, entre els exercicis 2009 i 2012, un endeutament especial a llarg 
termini, per un import de 56.453.048 euros, d’acord amb el detall 
següent: 

- En l’exercici 2009, es va acollir a l’endeutament bancari especial, 
regulat en el Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, mitjançant la 
formalització de tres operacions, amb un venciment final en 
l’exercici 2015, per un import de 31.239.786 euros, per a la qual cosa 
va aprovar un Pla de Sanejament 2009-2015. 

- En l’exercici 2011, es va acollir a l’endeutament regulat en el Reial 
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, mitjançant la formalització de dues 
operacions, amb venciment final en l’exercici 2014, per un import 
de 9.796.303 euros. 

- En l’exercici 2012 es va acollir a l’endeutament especial, regulat en 
el Reial Decret Llei 4/2012, de 14 de febrer, mitjançant la concertació 
de préstecs amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors, amb venciment final en l’exercici 2022, per un import de 
15.416.959 euros, segons que s’analitza en l’apartat 12.2 de 
l’Informe. 

En els diversos reials decrets lleis en què s’han justificat les operacions 
de crèdit concertades s’indica de manera expressa que la generació de 
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romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals en el període 
d’amortització de les operacions comporta la prohibició de realitzar 
inversions noves en l’exercici següent finançades amb endeutament. 

En l’article 53.1 de l’LRHL es disposa que no es poden concertar noves 
operacions de crèdit a llarg termini, en els supòsits en què de les 
liquidacions pressupostàries se’n deriva un estalvi net negatiu. En aquest 
sentit, l’evolució de l’esmentada magnitud en els exercicis 2010 a 2012, 
segons els informes de tresoreria, amb les xifres expressades en euros, és 
la següent: 

Concepte 2012 2011 2010 

Estalvi brut 43.230.237 16.947.973 17.724.466 

Anualitat teòrica (29.460.312) (30.504.494) (24.176.765) 

Estalvi net 13.993.353 (13.556.521) (6.452.299)

Quadre 15 

En conseqüència, durant els anys 2010 a 2012, amb independència de la 
limitació per a l’endeutament per tenir un romanent de tresoreria 
negatiu, l’Ajuntament també tenia prohibida la concertació de noves 
operacions de crèdit a llarg termini, com a conseqüència de l’estalvi net 
negatiu. 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Ajuntament ha donat 
com a resultat un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu 
de 6.279.588 euros i un estalvi net positiu de 13.993.353 euros, motiu pel 
qual s’ha suprimit per a l’exercici 2013 la prohibició legal d’accés a 
l’endeutament. 

En aquest sentit, d’acord amb la disposició final 31a de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, l’Ajuntament pot concertar en 2013 operacions 
d’endeutament si prèviament les autoritza l’òrgan competent que tinga 
atribuïda la tutela financera, salvant l’obligació legal d’aprovar un pla de 
sanejament financer o de reducció de deute per corregir, en un termini 
màxim de cinc anys, el volum total de capital viu fins un percentatge 
inferior al 75%. 

El volum total de capital viu de l’Ajuntament al qual es refereix l’article 
53 de l’LRHL, segons els informes de tresoreria, que no inclouen les 
operacions que es detallen en l’apartat 10.3 de l’Informe, ha sigut del 
100,4% en l’exercici 2010, del 109,8% en 2011 i del 87,34% en 2012, tenint 
en compte que per a la liquidació de l’exercici 2012 la normativa ha 
permés excloure del càlcul els deutes amb l’Estat per les liquidacions del 
PIE. 
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11 FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

11.1 Normativa aplicable en l’exercici 

En l’exercici 2011 es trobava vigent la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), que va entrar en vigor el dia 1 de 
maig de 2008. En tot cas, cal tenir en compte que la disposició transitòria 
primera d’aquest text legal disposa que els expedients de contractació 
iniciats amb anterioritat a aquesta data es regiran pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

En l’esmentada disposició transitòria s’indica que s’entendrà que els 
expedients de contractació han sigut iniciats si s’hagués publicat la 
corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte. 
En el cas de procediments negociats sense publicitat, per determinar el 
moment d’iniciació, es prendrà en compte la data d’aprovació dels plecs. 
Els contractes administratius adjudicats abans de l’entrada en vigor de 
l’LCSP es regien per la normativa anterior, amb les conseqüències 
consegüents en els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la duració 
i règim de pròrrogues. 

En la mesura en què s’aplica al municipi d’Elx el règim organitzatiu dels 
municipis de gran població, d’acord amb la disposició addicional 2a de 
l’LCSP i del TRLCSP, corresponen a la Junta de Govern Local les 
competències com a òrgan de contractació, qualsevol que siga l’import i 
duració del contracte. 

En aquest sentit, hem comprovat que durant l’exercici 2011, 
determinades competències de l’alcalde, com ara la signatura de 
contractes, s’havien delegat en el tinent alcalde de contractació, així com 
determinades competències de la Junta de Govern Local, entre altres, la 
tramitació, adopció d’acords i adjudicació de contractes menors i els 
tramitats pel procediment negociat sense publicitat. 

11.2 Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En la revisió del perfil de contractant de l’Ajuntament, que es troba en la 
seu electrònica de l’Entitat, s’ha posat de manifest que compleix amb la 
normativa vigent i que l’Ajuntament ha optat per no integrar-lo en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat o de l’Estat. 

S’ha comprovat, però, que l’Ajuntament no disposa d’un manual de 
procediments o instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de 
contractant. 
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En la revisió del perfil de contractant de les entitats dependents, hem 
comprovat l’existència dels següents incompliments de la normativa 
d’aplicació: 

- L’entitat MEVESA no disposa de pàgina web o seu electrònica 
pròpia, ni aquesta es troba integrada en la de l’Ajuntament, tal com 
estableix l’article 10.1 de la LAECV. En conseqüència, no ofereix cap 
contingut específic de caràcter contractual, motiu pel qual 
incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i) de l'LAECV. 

- El perfil de l’Ajuntament inclou un camp de cerca d’informació de 
l’Institut Municipal de Turisme, però no es té constància que s’hi 
haja publicat cap informació, segons que exigeixen els articles 42 i 
138.1 de l’LCSP, tot i que es té constància que l’entitat ha 
formalitzat contractes durant l’exercici 2011. 

Les entitats MEVESA, PIMESA i Aigües i Sanejament d’Elx, SA es troben 
obligades a aprovar unes instruccions de contractació, d’acord amb la 
normativa sobre contractes del sector públic. 

En relació amb l’activitat contractual de l’entitat MEVESA, no es té 
constància que tinga aprovades instruccions de contractació, tal com 
estableix l’article 175 de l’LCSP, circumstància que representa un 
incompliment legal que es va posar de manifest en els informes 
específics sobre les instruccions de contractació de les entitats 
dependents de les entitats locals que va fer la Sindicatura de Comptes, 
incompliment que l’entitat no ha esmenat. En conseqüència, es pot 
afirmar que en l’activitat contractual d’aquesta entitat no es garanteix el 
compliment efectiu dels principis que aplega l’LCSP. 

En relació amb l’entitat PIMESA, cal indicar que, amb caràcter general, les 
instruccions de contractació compleixen amb el que disposa la 
normativa que les regula, encara que recomanem que s’hi faça constar, 
de manera expressa, el procediment de modificació de contractes i els 
requisits, així com les pròrrogues. 

Pel que fa a les instruccions de contractació de l’entitat Aigües i 
Sanejament d’Elx, SA, ressenyem els incompliments següents: 

- No s’hi estableixen les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i es garantisca que els 
contractes siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més 
avantatjoses. 

- No s’hi aplega la necessitat de donar publicitat a les adjudicacions 
i/o formalitzacions dels contractes diferents d’obres de quantia 
compresa entre 18.000 euros i 50.000 euros; alhora que permeten 
eximir les adjudicacions de la publicació en el perfil de contractant 
en determinats supòsits que no es regulen en les expressades 
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instruccions, de manera que no es garanteix l’aplicació del principi 
de publicitat, tal com requereix l’article 191 del TRLCSP. 

- El procediment ordinari d’aplicació al llindar tres, previst en les 
instruccions de contractació hauria de ser el procediment obert o el 
procediment restringit, segons que preceptua l’article 138.2 del 
TRLCSP, i no el procediment negociat previst en les instruccions de 
contractació. 

En relació amb les instruccions de contractació d’aquesta entitat, fem les 
recomanacions següents: 

- En aquestes instruccions hauria de constar expressament l’òrgan 
que les ha aprovades, la data d’aprovació i la signatura electrònica. 

- En el mateix sentit, hi ha de constar expressament l’obligació de 
justificar les necessitats prèvies que ha de satisfer el contracte i el 
procediment per fer-ho. 

- Hi ha de constar expressament el procediment de modificació de 
contractes i els seus requisits; de la mateixa manera que també han 
de regular-se les pròrrogues. 

- S’hi hauria de preveure un termini mínim per a la presentació 
d’ofertes, en funció del tipus de contracte de què es tracte, amb 
independència que el corresponent anunci de licitació o el plec de 
clàusules administratives fixe un altre termini superior. 

- S’hi hauria d’establir la necessitat que, en l’adjudicació dels 
contractes subjectes al llindar u, en supòsits de contractació menor, 
se sol·liciten ofertes, almenys, a tres empreses. 

11.3 Mostra de contractes de l’Ajuntament fiscalitzats 

A fi de comprovar que els procediments de contractació de béns i serveis 
desenvolupats per l’Ajuntament s’ajusten a la legalitat vigent en matèria 
de contractació del sector públic, hem seleccionat una mostra de 
contractes vigents en l’exercici 2011, així com dels adjudicats en aquest 
exercici, a partir de la informació que ha facilitat l’Entitat, que ha sigut 
contrastada per la Sindicatura de Comptes. 

La mostra seleccionada representa el 86,3% de l’import total dels 
contractes adjudicats i vigents en l’exercici 2011, excloent-ne la 
contractació menor, que analitzem en l’apartat 11.10 de l’Informe. 

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

Hem realitzat una anàlisi especial dels criteris d’adjudicació, baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que han sigut 
analitzats, així com la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència, en aquells supòsits en què s’ha aplicat, atés que representen 
una tramitació especial segons que estableix l’LCSP. 

Com a conclusió de la fiscalització que hem realitzat en l’àrea de 
contractació, es pot afirmar que els contractes revisats no s’han tramitat 
i executat, amb caràcter general, de conformitat amb la normativa sobre 
contractació vigent en cada moment. 

En els apartats 11.4 a 11.9 de l’Informe detallem els diversos 
incompliments de la normativa vigent que s’han posat de manifest, 
alhora que en l’apartat 3.2 destaquem els incompliments que hem 
considerat de major rellevància i s’apleguen en l’apartat 14 una sèrie de 
recomanacions que han de tenir en compte els responsables de 
l’Ajuntament. 

En aquest sentit, en atenció a la importància i significació dels 
incompliments de la normativa que s’apleguen en l’Informe, considerem 
convenient que l’Ajuntament valore que s’incrementen els llocs de 
treball del servei de contractació, que requereixen una titulació superior, 
en la mesura en què la legislació de l’Estat i les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten. 

11.4 Fiscalització dels contractes d’obres 

En l’anàlisi de l’adequació de la tramitació dels contractes d’obres 
adjudicats i vigents en l’exercici 2011, hem seleccionat la següent mostra 
de contractes, que representen un 64% de l’import total adjudicat i en 
vigor d’aquest tipus de contractes, amb les xifres expressades en euros. 
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Núm. 
expedient Objecte 

Procediment 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

22/10/O/A Construcció del Centre Cultural de Carrús Obert 1.854.637 

25/10/O/A Construcció d’un alberg juvenil Obert 2.050.312 

35/10/O/A Construcció Institut Tecnològic la Palmera Obert 1.757.107 

38/10/O/PNC Construcció parc per a gossos “Gos Parc” 
Negociat amb 

publicitat 
724.682 

42/10/O/A Ordenació i revitalització usos caixer riu Vinalopó Obert 2.579.636 

44/10/O/A Reurbanització Passeig Històric de l’Estació Obert 2.914.048 

19/11/O/PNS Millora de la priorització transport públic E-Bus 
Negociat sense 

publicitat 72.948 

Quadre 16 

Els expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A i 38/10/O/PNC estan 
finançats al 100% per la Generalitat, en aplicació del Decret Llei 1/2009, 
de 20 de febrer, del Consell, relatiu al Pla Especial de Suport a la Inversió 
Productiva en Municipis (PIP); mentre que els expedients 42/10/O/A i 
44/10/O/A estan finançats al 100% per l’Estat, en aplicació del Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (Pla E2). 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de cadascun dels expedients de contractació 
d’obres, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels expedients revisats no consta l’acord preceptiu de 
l’òrgan de contractació en què es motive la necessitat del contracte, 
segons que s’exigeix en els articles 22 i 93.1 de l’LCSP. 

- En els expedients revisats no existeix constància documental que la 
Secretaria i la Intervenció municipal hagen informat sobre la 
legalitat dels plecs de clàusules administratives particulars, amb 
caràcter previ a la seua aprovació, segons que indica la disposició 
addicional 2a.7 de l’LCSP. 

En els expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 38/10/O/PNC i 
19/11/O/PNS existeix un informe emés per la cap del servei de 
contractació que no es pronuncia sobre la legalitat d’aquests plecs, i 
en els expedients 42/19/OA i 44/10/OA no existeix cap document. 

- L’expedient 19/11/O/PNS no conté la declaració d’urgència feta per 
l’òrgan de contractació, degudament motivada, segons el que 
exigeix l’article 96.1 de l’LCSP. 
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L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les circumstàncies següents: 

- Els plecs de clàusules administratives dels expedients 22/10/O/A, 
25/10/O/A, 35/10/O/A, 42/19/O/A i 44/10/O/A, tramitats pel 
procediment obert, i de l’expedient 38/10/O/PNC, tramitat pel 
procediment negociat amb publicitat, incompleixen el que disposa 
l’últim paràgraf de l’article 134.2 de l’LCSP. 

En aquest sentit, l’avaluació de les ofertes d’acord amb els criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules no s’ha 
realitzat després d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris en 
què no concorre aquesta circumstància, sinó que s’ha efectuat en el 
mateix informe tècnic. 

S’incompleix, així mateix, l’article 26 de l’RLCAP, ja que no 
s’estableix en aquests plecs que es presente en sobre independent 
de la resta de la proposició la documentació susceptible de valorar 
mitjançant criteris que depenguen d’un juí de valor a l’hora de 
quantificar-los. 

- En els expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A i 38/10/O/PNC es 
limita l’import de la baixa màxima a l’11% del pressupost de 
licitació, i al 9% en els expedients 42/19/O/A i 44/10/O/A, límits que 
es fixen com a requisit d’accés. Així mateix, s’hi indica que les 
ofertes que superen aquests límits seran excloses del procediment 
de selecció. 

Aquest criteri d’exclusió no permet garantir la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa ni la salvaguarda de la lliure 
competència, tal com estableix l’article 1 de l’LCSP. 

- La fórmula econòmica prevista en el plec de clàusules 
administratives dels expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 
38/10/O/PNC, 42/19/O/A i 44/10/O/A inclou, a més del preu, dos 
subconceptes addicionals que alteren l’objecte del contracte: les 
millores econòmiques i el projecte de comunicació. 

El disseny d’aquests subconceptes no permet, d’una manera 
raonable, que siga efectiva la importància relativa que el plec 
concedeix a l’oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de 
valoració previstos, perquè impedeix atorgar una major puntuació a 
les ofertes més econòmiques i una menor puntuació a les ofertes 
més cares, alhora que no permet obtenir puntuacions 
proporcionals, per les causes que tot seguit s’indiquen. 

És incorrecte incloure dins del mateix criteri d’adjudicació els tres 
apartats que es valoren mitjançant l’aplicació d’una única fórmula 
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(preu de licitació, millores econòmiques i millores en projecte de 
comunicació) perquè, en la pràctica, deixa sense efecte el subcriteri 
de baixes sobre el pressupost de licitació, mentre que els altres dos 
subcriteris assoleixen la puntuació total del criteri d’adjudicació 
“oferta econòmica” amb una ponderació sobre la puntuació total del 
50%, excepte en l’expedient 38/10/O/A que representa el 47,62%. 

En els plecs de clàusules administratives particulars no es descriu 
ni es concreta el contingut d’aquests subconceptes, motiu pel qual 
no es requereix que se n’especifique la destinació. Les millores 
econòmiques tampoc no tenen una limitació d’import màxim, 
mentre que el projecte de comunicació es limita a fixar el 
percentatge màxim sobre el preu de licitació, que s’estableix en el 
2%. 

- En els expedients 25/10/O/A, 35/10/O/A i 38/10/O/PNC la mesa de 
contractació no es va constituir de manera vàlida, ja que el vocal 
que té atribuïdes les funcions de control econòmic i pressupostari 
no va signar les actes d’obertura de pliques, conformement al que 
exigeix l’article 295.3 de l’LCSP, en relació amb l’article 21.7 de 
l’RLCSP. 

Aquesta circumstància ha sigut decisiva en els expedients 
25/10/O/A i 38/10/O/PNC, ja que en aquesta obertura de pliques es 
va acordar excloure dues ofertes del procediment de selecció. 

- En els plecs dels expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A i 
38/10/O/PNC no es concreta de manera suficient i adequada el 
contingut i el mètode de valoració del criteri d’adjudicació “b) 
personal adscrit a l’obra”, amb una ponderació sobre la puntuació 
total del 20%, excepte en l’expedient 38/10/O/PNC, que aconsegueix 
una puntuació del 19,05%. Tampoc no es justifica la puntuació 
assignada a les diferents ofertes, ni en l’informe tècnic de valoració 
de les ofertes ni en la proposta d’adjudicació de la mesa. 

- En els plecs dels expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 
38/10/O/PNC, 42/19/O/A i 44/10/O/A no es concreta de manera 
suficient i adequada el contingut i el mètode de valoració del criteri 
d’adjudicació “c) memòria d’execució dels treballs”, amb una 
ponderació sobre la puntuació total del 10% en els expedients 
22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A; del 19,05% en l’expedient 
38/10/O/PNC; i del 20% en els expedients 42/19/O/A i 44/10/O/. 
Tampoc no hi consta la justificació de la valoració realitzada, tot i 
que en els expedients 38/10/O/PNC i 44/10/O/A aquest apartat ha 
sigut decisiu per a obtenir el resultat de l’adjudicació. 

- En els expedients 42/19/O/A i 44/10/O/A no s’ha constituït la 
garantia complementària del 5% que exigeix el plec de clàusules 
administratives particulars, obligatòria per als adjudicataris del 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari de 2011 

42 

contracte que han presentat millores, fet que incompleix el que 
disposa l’article 83.2 de l’LCSP. 

- No hi ha constància de la publicació en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de l’anunci de licitació del procediment corresponent 
a l’expedient 42/19/O/A, d’acord amb el que estableix l’article 126.4 
de l’LCSP. 

- No hi ha constància documental de l’anunci de l’adjudicació 
definitiva dels expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 
38/10/O/PNC, 42/19/O/A i 44/10/O/A en el Butlletí Oficial de la 
Província d’Alacant, d’acord amb el que exigeix l’article 138.2 de 
l’LCSP. L’expedient 42/19/O/A, a més, tampoc no s’ha publicat en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament, segons que estableix l’article 
138.1 de l’LCSP. 

- En l’expedient 19/11/O/PNS, tramitat pel procediment negociat 
sense publicitat, no es deixa constància de la recepció efectiva de 
les distintes invitacions cursades, ni tampoc de la data de 
presentació de les ofertes rebudes que acredite que s’ha presentat 
dins del termini fixat, segons que es desprén de l’article 162.5 de 
l’LCSP. 

- En la revisió dels diversos expedients d’obres analitzats s’ha 
comprovat que, per a la valoració de les proposicions econòmiques 
s’ha tingut en compte l’import incloent-hi l’IVA, quan se n’hauria 
d’haver exclòs aquest impost, tal com exigeix l’article 76.1 de 
l’LCSP. 

- En cap contracte d’obres revisat es deixa constància de la 
legitimació del representant de la mercantil que va resultar 
adjudicatària i que signa com a tal, d’acord amb el que disposa 
l’article 26.1.b) de l’LCSP i l’article 71.3 de l’RLCAP.  

- En els expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 42/19/O/A i 
44/10/O/A, l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província 
d’Alacant no s’ajusta al model previst en l’article 77.1 de l’RLCAP. 

- Els contractes corresponents als expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 
35/10/O/A, 38/10/O/PNC, 42/19/O/A i 44/10/O/A no s’han comunicat 
al Registre de Contractes del Sector Públic, tal com exigeix l’article 
308 de l’LCSP. En el mateix sentit, tampoc no s’han remés a la 
Sindicatura de Comptes, tal com indica l’article 29 de l’LCSP. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, interessa posar de 
manifest les circumstàncies següents: 
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- En els expedients 22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 38/10/O/PNC i 
44/10/O/A no es deixa constància de la motivació de la necessitat de 
les millores realitzades pel contractista, ni de qui ha pres la decisió 
de concretar-les. La valoració total d’aquestes millores, IVA exclòs, 
consta en els respectius contractes per imports de 693.500 euros, 
632.812 euros, 900.000 euros, 125.007 euros i 1.253.040 euros. 

La justificació del compliment de les millores es limita a una 
certificació addicional emesa pel contractista, al marge de les 
certificacions ordinàries d’obres, en la qual consten les unitats 
d’obra de les millores; encara que en l’expedient 35/10/O/A tan sols 
consta el resum i no el detall de les noves unitats d’obra executades 
com a millores. 

Pel que fa al compliment de les millores en forma de projecte de 
comunicació, valorades en els respectius contractes amb un màxim 
del 2% del pressupost de licitació de cada projecte d’obra, no està 
completament justificat en tots els expedients. 

En l’expedient 42/19/O/A no es deixa constància del compliment 
total o parcial de les millores realitzades pel contractista, la 
valoració del qual consta en el contracte per 700.000 euros, ni del 
compliment de la millora, en forma de projecte de comunicació. 

- En l’expedient 25/10/O/A, interessa destacar que les obres han sigut 
paralitzades durant un any i quatre mesos, quan la tramitació del 
procediment va ser urgent i un dels criteris d’adjudicació va ser la 
reducció del termini d’execució, amb una ponderació sobre la 
puntuació total del 10%. 

- L’acta de comprovació de replanteig, per la qual es deixa constància 
de la data d’inici de l’execució de les obres dels expedients 
22/10/O/A, 25/10/O/A, 35/10/O/A, 38/10/O/PNC, 42/19/O/A i 44/10/O/A 
se subscriu una vegada transcorregut el termini màxim d’un mes 
des de la formalització del contracte, previst en l’article 212 de 
l’LCSP, sense que hi consten motius que han determinat aquesta 
circumstància. En tots els supòsits s’ha produït un retard en el 
començament de les obres, encara que la tramitació dels 
expedients mencionats ha sigut urgent. 

- En l’expedient 35/10/O/A hi ha un endarreriment de més de dos 
mesos i mig en l’execució de les obres respecte del termini previst 
inicialment, sense que hi conste l’acord corresponent que justifique 
l’ampliació del termini o la paralització temporal de l’execució, en 
el seu cas, així com la procedència o no d’exigir responsabilitats per 
aquest endarreriment. 

- En l’expedient 38/10/O/PNC, l’acord d’ampliació del termini 
d’execució del contracte no està suficientment motivat, tal com 
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exigeix l’article 202 de l’LCSP. En aquest context, interessa ressaltar 
que la reducció del termini d’execució de l’obra va ser un criteri 
d’adjudicació establit en els plecs, amb una ponderació sobre la 
puntuació total del 4,76%. 

- En l’expedient 42/19/O/A, amb data 15 de juliol de 2011, l’òrgan de 
contractació autoritza la cessió del contracte en favor d’un tercer, 
per aplicació del que disposa l’article 209.2 de l’LCSP, per la qual 
s’eximeix el cedent de l’obligació d’haver executat almenys un 20% 
del contracte quan aquest es trobe en concurs de creditors. 

A tal efecte, consta en l’expedient la declaració de concurs voluntari 
del contractista, de data 15 de juny de 2011, però no la comunicació 
de la cessió a l’Administració concursal pel contractista cedent, tal 
com li va exigir l’Ajuntament en l’acord d’autorització de la cessió 
del contracte. En el mateix sentit, tampoc no hi consta l’escriptura 
pública de cessió del contracte, d’acord amb l’article 209.2.d) de 
l’LCSP. 

Hem comprovat que l’empresa adjudicatària ha incomplit el 
termini d’execució de l’obra, circumstància que podria ser rellevant 
en l’aplicació de Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual 
es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, amb 
càrrec al qual s’ha finançat l’obra; això al marge de la incidència 
que puga tenir en aquest àmbit la sentència del Tribunal 
Constitucional 150/2012, de 5 de juliol, que va declarar 
inconstitucionals determinats preceptes de l’esmentat Reial Decret 
Llei. 

11.5 Fiscalització dels contractes de subministraments 

En l’anàlisi de l’adequada tramitació dels contractes de 
subministraments adjudicats i vigents en l’exercici 2011, hem seleccionat 
la següent mostra de contractes, que representa un 77% de l’import total 
adjudicat i en vigor en aquest tipus de contractes, amb les xifres 
expressades en euros: 
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Núm. 

expedient 
Objecte 

Procediment 
adjudicació 

Import 

adjudicació 

2/10/S/A Energia elèctrica en baixa tensió Obert (SARA) 1.028.378 

3/10/S/A Energia elèctrica en alta tensió Obert (SARA) 686.234 

11/10/S/PNS Llibres i establiment servei novetats 
Negociat sense 

publicitat 45.483 

14/10/S/PNC Manteniment, adquisició i instal·lació 
senyalització vertical 

Negociat amb 
publicitat 

97.881 

11/11/S/PNS 
Productes químics. Manteniment i conservació 
camps gespa 

Negociat sense 
publicitat 

49.933 

25/11/S/PNS Productes químics tractament aigua piscines 
Negociat sense 

publicitat 
50.833 

Quadre 17 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l'inici de cadascun dels expedients de contractació de 
subministraments, s’han posat de manifest les següents circumstàncies: 

- En cap dels expedients consta l’acord preceptiu de l’òrgan de 
contractació en què es motive la necessitat del contracte, tal com 
estableixen els articles 22 i 93.1 de l’LCSP. 

- En els expedients esmentats no hi ha constància documental que la 
Secretaria i la Intervenció municipal hagen informat sobre la 
legalitat dels plecs de clàusules administratives particulars, amb 
caràcter previ a la seua aprovació, d’acord amb la disposició 
addicional 2a.7 de l’LCSP. En els expedients revisats hi ha un 
informe emés per la cap del servei de contractació, que no es 
pronuncia sobre la legalitat d’aquests plecs.  

- L’expedient 25/11/S/PNS no conté la declaració d’urgència feta per 
l’òrgan de contractació, degudament motivada, que exigeix l’article 
96.1 de l’LCSP. 

- L’expedient 11/10/S/PNS, a la vista de les circumstàncies 
concurrents, hauria d’haver-se tramitat pel procediment negociat 
amb publicitat, perquè la suma dels imports de la facturació de 
dotze mesos supera l’import de 60.000 euros, cosa que incompleix 
el que disposa l’article 74.2 de l’LCSP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En els expedients 2/10/S/A i 3/10/SA la mesa de contractació no es 
va constituir de manera vàlida, ja que el vocal que té atribuïdes les 
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funcions de control econòmic i pressupostari no va signar les actes 
d’obertura de pliques, tal com exigeix l’article 295.3 de l’LCSP en 
relació amb l’article 21.7 de l’RLCSP. 

- El plec de clàusules administratives de l’expedient 14/10/S/PNC 
incompleix el que disposa el darrer paràgraf de l’article 134.2 de 
l’LCSP. 

En aquest sentit, l’avaluació de les ofertes d’acord amb els criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules no s’ha 
realitzat després d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris en 
què no concorre aquesta circumstància, sinó que s’ha efectuat en el 
mateix informe tècnic. 

S’incompleix, així mateix, l’article 26 de l’RLCAP, ja que no 
s’estableix en aquests plecs que es presente en sobre independent 
de la resta de la proposició la documentació susceptible de valorar 
mitjançant criteris que depenguen d’un juí de valor a l’hora de 
quantificar-los. 

- En els expedients 2/10/S/A i 3/10/S/A, el preu de la licitació no s’ha 
determinat clarament, sense incloure l’IVA, i el preu reflectit en el 
contracte no considera la duració total, sinó el preu anual, de 
manera que no s’ajusta al que disposa l’article 76.1 de l’LCSP. 

- En els expedients 2/10/S/A i 3/10/S/A, l’única oferta presentada s’ha 
admés, tot i haver-se presentat fora de termini i de no constituir la 
preceptiva garantia provisional del 3% exigida en la clàusula 6a del 
plec de clàusules administratives particulars, en relació amb 
l’article 91 de l’LCSP. 

Hem comprovat, així mateix, que el contracte s’ha formalitzat i 
executat sense haver constituït tampoc la garantia definitiva del 5% 
exigida en la clàusula 6a del plec de clàusules administratives 
particulars, aspecte que incompleix el que disposa l’article 83.1 de 
l’LCSP. 

En aquests supòsits, a fi de garantir els principis aplegats en 
l’article 1 de l’LCSP, com que no s’ha presentat cap licitador en els 
procediments oberts seguits, haurien d’haver-se promogut nous 
expedients de contractació que es podrien haver tramitat pel 
procediment negociat conformement a l’article 154.c) de l’LCSP. 

- En els expedients 11/10/S/PNS, 11/11/S/PNS i 25/11/S/PNS, tramitats 
pel procediment negociat sense publicitat, no es deixa constància 
documental de la recepció efectiva de les distintes invitacions 
cursades, així com de la data de presentació de les ofertes rebudes 
dins del termini fixat, segons que es desprén de l’article 162.5 de 
l’LCSP. 
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- La fórmula econòmica prevista en el plec de clàusules 
administratives de l'expedient 11/10/S/PNS, no permet, d'una 
manera raonable, que la importància relativa concedida en el plec a 
l'oferta econòmica en relació amb els altres criteris de valoració 
previstos, siga efectiva. 

El contingut del criteri d’oferta econòmica previst en el plec de 
clàusules administratives particulars, amb una ponderació sobre el 
total del 50%, no s’hi ha especificat adequadament i el resultat 
d’aplicar-lo no s’ajusta al que es desprén el plec. 

- En l’expedient 14/10/S/PNS, l’informe tècnic traslladat a la mesa de 
contractació es limita a assignar les puntuacions, sense la 
justificació necessària, motiu pel qual no tenim constància de 
l’aplicació correcta dels criteris d’adjudicació. 

Hem comprovat, així mateix, que dos dels tres criteris 
d’adjudicació, que depenen d’un juí de valor i que tenen una 
ponderació conjunta del 25%, ja els ha establit la memòria tècnica 
com a requisits de solvència tècnica. 

- En el plec de l’expedient 11/10/S/PNS, no es concreta de manera 
suficient i adequada el contingut i el mètode de valoració dels 
criteris d’adjudicació que depenen d’un juí de valor, amb una 
ponderació sobre la puntuació total del 50%. En el mateix sentit, 
tampoc no hi consta una justificació adequada de la puntuació 
assignada en l’informe tècnic de valoració de les ofertes. 

- En l’expedient 11/10/S/PNS, no es deixa constància de la publicació 
de l’anunci d’adjudicació definitiva en el perfil del contractant, 
d’acord amb el que exigeix l’article 138.1 de l’LCSP. 

- En els expedients 2/10/S/A i 3/10/S/A no es deixa constància de la 
publicació de l’anunci de licitació i de l’anunci d’adjudicació 
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el 
Butlletí Oficial de l'Estat, segons que s’estableix en els articles 126.1 
i 138.2 de l’LCSP. 

- En cap dels contractes de subministraments revisats es deixa 
constància de la legitimació del representant de la mercantil que va 
resultar adjudicatària i que signa com a tal, com exigeix l’article 
26.1.b) de l’LCSP i l’article 71.3 de l’RLCAP. 

- Els contractes 2/10/S/A, 3/10/S/A, 11/10/S/PNS i 14/10/S/PNC no 
s’han comunicat al Registre de Contractes del Sector Públic, tal com 
exigeix l’article 308 de l’LCSP. En el mateix sentit, els contractes dels 
expedients 2/10/S/A i 3/10/S/A, no s’han remés a la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que disposa l’article 29 de l’LCSP. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari de 2011 

48 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, interessa posar de 
manifest les circumstàncies següents: 

- S’ha comprovat que, en data 16 de setembre de 2011, l’òrgan de 
contractació va acordar la pròrroga amb una modificació a l’alça 
significativa del preu dels contractes 2/10/S/A i 3/10/S/A. 

La possibilitat de pròrroga del contracte estava prevista en la 
documentació contractual, encara que no es regulava l’opció de 
modificar el contracte, ni les seues condicions i tampoc concorren 
ni es justifiquen en els expedients les raons d’interés públic i les 
causes imprevistes per a aquesta modificació, motiu pel qual s’ha 
incomplit el que disposa l’article 202 de l’LCSP. 

Aquestes modificacions no s’han formalitzat en un document 
administratiu subscrit per totes dues parts, com exigeixen els 
articles 140.1 i 202.3 de l’LCSP. 

- Els expedients 11/10/S/PNS i 14/10/S/PNC no deixen constància de la 
realització de les millores ofertades pel contractista i que van ser 
valorades amb una ponderació sobre la puntuació total del 20% i del 
35%, respectivament. En l’expedient 11/10/S/PNS l’import de les 
millores ni tan sols l’aplega el contracte. 

- En l’expedient 11/10/S/PNS, l’acte formal de recepció o conformitat 
que acredita el compliment del contracte, es formalitza amb un 
retard de mes de dos mesos respecte del termini previst, fet que 
incompleix l’article 205.2 de l’LCSP i el mateix plec de clàusules 
administratives. En els expedients 2/10/S/A i 3/10/S/A no existeix 
constància documental de l’acte formal que acredita la recepció de 
conformitat de l’objecte del subministrament. 

- En els expedients 2/10/S/A i 3/10/S/A, s’han comptabilitzat i 
executat en l’exercici 2011 sengles imports de 444.876 euros i 
367.554 euros, sense que s’haja produït l’aprovació prèvia de la 
despesa. 

En relació amb els contractes anteriors, s’ha comprovat que s’han 
comptabilitzat en l’exercici 2011 dues quantitats de 188.878 euros i 
de 176.572 euros, que s’havien meritat en l’exercici 2010, el qual 
s’havien d’haver comptabilitzat, d’acord amb els principis 
comptables públics. 

- Hem comprovat que cinc de les sis factures revisades, per import 
total de 299.791 euros, s’han pagat fora del termini legal de 
pagament, amb una morositat mitjana de 76 dies. 
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11.6 Fiscalització dels contractes de serveis 

En l’anàlisi de l’adequació de la tramitació dels contractes de serveis 
adjudicats i vigents en l’exercici 2011, hem seleccionat la següent mostra 
de contractes, que representa un 10% de l’import total adjudicat i en 
vigor d’aquest tipus de contractes, amb les xifres expressades en euros: 

Núm. 

expedient 
Objecte Procediment 

adjudicació 
Import 

adjudicació 

5388 Control i educació ambiental Clot de Galvany Obert 99.497 

04/08/V/A Serveis públics juvenils integrals Àrea Jove Obert 208.534 

7/09/V/A Músics per a actuar en centres socials Obert 161.017 

10/09/V/PNS Cursos tècniques comunicació Àrea Jove 
Negociat sense 

publicitat 59.100 

7/10/V/A Control de distintes dependències de l’Ajuntam. Obert 75.228 

26/10/V/PNS 
Direcció d’obra en fase execució i coordinació 
seguretat i salut projecte Alberg Juvenil 

Negociat sense 
publicitat 26.271 

27/10/V/PNS 
Direcció d’obra en fase execució i direcció obra 
en matèria d’instal·lacions projecte Alberg 
Juvenil 

Negociat sense 
publicitat 31.017 

36/10/V/PNS 
Direcció d’obra en fase execució i coordinació 
seguretat i salut d’execució projecte Institut 
Tecnològic de la Palmera 

Negociat sense 
publicitat 26.610 

37/10/V/PNS 
Direcció d’obra en fase execució i direcció obra 
en matèria d’instal·lacions projecte Institut 
Tecnològic de la Palmera 

Negociat sense 
publicitat 23.305 

43/10/V/PNS 

Direcció d’obra, direcció execució i coordinació 
seguretat i salut projecte ordenació i 
revitalització usos del caixer del riu Vinalopó a 
Elx 

Negociat sense 
publicitat 110.100 

04/11/V/PNS Treballs 4 números butlletí municipal 2011 
Negociat sense 

publicitat 35.576 

06/11/V/A Assessoria projectes cooperació al desenvolup. Obert 123.514 

21/11/V/PNS 
Senyalització mitjançant marques vials en 
terme municipal 

Negociat sense 
publicitat 33.220 

22/11/V/PNS Manteniment senyalització vertical a Elx 
Negociat sense 

publicitat 37.182 

28/11/V/PNS Manteniment instal·lacions de gas en CC. PP. 
Negociat sense 

publicitat 8.056 

Quadre 18 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de cadascun dels expedients de contractació de 
serveis, s’han posat de manifest les circumstàncies següents. 
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- En els expedients 4/08/V/A i 6/11/V/A, la declaració d’urgència feta 
per l’òrgan de contractació no està motivada, segons el que exigeix 
l’article 96.1 de l’LCSP. 

- En cap dels expedients consta l’acord preceptiu de l’òrgan de 
contractació en què es motive la necessitat del contracte, segons 
que s’estableix en els articles 22 i 93.1 de l’LCSP. 

- En els expedients revisats no hi ha constància documental que la 
Secretaria i la Intervenció municipal hagen informat sobre la 
legalitat dels plecs de clàusules administratives particulars, amb 
caràcter previ a l’aprovació, d’acord amb la disposició addicional 
2a.7 de l’LCSP. 

En els expedients 10/09/V/PNS, 26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 
36/10/V/PNS, 37/10/V/PNS, 4/11/V/PNS, 6/11/V/A, 21/11/V/PNS, 
22/11/V/PNS i 28/11/V/PNS figura un informe emés per la cap del 
servei de contractació que no es pronuncia sobre la legalitat 
d’aquests plecs; mentre que en els expedients 4/08/V/A, 7/09/V/A, 
7/10/V/A i 43/10/V/PNS, no es té constància que s’haja emés aquest 
informe. 

- En l’expedient 5388, el certificat d’existència de crèdit al qual fa 
referència l’article 67.2 del TRLCAP no s’hi incorpora abans que 
s’hagués aprovat l’expedient que comporta que l’òrgan de 
contractació ha aprovat la despesa. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les circumstàncies següents: 

- Els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients 
4/08/V/A, 7/09/V/A, 6/11/V/A i 7/10/V/A incompleixen el que disposa 
l’últim paràgraf de l’article 134.2 de l’LCSP. 

En aquest sentit, l’avaluació de les ofertes d’acord amb els criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules no s’ha 
realitzat després d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris en 
què no concorre aquesta circumstància, sinó que s’ha efectuat en el 
mateix informe tècnic. 

S’incompleix, així mateix, l’article 26 de l’RLCAP, ja que no 
s’estableix en aquests plecs que es presente en sobre independent 
de la resta de la proposició la documentació susceptible de valorar 
mitjançant criteris que depenguen d’un juí de valor a l’hora de 
quantificar-los. 

- La proposta d’adjudicació de la mesa de contractació, en l’expedient 
5388, no s’ajusta al que exigeix l’article 88.1 del TRLCAP, ja que no 
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inclou la ponderació dels criteris d’adjudicació indicats en el plec de 
clàusules administratives particulars. 

- En els expedients 10/09/V/PNS, 26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 
37/10/V/PNS, 36/10/V/PNS, 4/11/V/PNS, 21/11/V/PNS, 22/11/V/PNS i 
28/11/V/PNS, tramitats pel procediment negociat sense publicitat, 
no es deixa constància de la recepció efectiva de les tres invitacions 
cursades o, almenys, una d’aquestes, circumstància que també 
ocorre amb l’únic invitat de l’expedient 43/10/V/PNS, tramitat pel 
procediment negociat sense publicitat per raó diferent de la 
quantia. 

En el mateix sentit, tampoc no hi ha constància en els expedients 
administratius de la data de presentació de les ofertes rebudes, de 
manera que s’acredite que s’han presentat dins del termini establit, 
d’acord amb l’article 162.5 de l’LCSP. 

- La fórmula econòmica prevista en el plec de clàusules 
administratives dels expedients 7/09/V/A i 6/11/V/A no permet, 
d’una manera raonable, que la importància relativa concedida en el 
plec a l’oferta econòmica en relació amb els altres criteris de 
valoració previstos siga efectiva, ja que impedeix que s’obtinguen 
puntuacions proporcionals. En aquest sentit, si en l’expedient 
7/09/V/A s’hagués aplicat una fórmula proporcional, l’adjudicatari 
hauria sigut un altre. 

En el plec de clàusules administratives particulars de l’expedient 
7/10/V/A, ni tan sols s’indica la fórmula econòmica o el criteri que 
s’ha d’aplicar per valorar les proposicions econòmiques, amb una 
ponderació sobre la puntuació total del 80%, el que ha impedit de 
comprovar la ponderació correcta, ja que tan sols s’hi va presentar 
una única oferta. 

- En els plecs dels expedients 4/08/V/A, 10/09/V/PNS i 6/11/V/A consta 
una descripció incompleta dels criteris d’adjudicació que no 
depenen d’un juí de valor, ja que no se’n concreta de manera 
suficient i adequada el contingut, amb una ponderació sobre la 
puntuació total de percentatges, respectivament, del 23,6%, 15,4% i 
10,5%. 

- En l’expedient 5388, cap dels criteris d’adjudicació que depenen 
d’un juí de valor es concreten en els plecs, sinó que tenen una 
ponderació de quasi la totalitat de la puntuació, amb un 
percentatge del 93,75%, fet que incompleix l’article 86.1 del TRLCAP, 
ja que en el plec de clàusules administratives no s’estableixen els 
criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, sinó 
que es valoren a posteriori en funció de les ofertes presentades. 
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En aquest sentit, dos dels criteris d’adjudicació, amb una 
ponderació del 18,75% cadascun, relatius als conceptes “equip 
professional” i “experiència”, haurien de ser, quan siga el cas, un 
requisit de solvència tècnica. 

- En els plecs dels expedients 4/08/V/A, 7/09/V/A, 10/09/V/PNS, 
7/10/V/A i 6/11/V/A, no es concreta de manera suficient i adequada 
el contingut i mètode de valoració dels criteris d’adjudicació que 
depenen d’un juí de valor, i en l’expedient 22/11/V/PNS ni tan sols 
se’n descriu el contingut; amb una ponderació sobre la puntuació 
total de l’11,8%, 50%, 15,4%, 20%, 42,1% i 25%, respectivament. La 
puntuació assignada en aquest apartat de l’expedient 7/09/V/A ha 
resultat decisiva per a l’adjudicació. En el mateix sentit, tampoc no 
hi consta una justificació adequada de la puntuació assignada en 
l’informe tècnic de valoració de les ofertes. 

- En l’expedient 7/09/V/A, amb data 26 de novembre de 2010, l’òrgan 
de contractació resol el recurs especial en matèria de contractació 
presentat, a l’empara de l’article 37 de l’LCSP, pels dos licitadors 
que no van resultar adjudicataris del concurs. Hem comprovat que 
l’acord desestimatori del recurs no està motivat, tal com exigeix 
l’article 54.1.b de l’LRJAP. 

Així mateix s’ha incomplit el que disposa l’article 37.7 de l’LCSP, ja 
que no s’ha suspés la tramitació de l’expedient de contractació fins 
a la resolució del recurs, atés que han adjudicat definitivament i 
fins i tot formalitzat el contracte, amb anterioritat a l’acord de 
resolució del recurs especial en matèria de contractació. 

- En els expedients 10/09/V/PNS, 26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 
36/10/V/PNS, 37/10/V/PNS, 4/11/V/PNS, 21/11/V/PNS i 22/11/V/PNS, 
tramitats pel procediment negociat sense publicitat, l’acord 
d’adjudicació provisional no concreta ni fixa tots els termes 
definitius del contracte, ja que no concreta el termini d’execució o 
la data d’inici del termini d’execució del contracte ni les millores 
ofertades que van ser valorades, si era el cas, tal com es desprén de 
l’article 135.3 de l’LCSP. 

En els expedients 10/09/V/PNS, 26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 
36/10/V/PNS i 37/10/V/PNS, el document contractual tampoc 
determina la data estimada per al començament de la seua 
execució, d’acord amb el que exigeix l’article 26.1.g de l’LCSP. 

En el contracte 7/10/V/A, no es fa cap menció a les millores 
ofertades per l’adjudicatari, que es van valorar. En el contracte 
7/09/V/A, es menciona l’existència de les millores però no se 
n’indica l’import, alhora que en el contracte 22/11/V/PNS no es 
concreten les millores, sinó que tan sols se n’indica l’import. 
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- El preu reflectit en el contracte 6/11/V/A tan sols considera el preu 
anual, en lloc de considerar el referit a la duració total del contracte 
de dos anys, motiu pel qual contravé el que disposa l’article 76.1 de 
l’LCSP. 

- El preu fixat en els contractes 26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 
36/10/V/PNS i 37/10/V/PNS inclou l’IVA. En el mateix sentit, segons 
que estableix el plec de clàusules administratives, l’import de les 
ofertes a presentar inclou l’IVA, totes dues circumstàncies que no 
s’ajusten al que disposa l’article 76.1 de l’LCSP. 

- En el plec de clàusules administratives particulars dels expedients 
7/09/V/A i 7/10/V/A, el sistema de revisió de preus referit a l’IPC no 
està limitat al 85% d’aquest, motiu pel qual no s’ajusten al que 
disposa l’article 78.3 de l’LCSP. 

- En l’expedient 5388 no hi ha constància de la justificació presentada 
pel contractista de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons que 
s’estableix en els articles 13 i 14 de l’RLCAP en relació amb l’article 
20.f) del TRLCAP. 

En l’expedient 6/11/V/A, la certificació aportada per l’adjudicatari, 
acreditativa de no tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Estat, 
no té validesa, perquè ha transcorregut el termini de sis mesos des 
que es va expedir segons consta en la mateixa certificació de 
l’Agència Tributària. 

La mateixa circumstància concorre en l’expedient 43/10/V/PNS pel 
que fa a les certificacions acreditatives d’estar al corrent amb les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tot això en 
relació amb l’article 16.3 de l’RLCAP. 

- En l’expedient 5388, no es deixa constància de la publicació de 
l’anunci d’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, 
segons el que estableix l’article 93.2 del TRLCAP. 

En els expedients 4/08/V/A, 7/09/V/A, 10/09/V/PNS i 36/10/V/PNS, no 
es deixa constància de la publicació en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de l’anunci d’adjudicació provisional, segons que 
exigeix l’article 42.2 de l’LCSP. 

En els expedients 4/08/V/A, 7/09/V/A i 10/09/V/PNS, no es deixa 
constància de la publicació en el perfil del contractant de l’anunci 
d’adjudicació definitiva, d’acord amb el que exigeix l’article 138.1 de 
l’LCSP. 

Així mateix, en els expedients 4/08/V/A, 7/09/V/A i 7/10/V/A, no s’ha 
publicat l’anunci d’adjudicació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
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Província d’Alacant; tampoc el de la formalització dels contractes 
43/10/V/PNS i 6/11/V/A, segons el que estableix l’article 138.2 de 
l’LCSP. L’anunci de formalització del contracte 6/11/V/A tampoc no 
s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

- En els contractes 5388, 4/08/V/A, 10/09/V/PNS, 7/10/V/A, 
26/10/V/PNS, 4/11/V/PNS, 6/11/V/A, 21/11/V/PNS i 22/11/V/PNS, no es 
deixa constància de la legitimació del representant de la mercantil 
que va resultar adjudicatària i que signa com a tal, segons que 
estableixen l’article 26.1.b de l’LCSP i l’article 71.3 de l’RLCAP. 

- Els contractes 5388, 4/08/V/A, 7/09/V/A, 10/09/V/PNS, 7/10/V/A, 
26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 36/10/V/PNS, 37/10/V/PNS, i 43/10/V/PNS 
no s’han comunicat al Registre de Contractes del Sector Públic, tal 
com exigeix l’article 308 de l’LCSP. Quant als expedients 4/08/V/A i 
7/09/V/A, tampoc no s’han remés a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que disposa l’article 29 de l’LCSP. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, interessa posar de 
manifest les circumstàncies següents: 

- En l’expedient 5388, les tres pròrrogues del contracte s’han acordat 
una vegada finalitzat el termini de duració del contracte o pròrroga 
anterior, motiu pel qual s’incompleix el que disposa l’article 198.1 
del TRLCAP. En el mateix sentit, les dues pròrrogues del contracte 
4/08/V/A s’han acordat una vegada que va vèncer, cosa que 
incompleix el que disposa l’article 279.1 de l’LCSP. 

- El servei objecte del contracte 7/10/V/A ha continuat prestant-se 
durant més de dos mesos després d’haver vençut el termini de dos 
anys de duració del contracte previst en aquest, tot i que el 
contracte no preveia la possibilitat de pròrroga i sense que conste 
cap acord de l’òrgan de contractació autoritzant-ne la continuació, 
cosa que incompleix el que disposen els articles 28 i 279.1 de l’LCSP. 

En l’expedient 5388, consta l’acta de conformitat que justifica que el 
servei ha conclòs amb data 30 d’abril de 2011, dia en què acabava el 
període màxim de quatre anys de duració del contracte incloent-hi 
les pròrrogues, conformement al que permet l’article 198 del 
TRLCAP i el contracte mateix. El servei ha continuat prestant-se, 
però, d’acord amb l’adjudicació d’un contracte menor de tres mesos 
de duració al mateix contractista, per un import total de 15.254 
euros. 

- De la documentació de l’expedient 10/09/V/PNS es desprén que la 
prestació del servei s’ha iniciat amb una antelació superior a un 
mes, respecte de l’adjudicació definitiva del contracte; així com 
amb una antelació superior a un mes i mig respecte a la 
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formalització d’aquest, circumstàncies que no s’ajusten al que 
disposa l’article 140.4 de l’LCSP. 

- En l’expedient 10/09/V/PNS, l’acte formal de recepció o conformitat 
que acredita el compliment del contracte es formalitza amb un 
retard de més de tres mesos respecte del termini legal del mes 
següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte, 
circumstància que incompleix l’article 205.2 de l’LCSP, en relació 
amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars. 

En l’acte formal de recepció o conformitat dels contractes 7/09/V/A i 
7/10/V/A, no es deixa constància de la data de finalització del servei. 

- En els expedients 26/10/V/PNS, 27/10/V/PNS, 36/10/V/PNS, 
37/10/V/PNS, i 43/10/V/PNS, encara que de duració vinculada a la 
del respectiu contracte d’obres, no es deixa constància documental 
de les dates previstes d’inici i finalització del contracte, 
conformement al que disposa l’article 279.4 de l’LCSP. 

- En l’expedient 7/09/V/A, en data 30 de novembre de 2012, l’òrgan de 
contractació acorda prorrogar un mes el contracte, alhora que se’n 
modifica a l’alça el preu. La possibilitat de pròrroga estava prevista 
en el contracte, encara que no la de modificar-lo ni les condicions. 

El preu fixat per al mes de la pròrroga és molt superior a la mitjana 
dels mesos de duració del contracte; sense que s’hi expresse si 
inclou o no l’IVA; alhora que no s’hi indica el preu per sessió diürna 
i nocturna, motiu pel qual no s’ajusta al que disposa l’article 26.1.f) 
de l’LCSP, ja que no indica el preu o mode de determinar-lo. 

- La resolució del contracte dels expedients 4/11/V/PNS i 6/11/V/A no 
s’ha formalitzat en un document administratiu subscrit per 
ambdues parts, segons que es desprén de l’article 202.3 de l’LCSP, 
en relació amb l’article 140.1 de l’LCSP. En l’expedient 4/11/V/PNS, 
d’altra banda, no consta l’acord de l’òrgan de contractació pel qual 
s’aprova la resolució. 

- En el contracte 22/11/V/PNS, que incloïa el servei de manteniment 
durant un termini d’execució d’un any, la recepció s’ha formalitzat 
als quinze dies de l’inici de la prestació del servei, motiu pel qual 
incompleix les clàusules del mateix contracte. 

- Hem comprovat que deu de les sis factures revisades, per un import 
total de 102.774 euros, s’han pagat fora del termini legal de 
pagament, amb una morositat mitjana de 155 dies. 
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11.7 Fiscalització dels contractes de gestió de serveis públics 

En l’anàlisi de l’adequació de la tramitació d’aquest tipus de contractes, 
hem fiscalitzat el següent contracte adjudicat en l’any 2000, subjecte a la 
normativa de l’LCAP, i que representa un 96% de l’import total adjudicat i 
en vigor d’aquest tipus de contractes, amb les xifres expressades en 
euros. 

Núm. 
expedient 

Objecte Procediment 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

108 
Replegada residus sòlids urbans, neteja 
viària, neteja de platges i altres serveis 
extraordinaris i complementaris a Elx  Obert 162.428.702 

Quadre 19 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades al començament de l’expedient de contractació de 
gestió de serveis públics analitzat, s’han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En l’expedient, no consta l’acord de l’òrgan de contractació en què 
es justifica la necessitat del contracte que exigeix l’article 68.1 de 
l’LCAP. 

- En l’expedient, no consta que l’òrgan de contractació haja aprovat 
la despesa, segons que estableix l’article 68.2 de l’LCAP. 

L’anàlisi del procediment de selecció de l’adjudicatari i de formalització 
del contracte permet posar de manifest les circumstàncies següents: 

- El plec de condicions facultatives preveu de manera expressa la 
possibilitat de presentar variants, per no precisa sobre quins 
elements i en quines condicions s’autoritza la presentació de 
variants o alternatives, conformement al que exigeix l’article 88.1 
de l’LCAP. En el mateix sentit, en l’anunci de licitació no consta 
l’admissibilitat de variants, tal com exigeix l’article 88.2 de l’LCAP. 

- S’ha comprovat que cap dels criteris d’adjudicació que depenen 
d’un juí de valor i que tenen una ponderació sobre la puntuació 
total del 80% es concreten en els plecs, circumstància que ha 
determinat que el seu contingut no estiga preestablert, sinó que es 
valore a posteriori en funció de les ofertes presentades, motiu pel 
qual el plec de clàusules administratives no estableix els criteris 
objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, tal com es 
desprén de l’article 87.1 de l’LCAP. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari de 2011 

57 

En el context expressat, les distintes puntuacions assignades, 
contingudes en els informes de valoració i en la resolució 
d’adjudicació, no es justifiquen adequadament. 

- En el plec de clàusules administratives particulars s’ha limitat la 
baixa de la proposició econòmica al 5% del pressupost de licitació, 
la puntuació del qual representa una ponderació del 20% de la 
puntuació total. 

- No s’ha publicat l’adjudicació del contracte, requisit que exigeix 
l’article 94.3 de l’LCAP. 

- El contracte i les modificacions que se n’han fet no s’han comunicat 
al Registre Públic de Contractes, tal com exigeix l’article 59 de 
l’LCAP. En el mateix sentit, tampoc no s’ha remés al Tribunal de 
Comptes o a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que disposa 
l’article 58 de l’LCAP. 

Quant als procediments d’execució, modificació i pròrroga del contracte, 
interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- S’han efectuat quatre modificacions del contracte, encara que 
solament la realitzada amb data 2 de desembre de 2011 té una 
justificació adequada i suficient, en funció de les noves necessitats 
o causes imprevistes que justifiquen les raons d’interés públic 
al·legades per a la modificació, segons el que exigeix l’article 102.1 
de l’LCAP. 

Hem comprovat, però, que les citades modificacions no s’han 
ajustat al que disposen els articles 55.1 i 102.2 de l’LCAP, que 
estableixen que es formalitzen en un document administratiu 
subscrit per les dues parts. 

- Les distintes modificacions del contracte impliquen, en el seu 
conjunt, alteracions en quantia igual o superior al 10% del preu 
primitiu del contracte, i superen els 6.010.121 euros, però no consta 
en l’expedient tota la documentació exigida per a aquests casos en 
l’article 102.3 de l’LCAP. 

- Com que el contracte es va adjudicar d’acord amb la variant 
ofertada presentada per l’adjudicatari, el contingut de la qual no 
s’ha incorporat al contracte, i davant les diferents modificacions 
acordades per l’òrgan de contractació, de les quals no es desprén el 
detall de les modificacions esmentades, a fi de potenciar la 
seguretat jurídica i millorar el coneixement exacte de les 
prestacions a les quals estan obligades les dues parts, recomanem 
que es refonga la documentació contractual en un text que recopile 
i delimite amb major precisió les clàusules vigents del contracte. 
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- La totalitat de les factures de serveis revisades s’han pagat fora del 
termini legal de pagament, per un import total de 21.791.508 euros, 
amb una morositat mitjana de 194 dies. 

- En un total de 33 factures hem comprovat que la data de la 
conformitat és anterior a la data del registre de factures. 

- En la imputació al pressupost de despeses de les dotze factures del 
servei d’eliminació de residus sòlids industrials, previst en el 
contracte per un import de 484.215 euros, no s’autoritza la despesa 
amb caràcter previ a la realització del servei, ja que es registra un 
únic document ADO. 

- En l’exercici 2011, l’adjudicatari va emetre dotze factures en 
concepte de neteges extraordinàries per un import total de 962.877 
euros. En virtut de la clàusula 14.10 del plec de condicions 
facultatives, aquests serveis són de realització obligatòria, sempre 
que ho ordene l’Alcaldia; encara que aquestes ordres no consten en 
l’expedient administratiu, ni l’Entitat les ha facilitades. 

- En l’exercici 2011 s’ha formalitzat la recepció d’un total de 52 
factures, corresponents a serveis prestats pel contractista en anys 
anteriors que no estaven previstos en el contracte, per import total 
amb IVA de 960.998 euros. 

Hem comprovat que un total de 23 factures, per un import total de 
521.598 euros, han sigut rebutjades per prescripció del dret del 
contractista; mentre que 29 factures més, que sumen un total de 
439.400 euros, s’han reconegut i pagat en l’exercici 2012. 

11.8  Fiscalització d’altres contractes administratius 

Hem fiscalitzat el següent contracte administratiu especial adjudicat en 
l’any 2004, que representa un 98% de l’import total adjudicat i en vigor 
en aquest tipus de contractes, amb la xifra expressada en euros: 

Núm. 
expedient 

Objecte Procediment 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

3851 
Conservació i manteniment de les 
instal·lacions electromecàniques, 
electròniques i d’ordenació del trànsit a Elx Obert 2.294.544 

Quadre 20 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de l’expedient del contracte administratiu 
especial, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 
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- En l’expedient no consta el preceptiu acord de l’òrgan de 
contractació en el qual es motive la necessitat del contracte, segons 
que exigeix l’article 67.1 del TRLCAP. 

- En virtut de l’acord l’òrgan de contractació de 30 de juny de 2004, 
simultàniament a l’aprovació de l’expedient i qualificació d’aquest 
com a contracte administratiu especial, es va aprovar que la 
duració màxima del contracte, incloent-hi les pròrrogues, fora de 
vuit anys. 

El contracte s’ha qualificat incorrectament d’administratiu especial, 
quan es tracta d’un contracte de serveis. Aquesta circumstància ha 
permés aquesta duració total del contracte, quan en els contractes 
de serveis la duració màxima, incloent-hi les pròrrogues, és de 
quatre anys, segons que estableix l’article 198.1 del TRLCAP. 

En aquest context, el nou contracte, adjudicat en abril de l’exercici 
2013, s’ha qualificat com de serveis, amb el termini màxim previst 
en la llei per a aquest tipus de contractes. 

- En l’expedient no consta documentalment que la Intervenció 
municipal haja certificat els límits quantitatius a què fa referència 
l’article 86 de l’RLRHL. 

- En l’expedient no consta que l’òrgan de contractació haja aprovat la 
despesa, segons estableix l’article 69.1 del TRLCAP, ja que no consta 
amb caràcter previ ni està comprés simultàniament amb 
l’aprovació de l’expedient. 

L’anàlisi del procediment de selecció de l’adjudicatari i de formalització 
del contracte permet posar de manifest les circumstàncies següents: 

- La valoració de les ofertes i la proposta d’adjudicació a l’òrgan de 
contractació no les efectua la mesa de contractació, sinó un 
enginyer municipal, circumstància que incompleix el que disposa 
l’article 88.1 del TRLCAP. Existeix, únicament, un dictamen 
favorable emés per la comissió informativa de contractació, serveis 
i manteniment. 

La mesa de contractació es limita a efectuar l’obertura de les 
proposicions, així com la qualificació de la documentació i admissió 
de les proposicions presentades pels licitadors. 

- S’ha admés, valorat i adjudicat l’oferta variant presentada per un 
dels dos licitadors presentats, sense que aquesta possibilitat 
estigués prevista en el plec de clàusules administratives particulars 
i en l’anunci de licitació, circumstància que contravé el que disposa 
l’article 87 del TRLCAP. 
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- En el plec de clàusules administratives particulars, no es fixa la 
ponderació o puntuació màxima dels dos criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació d’una fórmula, que es refereixen a les 
baixes sobre els preus unitaris previstos en el plec. 

Aquesta ponderació, com que no s’ha preestablert, depén de les 
proposicions que es presenten, motiu pel qual s’obté a posteriori. 
En la pràctica, la ponderació dels criteris que no depenen d’un juí 
de valor ha assolit un màxim del 22,22% i els criteris subjectius, el 
77,78% restant de la puntuació total. 

- Cap dels criteris d’adjudicació que depenen d’un juí de valor es 
concreten en el plec de clàusules administratives, circumstància 
que incompleix el que preveu l’article 86.1 del TRLCAP, ja que el 
contingut no està preestablert i es valora a posteriori en funció de 
les ofertes presentades. 

- La garantia definitiva aportada per l’adjudicatari correspon amb 
l’exigida en el plec de clàusules administratives particulars i en 
l’anunci de licitació, però el seu import és un 75% inferior a la que 
exigeix l’article 36.1 del TRLCAP i que és del 4% de l’import 
d’adjudicació, sense que s’hi motive o justifique una possible 
dispensa, com estableix l’article 37 del TRLCAP. 

- En l’expedient no consta que el contractista es trobe al corrent en el 
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, conformement al que estableixen els articles 13 i 14 de 
l’RLCAP, en relació amb l’article 20.f) del TRLCAP.  

- No s’ha publicat l’adjudicació del contracte, segons que exigeix 
l’article 93.2 del TRLCAP. 

- El preu fixat en el document contractual coincideix amb el 
pressupost màxim de licitació, sense que hi consten les baixes i 
millores adjudicades. Tampoc no s’hi fa constar que aquest import 
actua com a preu màxim. 

El preu consignat en el contracte, a més, hauria de comprendre’n la 
duració total i no limitar-se a indicar l’import anual. 

- En el contracte no es deixa constància de la legitimació del 
representant de la mercantil que va resultar adjudicatària i que 
signa com a tal, d’acord amb el que estableix l’article 71.3.a de 
l’RLCAP. 

- El contracte no s’ha comunicat al Registre de Contractes del Sector 
Públic, tal com exigeix l’article 58 del TRLCAP en relació amb el 114 
de l’RLCAP. En el mateix sentit, tampoc no s’ha remés al Tribunal 
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de Comptes o a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
disposa l’article 57 del TRLCAP. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga del 
contracte, volem posar de manifest les circumstàncies següents: 

- S’han efectuat cinc pròrrogues al contracte, quatre de les quals de 
duració anual i la darrera, fins a l’adjudicació del nou contracte 
licitat en l’exercici 2012 i adjudicat amb data 2 d’abril de 2013. 

La pròrroga corresponent a l’exercici 2012, que inclou una 
modificació del contracte, no s’ha formalitzat en un document 
contractual subscrit per les dues parts, segons que estableixen els 
articles 54 i 101.2 del TRLCAP. 

La pròrroga corresponent a l’exercici 2011 s’ha efectuat de manera 
tàcita, ja que ha continuat prestant-se el servei sense l’acord 
preceptiu de l’òrgan de contractació, circumstància que incompleix 
l’article 55 del TRLCAP. 

Les altres tres pròrrogues s’han acordat una vegada finalitzat el 
termini de duració del contracte o pròrroga, cosa que incompleix el 
que disposa l’article 198.1 del TRLCAP. 

- En l’expedient no consta l’acte formal i positiu de recepció o 
conformitat, posterior al lliurament o realització de l’objecte del 
contracte, segons que exigeix l’article 110.2 del TRLCAP. 

- Les quatre factures revisades en la fiscalització s’han pagat fora del 
termini legal de pagament, per un import total de 118.811 euros, 
amb una morositat mitjana de 250 dies. 

En el marc de la fiscalització que hem realitzat hem analitzat, així 
mateix, les factures rebutjades en el mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors, corresponents a una societat mercantil, que no 
figuren comptabilitzades com a obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost, segons que s’indica en l’apartat 8.1 de l’Informe. 

Es tracta d’una sol·licitud formalitzada amb data 20 d’abril de 2012, en 
aplicació de l’article 4 del Reial Decret Llei 4/2012, d’expedició per 
l’Ajuntament d’un certificat individual de reconeixement de l’existència 
d’obligacions pendents de pagament per 36 factures, per un import 
conjunt d’1.000.556 euros. 

La sol·licitud esmentada va ser rebutjada per la Intervenció municipal, 
amb data 27 d’abril de 2012, per no complir els requisits de l’article 2 del 
Reial Decret Llei 4/2012, segons indica l’apartat 12.2 de l’Informe, en la 
mesura en què es tractava de la contractació de determinades obres i 
serveis realitzats en els anys 2008 i 2009 al marge dels procediments 
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establits en l’LCSP i dels principis de publicitat i concurrència que 
regeixen els contractes de les administracions públiques. 

Hem analitzat tres factures que concentren el 80% de l’import rebutjat, 
que no estan imputades al pressupost ni han sigut comptabilitzades en 
el compte 413 “Obligacions pendents d’aplicar a pressupost”, en la data 
de tancament de l’exercici 2011, i s’han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- Dues factures van ser retornades amb data 12 de març de 2012, 
perquè no hi constava la conformitat del tècnic responsable per a la 
tramitació de la despesa, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost. 

Una de les factures té una quantia de 153.570 euros, en concepte de 
festes de l’any 2008, de data 9 de maig de 2011 i amb registre 
d’entrada en l’Ajuntament el dia 20 de maig de 2011; mentre que 
l’altra factura és de 129.892 euros, en concepte de festes de l’any 
2009, de data 19 d’octubre de 2009 i amb registre d’entrada en 
l’Ajuntament el dia 20 d’octubre de 2009. 

Hem comprovat que aquestes dues factures consten incloses en 
una relació de factures conformes, de data 30 de desembre de 2010, 
amb la signatura del regidor del servei, en la qual afirma que es 
tracta de despeses compromeses de conformitat amb aquesta 
regidoria, en la qual no figura signada la proposta del funcionari 
sobre el reconeixement de les obligacions. 

En relació amb les factures esmentades, amb caràcter previ a la 
seua tramitació, l’Ajuntament ha de tenir la seguretat que es tracta 
de serveis prestats de manera efectiva, en la quantia que figura en 
cadascuna, amb la finalitat que no hi haja un prejuí patrimonial per 
a l’Entitat. 

- Hi ha una factura de 512.641 euros, en concepte d’obres de 
condicionament per al partit de futbol Espanya-Itàlia celebrat en 
l’any 2008 de data 9 de maig de 2011 i amb registre d’entrada en 
l’Ajuntament del dia 24 de maig de 2011, que va ser retornada en 
data 8 de juny de 2011, ja que no hi constava cap contracte, decret 
d’Alcaldia o ordre que les justifiqués. 

Amb posterioritat, en data 27 de juny de 2011, la societat mercantil 
va sol·licitar donar curs a la tramitació d’aquesta factura, exposant 
en l’esmentat escrit que va ser el regidor de Esports, amb el 
vistiplau de l'alcalde i el coneixement del regidor d’Obres, qui va 
encarregar l’obra mencionada verbalment. 

Amb data 15 de juliol de 2011, la Intervenció municipal va informar 
que aquesta factura correspon a unes obres realitzades en una 
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propietat privada i no en un bé de domini públic o patrimonial de 
l’Ajuntament, motiu pel qual, com que no era competència 
municipal, no es pot tramitar. 

En el supòsit que l’Ajuntament hagués d’afrontar el pagament de 
les obres esmentades, hauria de promoure totes les actuacions que 
estiguen al seu abast a fi de reparar el perjuí patrimonial causat, 
atés que les obres s’han realitzat en benefici d’un tercer i no de 
l’Entitat. 

11.9 Fiscalització dels contractes menors 

A partir de les relacions de contractes i convenis certificades per l’Entitat 
i a partir del registre de factures de l’Ajuntament de l’exercici 2011, hem 
analitzat 29 proveïdors, amb factures de quantia superior als límits que 
indica l’article 122 de l’LCSP, no inclosos en aquestes relacions o inclosos, 
però amb imports diferents. 

En l’esmentada revisió s’ha posat de manifest l’existència, almenys, de 
15 contractes que no s’han ajustat als principis de publicitat i 
concurrència, circumstància que incompleix el que disposa l’article 74.2 
de l’LCSP. 

Tot seguit detallem l’import facturat en 2011 per cada proveïdor, amb el 
mateix objecte o similar, per als quals no s’ha tramitat cap procediment 
previst en l’LCSP, amb els imports en euros i sense incloure l’IVA: 

Objecte 
Import 

facturat en 
2011 

Insercions publicitàries en periòdics 43.991 

Insercions publicitàries en un periòdic 40.181 

Falques publicitàries en ràdio 26.090 

Subministrament de material d’obra: tot-u artificial 30.116 

Subministrament de formigó i aglomerat fred 28.926 

Subministrament de material d’impremta 33.756 

Subministrament de material de llanterneria 29.290 

Lloguer d’equips de so  55.637 

Subministrament de material de pintura 26.572 

Subministrament de material de neteja 43.498 

Subministrament de mobiliari per al centre social nou Altabix 21.354 

Pòlissa d’assegurança de vehicles 89.417 

Total 468.828 

Quadre 21 
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Tot seguit detallem l’import facturat en 2011 per cada proveïdor, amb el 
mateix objecte o similar, per als quals es van tramitar un o diversos 
contractes menors, amb els imports en euros, sense incloure l’IVA. 

Objecte 
Import 

facturat en 
2011 

Manteniment de la sala de comunicacions de la Policia Local 27.657 

Subministrament de material elèctric 89.436 

Subministrament de material de ferreteria 77.443 

Total 194.536 

Quadre 22 

Recomanem que en els contractes menors de major import se sol·liciten 
almenys tres ofertes a fi de justificar de manera raonable l’obtenció de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Recomanem, així mateix, la implantació d’una aplicació informàtica que 
possibilite el seguiment adequat i el control dels expedients de 
contractes menors, incloent-hi aquells que poden ser objecte del 
procediment de tramitació simplificada previst en la base 21a d’execució 
del pressupost de l’exercici 2011. 

12.  FETS POSTERIORS 

12.1  Plans de sanejament i d’ajust 

D’acord amb l’abast del treball detallat en l’apartat 2 de l’Informe, hem 
analitzat els fets posteriors a la data de tancament de l’exercici 
fiscalitzat, en relació amb les àrees objecte de l’abast d’aquesta 
fiscalització. 

En aquest sentit, durant els últims exercicis, les diferents magnituds 
pressupostàries i financeres negatives de l’Ajuntament han obligat a 
formular i a aprovar nombrosos plans econòmics i financers, de 
sanejament o d’ajust, derivats de la normativa sobre estabilitat 
pressupostària, sobre hisendes locals i sobre determinades operacions 
especials d’endeutament. 

En l’any 2009 es va aprovar un Pla de Sanejament 2009-2015, derivat de 
l’endeutament bancari especial, regulat en el Reial Decret Llei 5/2009, de 
24 d’abril, en vigor fins a l’any 2015. 

Amb data 26 de juny de 2010 es va aprovar un Pla Econòmic i Financer i 
de Sanejament per al període 2010-2012, formulat en aplicació de la 
normativa sobre estabilitat pressupostària, conseqüència del dèficit 
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pressupostari dels exercicis 2008 i 2009, que no va ser autoritzat, segons 
que detallem en l’apartat 10.2 de l’Informe. 

El dia 27 de febrer de 2012 es va aprovar un nou Pla Econòmic i Financer i 
de Sanejament 2011-2014, conseqüència del rebuig del pla referit en el 
paràgraf anterior i de l’estalvi net negatiu en l’exercici 2010, després de 
l’Acord del Ple de 26 de juliol de 2011. 

El 31 de juliol de 2012, l’òrgan competent de la Generalitat que té 
atribuïda la tutela financera va resoldre que la normativa en vigor no 
exigia l’aprovació d’aquest Pla, atés que l’exercici 2010 es va liquidar amb 
superàvit pressupostari i no s’estava sol·licitant autorització per a una 
operació d’endeutament a llarg termini, motiu pel qual es van arxivar les 
actuacions. 

El 30 de març de 2012 es va aprovar un Pla d’Ajust 2012-2022 derivat de 
l’endeutament bancari especial, regulat en el Reial Decret Llei 4/2012, de 
24 de febrer, en què es determinen les obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per 
al pagament als proveïdors de les entitats locals, d’acord amb el que 
detallem en l’apartat 12.2 de l’Informe. 

Aquest Pla va ser informat favorablement per l’òrgan competent de 
l’Estat en data 30 d’abril de 2012, i la seua vigència s’estén fins a l’any 
2022, data de venciment final de les operacions. 

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures 
Urgents contra la Morositat de les Administracions Públiques i de Suport 
a Entitats Locals amb Problemes Financers, que analitzem en l’apartat 
següent, hauria de tenir com a efecte una revisió en 2013 d’aquest pla 
d’ajust. 

12.2 Mecanismes de finançament per al pagament als proveïdors 

En compliment del que disposa l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, de 
24 de febrer, l’Ajuntament va remetre el 15 de març de 2012 al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica, una relació 
certificada de la Intervenció municipal amb totes les obligacions 
pendents de pagament de factures registrades amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2012 que reunien els requisits previstos en l’article 2 de 
l’esmentada norma. 

Tot seguit detallem l’import dels deutes acollits a aquest mecanisme, 
diferenciant entre els deutes amb titulars que en la data de la certificació 
eren entitats de crèdit i la resta de proveïdors, amb les xifres expressades 
en euros. 
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Concepte Import 

Entitats de crèdit, factures en gestió de pagaments confirmats 9.766.967

Proveïdors, factures aplicades al pressupost de 2011 i 2012 5.649.992

Total 15.416.959 

Quadre 23 

En relació amb els conceptes que mostrem en el quadre anterior, volem 
ressaltar les circumstàncies següents: 

- En la relació s’han inclòs factures per despeses contretes en 2011, 
per import de 2.136.953 euros, que han sigut comptabilitzades amb 
càrrec al pressupost de l’exercici 2012. 

- Entre les factures en gestió de pagaments confirmats, un import de 
8.456.035 euros deriva del contracte de gestió del servei públic que 
hem analitzat en l’apartat 11.8 de l’Informe. 

- La Intervenció municipal va informar del rebuig del certificat 
individual sol·licitat per una mercantil per accedir a aquest 
mecanisme de pagament, per import d’1.000.556 euros, 
corresponent a un grup divers de factures, segons que analitzem en 
l’apartat 11.8 de l’Informe. 

En virtut d’aquest mecanisme, l’Ajuntament ha concertat en diferents 
dates de l’exercici 2012 dotze préstecs amb el Fons per al Finançament 
dels Pagaments a Proveïdors creat mitjançant el Reial Decret Llei 7/2012, 
de 9 de març, en els quals diferents entitats de crèdit han actuat en el 
seu nom i representació. 

Posteriorment s’ha publicat el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de 
Mesures Urgents contra la Morositat de les Administracions Públiques i 
de Suport a Entitats Locals amb Problemes Financers, que té per objecte 
posar en marxa un nova fase del mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors. 

En virtut del que disposen els articles 3 i 15 de l’esmentat text legal, és 
possible d’incloure en aquest mecanisme les obligacions vençudes, 
líquides i exigibles a 31 de maig de 2013 pendents de pagament amb els 
creditors per indemnitzacions per expropiacions reconegudes per 
resolució judicial ferma, sempre que es troben comptabilitzades 
prèviament. 

En aquest sentit, en data 19 de juliol de 2013 l’Ajuntament va remetre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada 
de totes les obligacions pendents de pagament, entre les quals es troben 
les referides a les expropiacions que hem analitzat en l’apartat 6.2 de 
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l’Informe, que prèviament havien sigut comptabilitzades en el compte 
413 “Obligacions pendents d’aplicar al pressupost”. 

En virtut del que disposa l’article 18 del Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, 
la remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques implica 
per a l’Ajuntament la necessitat d’elaborar un pla d’ajust per poder 
formalitzar l’operació d’endeutament i d’aquesta manera finançar les 
obligacions pendents de pagament, que haurà de ser aprovat pel Ple de 
l’Entitat i remetre’s a l’òrgan competent de l’esmentat Ministeri. 

13. SEGUIMENT DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL 
INTERN DE L’AJUNTAMENT D’ELX DE L’EXERCICI 2011 

En el present apartat de l’Informe analitzem els incompliments de la 
normativa i les deficiències significatives de control intern aplegats en 
les conclusions generals de l’informe de fiscalització sobre el control 
intern de l’Ajuntament d’Elx de l’exercici 2011, aprovat pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes en data 20 de desembre de 2012. 

Entre aquests dos informes, l’Ajuntament ha esmenat, o es considera 
que ha ajustat a la normativa vigent, les qüestions relacionades amb les 
conclusions següents: 

- Pel que fa al compliment de la normativa sobre despeses 
susceptibles de ser satisfetes amb càrrec a les assignacions dels 
grups polítics, referit en la conclusió 2.1.b, cal esmentar que en la 
base 26a d’execució del pressupost de 2013 s’ha aplegat l’obligació 
de presentar les justificacions de les subvencions rebudes per a 
activitats institucionals. 

- En relació amb el control sobre el nombre de peticions d’informació 
de regidors de l’Entitat que són ateses, referit en la conclusió 2.1.c), 
encara que no se’n realitza un seguiment estadístic, l’Entitat 
manifesta que s’efectua un seguiment individual d’aquestes 
peticions i que la immensa majoria són contestades. 

- Pel que fa als terminis legals en els tràmits relatius al cicle 
pressupostari, referits en la conclusió 2.2.b, hem comprovat que en 
els exercicis 2012 i 2013 s’han complit, amb caràcter general, per bé 
que hi hem observat alguns endarreriments no rellevants, com 
indiquem en els apartats 5.1 i 7.2 de l’Informe. 

- La manca de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província 
de les bases reguladores de les subvencions, el contingut incomplet 
d’aquestes i l’absència d’informes específics de fiscalització, referits 
en la conclusió 2.3.b, es van esmenar d’acord amb la base 26a 
d’execució del pressupost de 2013, i es va publicar íntegrament en 
el Butlletí el 15 de gener de 2013. 
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Hem comprovat, d’altra banda, que s’estan realitzant informes de 
fiscalització de les concessions i de les justificacions de 
subvencions. 

- Quant als valors prescrits referits en la conclusió 2.4.c), en data 20 
de desembre de 2012, després d’analitzar aquells el càrrec dels 
quals es va produir en l’any 2008 i en anteriors, es va adoptar un 
acord d’anul·lació de valors per prescripció en període voluntari i 
executiu, per import d’1.045.479 euros. 

- Les observacions referides en la conclusió 2.4.d, sobre l’àrea de 
tresoreria, han sigut en general esmenades i aclarides, com 
detallem en l’apartat 9 de l’Informe. 

- En relació amb l’organització, l’operativa i l’accés als sistemes 
d’informació de la conclusió 2.4.e), el servei municipal corresponent 
ha informat que s’ha complit de manera raonable, tot i que algunes 
estan pendents d’esmena, segons s’hi fa referència posteriorment 
en aquest apartat. 

Entre aquests dos informes, l’Ajuntament no ha esmenat les següents 
circumstàncies aplegades en les conclusions, i considerem convenient de 
reiterar: 

- L’Entitat ha d’aprovar un organigrama general, referit en la 
conclusió 2.1.a), segons analitza i conclou l’apartat 4 de l’Informe. 

- La comptabilització i la imputació del pressupost de les 
transferències de capital rebudes, referides en la conclusió 2.2.a, 
continua sense regular-se d’acord amb la normativa comptable 
d’aplicació, segons que analitzem en els apartats 7.2 i 8.1 de 
l’Informe. 

- El complement de productivitat, referit en la conclusió 2.3.a el cobra 
tot el personal de l’Ajuntament, sense que estiga vinculat a una 
valoració objectiva. 

- L’absència de la proposta de despesa abans que aquesta es 
realitzés, en alguns expedients, i l’absència de formalització en 
contracte de les modificacions, referida en les conclusions 2.3.c i d, 
s’ha posat de manifest en els apartats 8.1 i 11 de l’Informe. 

- Persisteixen els incompliments de l’RBEL i les deficiències de 
control intern, relatives a l’inventari de béns, referides en la 
conclusió 2.4.a, d’acord amb l’anàlisi que n’hem fet en l’apartat 4.2 
de l’Informe. 

- En relació amb l’operativa i amb l’accés als sistemes d’informació, 
referits en la conclusió 2.4.e, no consta l’existència del document 
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sobre l’adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat ni el 
document sobre l'adequació a l'Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat, tal com estableix la normativa d’aplicació. 

Hem comprovat, així mateix, que els controls d’accés a les 
dependències de l’Entitat i el registre documental de tots els 
accessos al centre de processament de dades no és possible en 
aquests moments, ja que està en estudi l’habilitació d’un nou 
centre que complisca amb els requisits de l’Esquema Nacional de 
Seguretat. 

- La manca de personal tècnic suficient, en l’àrea d’Intervenció no 
permet esmenar les conclusions aplegades en l’apartat 2.5. 
L’Ajuntament té previst que, abans de finalitzar l’actual legislatura, 
s’aproven les bases per a la convocatòria del lloc de treball 
d’Intervenció, vacant des de fa més de vint anys. 

En els apartats 4.2 i 11 de l’Informe es posen de manifest la gravetat 
i les conseqüències que té, per a una adequada gestió econòmica i 
financera en un ajuntament de gran població, que no existisca un 
compliment rigorós de les funcions i de la normativa referides a la 
fiscalització i control. 

14. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència de les labors de fiscalització que hem realitzat 
referides al Compte General de l’exercici 2011 de l’Ajuntament d’Elx, i 
amb independència de les conclusions que s’apleguen en l’apartat 3 de 
l’Informe i de les recomanacions específiques aplegades en els apartats 
4.2, 9 i 13 de l’Informe de fiscalització sobre el control intern de 
l’Ajuntament d’Elx de l’exercici 2011, fem les recomanacions següents: 

a) L’Ajuntament ha d’adaptar el seu règim jurídic a les previsions del 
títol X de l’LBRL per als municipis de gran població, en el sentit 
d’aprovar els reglaments i d’implantar els òrgans específics, tal 
com es menciona en l’apartat 4.2 de l’Informe. 

b) En la mesura que la legislació de l’Estat i les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten, l’Entitat ha de valorar la possibilitat 
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, formule les 
esmenes que siguen procedents i fiscalitze de manera efectiva els 
organismes autònoms i societats mercantils de titularitat 
municipal, tal com indica l’apartat 4.2 de l’Informe. 

c) L’Entitat ha d’actualitzar anualment l’inventari de béns i resoldre 
les incidències que posa de manifest l’apartar 4.2 de l’Informe, a fi 
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de garantir el control i la protecció de cadascun dels béns de què és 
titular, així com facilitar la gestió municipal. 

d) En compliment del que es disposa en l’article 211 de l’LRHL i en la 
regla 101.3 de la ICAL, l’Entitat ha d’elaborar amb major rigor la 
memòria demostrativa del grau en què s’hagen complit els 
objectius programats, memòria que acompanya el Compte General, 
en el sentit exposat en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

e) L’Ajuntament ha de comprovar en el Compte General els imports de 
les despeses i ingressos totals previstos en cada projecte de 
despesa; alhora que ha de promoure que s’esmenen les 
incorreccions que posa de manifest la base de dades del Banc 
d’Espanya i l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, tal com 
detallem en els apartats 6.1 i 8.1 de l’Informe. 

f) En la planificació pressupostària de les inversions, l’Ajuntament ha 
d’atendre el principi d’anualitat, de manera que es limiten al 
màxim les incorporacions de romanents de crèdit, segons que 
s’indica en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

g) L’Entitat ha de reformar i completar les bases d’execució del 
pressupost pel que fa a les despeses plurianuals, procediment en 
les transferències procedents d’altres entitats, gestió del pressupost 
i documents comptables. Així mateix, el termini de pagament de les 
obligacions s’ha d’ajustar al termini màxim legal de pagament 
previst en l’LMOC, en el sentit exposat en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

h) Una gestió econòmica i financera adequada exigeix que l’Entitat 
s’ajuste a les despeses previstes en els pressupostos aprovats per a 
cada exercici i que evite la necessitat de promoure expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que indica 
l’apartat 8.1 de l’Informe. 

i) En la gestió de la tresoreria de l’Ajuntament es recomana la 
confecció d’arqueigs individuals, degudament signats i que s’aprove 
el pla de disposició de fons previst en les bases d’execució del 
pressupost, en el sentit exposat en l’apartat 9 de l’Informe. 

j) L’Ajuntament ha de garantir la correcta imputació pressupostària 
dels venciments de capital en les operacions de crèdit, que s’han 
d’ajustar a la normativa comptable i pressupostària, i ha d’evitar 
que es produïsquen les circumstàncies que descriu l’apartat 10.1 de 
l’Informe. 

A fi d’aconseguir una millora de la gestió contractual de l’Ajuntament, 
que ha sigut objecte d’una fiscalització específica i detallada en l’apartat 
11 de l’Informe, s’hauran d’atendre les indicacions i recomanacions que 
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posa de manifest l’anàlisi dels expedients de contractació, en especial les 
següents: 

a) En els supòsits de presentació de millores que impliquen l’execució 
de prestacions accessòries per part del contractista, i perquè es 
puguen valorar a fi de determinar quina és l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, és necessari que els plecs de clàusules 
establisquen els criteris de valoració que s’hi hagen d’aplicar. 
Aquestes millores s’han de detallar en el plec de clàusules 
administratives particulars expressant-hi els requisits, límits, 
modalitats i característiques que permeten identificar-les 
suficientment, i han de guardar relació directa amb l’objecte del 
contracte. 

b) La Secretaria o el titular de l’òrgan que tinga atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic de l’Entitat i la Intervenció municipal han 
d’exercir la seua responsabilitat administrativa i informar 
expressament sobre la legalitat dels plecs de clàusules 
administratives particulars, abans que aquestes siguen aprovades. 

c) Hem comprovat que en les licitacions de l’any 2012 i 2013 que hem 
revisat els plecs preveuen que aquells criteris de valoració en què la 
quantificació depén d’un juí de valor s’han de valorar de manera 
prèvia i separada dels quantificables mitjançant la mera aplicació 
de fórmules. Això no obstant, perquè la selecció de l’adjudicatari 
s’ajuste als principis de l’article 1 de l’LCSP, recomanem: 

- Que la ponderació de l’oferta econòmica siga, almenys, del 
50%. 

- Que quan un criteri d’adjudicació continga diversos 
subcriteris, aquests es relacionen en els plecs per ordre 
decreixent d’importància, de manera precisa i prèviament 
ponderats. 

- Que no s’incloguen com a criteris d’adjudicació aquells que 
han sigut considerats com un requisit de solvència. 

- Que la mesa de contractació es reunisca i prenga coneixement 
de la qualificació de la documentació de caràcter general i de 
l’obertura i informe de les proposicions tècniques presentades, 
amb caràcter previ als següents actes de tràmit, i que aixeque 
l’acta corresponent i deixe la constància documental que 
requereix el principi de transparència. 

- Que els informes tècnics de valoració de les ofertes no es 
limiten a atorgar les puntuacions, sinó que hi consten els 
arguments que les justifiquen, perquè la mesa de contractació 
les puga avaluar adequadament. 
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d)  En l’execució del contracte de replegada de residus sòlids urbans i 
de neteja viària, l’Ajuntament ha de realitzar mensualment totes 
les comprovacions previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars, a fi de garantir la prestació adequada del servei i de 
preservar els interessos econòmics municipals. 

e) Les modificacions dels contractes s’han de formalitzar en el 
corresponent document contractual subscrit per les dues parts i 
s’han de realitzar quan es complisquen estrictament els supòsits 
legals establits i en els terminis marcats en la normativa 
contractual. 

f) Els serveis de contractació i de compres s’han de coordinar 
adequadament per determinar, anualment, les necessitats reals 
d’obres, subministraments i serveis que tenen caràcter periòdic, i 
per estimar el valor total dels contractes successius l’objecte dels 
quals siga de la mateixa naturalesa o de similar i, si és el cas, 
tramitar el corresponent procediment de contractació, en cas de 
superar els límits establits per a la contractació menor, s’ha d’evitar 
el fraccionament indegut de l’objecte del contracte i s’ha de 
respectar els principis de publicitat i concurrència. 

g) En la mesura en què la legislació de l’Estat i les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten, l’Ajuntament ha de valorar la 
conveniència d’incrementar el nombre de llocs de treball del servei 
de contractació que requerisquen titulació superior, considerant la 
importància dels efectes econòmics de l’activitat que desenvolupa 
aquest servei, així com els incompliments tan significatius de la 
normativa que recull l’Informe. 

h) A fi de millorar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seua activitat contractual, considerem convenient 
efectuar les recomanacions següents, en relació amb el perfil del 
contractant: 

- Que l’Ajuntament i les seues entitats dependents 
s’adherisquen a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat i que publiquen el contingut del seu respectiu 
perfil en la plataforma de contractació elegida, de manera 
única i conjunta amb la seua pròpia pàgina web institucional, i 
que hi incloguen en tot cas un enllaç directe amb la 
plataforma des del seu perfil. 

- Que en el perfil de contractant de l’Ajuntament s’incloga un 
enllaç directe al perfil de contractant de les seues entitats 
dependents i viceversa. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari de 2011 

73 

- Que s’elabore un manual de procediments o instruccions per a 
la tramitació d’altes, baixes i modificacions dels usuaris de 
l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

En el tràmit d'al·legacions, l'Ajuntament ha aportat documentació de la 
qual es desprén que s'han començat a implementar les recomanacions 
relatives a la millora de la gestió contractual referides a les lletres a, b, c i 
e, excepte la referida als informes tècnics de valoració, continguda en 
l'últim apartat de la lletra c. 

15. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

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

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

 
El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en l’annex II i III.  
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2013 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 18 
de desembre de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 18 de desembre de 2013 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l'Entitat 
  









 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 
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Acusamos recibo del borrador del Informe ifE!'·'fiscafizaclón de la Cuenta General del 
Ayuntamiento d'Eix, ejerc1c1o 2011 (en adelante Informe) y realizamos las siguientes 
alegaciones en tiempo y forma. Se solicitó y se autorizó una prórroga hasta el 15 de 
noviembre. 

Las alegaciones que presentamos tienen un sentido político. Las realizamos como grupo 
municipal socialista del Ajuntament d'Eix. El mes de junio de 2011 tomó posesión la nueva 
corporación encabezada por la Alcaldesa Sra. Alonso. Por tanto nuestra primera observación 
es que la gestión del ejercicio presupuestario 2011, cuya cuenta general se fiscaliza fue 
compartida. El gobierno socialista realizó la confección del presupuesto inicial y la gestión 
hasta mayo. El gobierno del Partido Popular realizó la gestión presupuestaria desde junio 
2011 y confeccionó la liquidación del presupu.~sto y la Cuenta General que se analiza en el 
presente informe. 

El Alcalde Alejandro Soler solicitó por escrito a la Sindicatura de Comptes la realización del 
estudio pertinente del que ha resultado este informe antes de dejar las obligaciones de 
gobierno en junio 2011. 

El anterior gobierno socialista, como los predecesores nunca tomaron ninguna decisión ni en 
el Pleno ni en la Junta de Gobierno Local que no estuviera debidamente sustentada por los 
informes técnicos pertinentes. Toda decisión política se sustentó en los informes técnicos 
que marca la Ley. 

El Partido Socialista ha gobernado el Ayuntamiento de Elche desde el primer ayuntamiento 
democrático, hasta junio de 2011. Hemos cumplido nuestras obligaciones económicas, con 
la Administración tuteladora, con la Sindicatura de Comptes, con proveedores externos y 
con los trabajadores municipales y contratas municipales. Hemos elaborado en tiempo y 
forma los presupuestos anuales, las liquidaciones presupuestarias y las cuentas generales de 
estos años, menos la liquidación presupuestaria y la Cuenta General de 2011, obligación de 
los actuales gobernantes. Nuestra gestión ha sido absolutamente transparente. La 
Sindicatura a través de su página web recoge todos los documentos que se le exigen al 
Ajuntament d'Eix. Hemos realizado voluntariamente una revisión de cuentas del año 2006, 
2007 y 2008 a través de una empresa auditora especializada y de cuyo Informe Especial de 
Control Financiero: Revisión de una muestra de gastos presupuestarios del Capítulo 11 de la 
liquidación de los presupuestos de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 se dio cumplida cuenta a 
los demás partidos políticos y a la ciudadanía. La sindicatura de Comptes realizó el Informe 
de fiscalización sobre el control intern de I'Ajuntament d'Eix. Exercici 2010. Y ahora el actual 
Informe sobre el que realizamos alegaciones. Desde que conocimos la existencia de una 
organización no gubernamental que mide la transparencia municipal hemos recibido notas 
muy altas en todos los niveles de transparencia. También debe saber la Sindicatura de 
Comptes que en el último informe de este organismo sobre el actual gobierno del Partido 
Popular, el área de contratación fue valorada con un cero en transparencia. 

SINDIUTIJBA DE EOMPHS 
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la llegada a la Alcaldía de la Sra. Alonso conllevó un apagón democrático y un afán por 
silenciar la labor de la oposición. Una de las primeras medidas fue formar la mesa de 
contratación sin concejales de la oposición. Decidió no dotar al grupo municipal socialista 
en la oposición de medios humanos para desarrollar su labor de oposición. El PSOE consiguió 
12 concejales y se nos dotó con menos recursos que al otro partido en la oposición con un 
solo concejal. 

los sucesivos gobiernos municipales socialistas han practicado la austeridad como norma 
básica de la gobernanza municipal. El Plan económico-Financiero y de Saneamiento para el 
período 2011·2014, aprobado por el Equipo de gobierno del Partido Popular recoge 
textualmente en su página 10 sobre el capítulo de Política Fiscal, "se observa cómo los 
ciudadanos de Elche pagaron por impuestos directos y tasas y otros ingresos una cuantía 
sensiblemente inferior a la del resto de ciudadanos de la Comunidad Valenciana .... ". En el 
cuadro de la página citada se informa que "los ciudadanos de Elche pagan un 13% menos de 
impuestos, tasas y precios públicos". Por tanto cuando gobernábamos los socialistas la 
presión fiscal era inferior a la que pagan los ciudadanos de la media de los municipios de la 
Comunidad Valenciana e inferior a la actual. 

La crisis económica ha afectado a todas las administraciones públicas. Desde que empezó 
este grave problema hasta que dejamos el gobierno municipal, en junio 2011, tuvimos como 
máxima no repercutir la difícil situación del ayuntamiento en los ciudadanos, evitando 
especialmente subir los impuestos. Realizamos un acuerdo con SUMA de la Diputación 
Provincial, mejorando la recaudación y facilitando aplazamientos a los ciudadanos que no 
podían pagar a tiempo, implantamos facilidades a los proveedores con la modalidad de pago 
de confirming y refinanciamos la deuda municipal con bancos. Por cierto todas estas 
herramientas utilizadas para gestionar la crisis fueron votadas en contra y ampliamente 
denostadas por el actual gobierno del Partido Popular. Fueron tan criticadas como 
fervorosamente las utilizan ahora que gobiernan. la llegada al poder de la Sra. Alonso hizo 
que la liquidación del presupuesto de 2012 finalizara con remanente positivo. Nosotros no 
supimos hacerlo: bastaba subir los ingresos aumentando los impuestos a costa de los 
ciudadanos (ellBI más de un 15%) y disminuir los gastos convenciendo al mayor proveedor 
(limpieza) que aplazara 7 millones de Euros de ese año para tener datos positivos. 

También queremos añadir del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de las 
Entidades Locales Menores, del año 2011, que ha realizado la propia Sindicatura, el 
siguiente comentario: "En comparación con la situación del ejercicio anterior, el número de 
incidencias que presentaban las cuentas ha experimentado un aumento relevante al pasar de 
4.740 en 2010 a 24.272 en 2011. De las 588 entidades laca/es que presentaron la Cuenta 
General han sido requeridas 529 entidades locales para que subsanaran o justificaran las 
incidencias no aceptadas por esta Sindicatura, que ascendieron a 13.517. Las 
comprobaciones globales sobre las estados presupuestarios han reflejada que 373 entidades 
locales presentan incidencias. 
La incidencia más frecuente ha sido el resultado presupuestario ajustado negativo, que 
afecta a 176 entidades locales, indicativa de un deterioro de la situación económica de la 
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entidad.... Asimismo las comprobaciones sobre el balance y la cuenta de resultados han 
reflejada que la incidencia más frecuente se debe a la existencia del fondo de maniobra 
negativo que la presentan 206 entidades locales". 
Sobre los estados financieros de la Cuenta General 2011 (apartado 5.2.), queremos destacar 
que la propia Sindicatura de Comptes reconoce que "las cifras mostradas ponen de 
manifiesto la situación financiera del Ayuntamiento, caracterizada por un nivel de 
endeudamiento relativo elevado y dificultades para atender los vencimientos de las deudas 
con proveedores y acreedores a corto plazo, situación agravada por los hechos que se 
detallan en el apartado de Expropiaciones". Este comentario recoge fielmente la situación 
económica del Ayuntamiento de Elche y el reflejo de la crisis. Este apartado y el relativo a la 
deuda del Ayuntamiento son consecuencia de la situación de crisis y reflejan una situación 
difícil, pero que están muy alejadas de las afirmaciones alarmistas y propagandísticas que 
el Partido Popular realiza sin descanso contra los gobiernos socialistas, utilizando para ello, 
incluso, dinero público, como nos denuncian frecuentemente ciudadanos, en relación a 
videos que se visualizan en los autobuses urbanos. 

El Informe presenta varios capítulos y realizamos las siguientes alegaciones. 

Apartado 3. Conclusiones Generales 
3.1 Revisión financiera. La Sindicatura de Comptes realiza dos observaciones técnicas. 
La primera es sobre la aplicación en el presupuesto del valor de las expropiaciones, 
mayoritariamente para cederlas a la Generalitat Valenciana y a la Universidad Miguel 
Hernández. 
Desde el punto de vista político la postura del anterior gobierno socialista sobre las 
expropiaciones de suelo para la UMH está muy clara y reflejada en diversas mociones del 
Pleno de Elche. El informe realiza una descripción de este problema en el apartado 6.2 
obligaciones por expropiaciones. En 1997 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la 
GV para la implantación de la UMH en suelo que el ayuntamiento se compromete a 
expropiar y ceder. Es probable que el hecho de tomar esa decisión haya permitido el 
desarrollo de la UMH en el término municipal de Elche y no en otro municipio. Nadie, en su 
sano juicio, discute el valor positivo que ha supuesto, supone y supondrá la UMH para la 
ciudad. Sin embargo el Partido Socialista, que gestionó la cesión de las primeras fases de 
suelo de la UMH sin tener que aumentar impuestos, a costa del superávit de ejercicios 
anteriores, consecuencia de una buena gestión de los recursos económicos, pero se 
encontró en las últimas fases con el problema de falta de liquidez con la crisis económica. El 
PSOE de Elche considera intolerable el castigo que ejerce la Generalitat Valenciana 
gobernada por el PP haciendo que los ciudadanos de Elche sean los únicos que tengan que 
pagar el suelo expropiado. Por ello los socialistas defendemos que es una deuda histórica 
que reivindicaremos siempre al gobierno de la Generalitat Valenciana. 
También queremos destacar que el precio del suelo a expropiar es fijado por los técnicos 
municipales y confrontado con el precio del propietario. En caso de no llegar a un acuerdo el 
precio final no lo decide el ayuntamiento, lo hace un Jurado Provincial de Expropiaciones. 

Grup Municipal Socialista - Ajuntament d'ELX 
Pla,a de Baix, 3- 03202 - 96.665.80.34 - psoe@ayto-elche.es 



Ajuntament d'ELX 

El Informe considera que las obligaciones por exprop1ac1ones deberían haberse 
contabilizado en la cuenta 413. También dice que este error se repite en 2012, presupuesto 
realizado por el actual equipo de gobierno del Partido Popular. Entendemos que el error 
debe ser explicado técnicamente, ya que el problema y la cuantía de las expropiaciones que 
se deben nunca se ha escondido y se ha pagado en las primeras fases de cesión de suelo a la 
UMH y se ha intentado pagar, como recoge este informe con venta de terreno y con una 
petición de préstamo en 2010 que no fue autorizada por la Generalitat Valenciana. 
Recordamos que la aprobación del Presupuesto 2011 por el pleno se realizó con los informes 
pertinentes de los técnicos, incluido el del Sr. Interventor y el del Sr. Secretario de la 
Corporación. 

La segunda circunstancia que se refiere en el apartado 3.1 revisión financiera, es la 
imputación de una obligación correspondiente a parte del vencimiento de capital de una 
operación de préstamo indebidamente al presupuesto del año 2010. Igual que en el caso 
anterior recordamos que la aprobación del Presupuesto 2011 por el pleno se realizó con los 
informes pertinentes de los técnicos, incluido el del Sr. Interventor y el del Sr. Secretario de 
la Corporación. 

Apartado 3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 
Recoge un total de 8 consideraciones. Queremos destacar nuestra disconformidad en lo 
referente al punto b sobre la obligación de remitir al pleno información relativa a la 
ejecución presupuestaria y morosidad, que a su vez viene detallado en el punto 5.3 del 
informe Información al Pleno del Ayuntamiento. 
La legislación ha previsto la necesidad de información periódica al pleno y en el pleno de 
febrero de 2011 modificamos las bases del presupuesto para informar periódicamente. Solo 
hicimos dos plenos más en marzo y abril y no dio tiempo material para informar. Durante el 
mandato 2007-2011, dábamos información periódicamente y en la comisión informativa se 
daba cuenta y se contestaba al seguimiento presupuestario. 
La información sobre morosidad también fue decretada en la última fase del anterior 
mandato, como la Sindicatura debe conocer, ya que el Ministerio dispuso cuál y cómo debía 
ser la información sobre morosidad el 23 de marzo de 2011 a través de la Guía para la 
elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al 
Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Por cierto, La Ley 15/2010 estable en su artículo 4.4 que sin perjuicio de su posible 
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse. 
Pues bien, como muestra más del apagón democrático del gobierno municipal de la Sra. 
Alonso apuntar que se nos impide debatir sobre estos informes. El Partido Popular cuando 
presenta este informe prohíbe el debate en el Pleno. 

Afirma el autor del Informe que el presupuesto el Ayuntamiento del ejercicio 2011 no se 
ajustó al principio de equilibrio presupuestario ya que se elaboró teniendo en cuenta las 
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medidas previstas en un plan de ajuste que no fue autorizado por la Secretaría Autonómica 
de Economía y Presupuestos de la G.V. Remite el informe al punto 10.2 Plan económico 
financiero y de saneamiento 2010-2012. Queremos puntualizar que el citado plan redactado 
por los técnicos municipales y por una empresa externa planteaba soluciones para pagar las 
expropiaciones y una segunda operación de refinanciación previamente pactada con las 
entidades bancarias. El informe certifica pasado el tiempo la nulidad del plan. No debió ser 
tan clara la causa de la denegación ya que la Secretaría Autonómica precisó los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y la mitad de enero para contestar con 
la primera negativa y hasta la víspera de la cita electoral de mayo 2011 para confirmarla tras 
nuestras alegaciones. Baste decir que como era costumbre del gobierno socialista realizamos 
el presupuesto en noviembre, se aprobó en diciembre y tras responder alegaciones 
definitivamente en enero 2011. En ningún momento, pese a las peticiones de cita que 
solicitamos a los miembros de la Consellería (técnicos y políticos) y a las peticiones de 
aclaraciones, en ningún momento repetimos, se nos dijo que no se nos fuera a aprobar el 
citado plan. Cuando recibimos la comunicación en enero de 2011, preparamos las 
modificaciones pertinentes para garantizar el pago de las obligaciones con los bancos por lo 
menos mientras estuvimos gobernando. Nunca dejamos de pagar nuestras obligaciones con 
bancos y cajas de ahorro en tiempo y forma. 

El Informe se refiere en este apartado 3.2 a la Revisión del cumplimiento de legalidad y en 
los apartados e, f, g y h a la tramitación de diversos contratos, adjudicación de un contrato 
en el año 2004, contratación de determinados servicios y obras durante los años 2008 y 
2009. Algunos de los contratos se realizaron al amparo de los dos planes de inversión 
denominados E (del Estado) y del plan C de la Comunidad Valenciana. Algunas de las obras 
todavía están en fase de conclusión, por lo que parte de las circunstancias relacionadas en 
este informe afectan al equipo de gobierno actual. 
En líneas generales estos planes se concibieron como inversión pública para detener la 
pérdida de empleo e intentar crearlo. Estos programas, tanto del Gobierno de España como 
del Gobierno de la Generalitat Valenciana se realizaban a través de documentos 
protocolizados y mediante una tramitación informática. 

Este grupo municipal socialista quiere dejar claro en relación a lo expuesto en estos 
apartados del informe lo siguiente: 
la mesa de contratación era un órgano de decisión formado por técnicos (incluidos 
Secretario e Interventor) y políticos (incluido un miembro del Partido Popular, entonces en la 
oposición). No tenemos constancia de ninguna advertencia legal por parte de los 
funcionarios que conformaban la mesa, ni advertencia legal por parte de los concejales 
componente de la mesa incluido el concejal del Partido popular que participó en todos y 
cada una de las decisiones de la mesa de contratación. Ahora esta situación es imposible 
porque el Partido Popular en el gobierno municipal con la Sra. Alonso de Alcaldesa no 
permite la participación de los partidos de la oposición en la mesa de contratación. 
los acuerdos de mesa de contratación a los que se refiere este informe que tuvieron que ser 
aprobados en Junta de Gobierno local, lo fueron, sin que existiera ningún reparo ni 
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advertencia de legalidad por parte del Secretario, Interventor y Vicesecretario presentes en 
la Junta de Gobierno local sobre los mismos. 
las adjudicaciones de la Junta de Gobierno local se realizaron a las empresas propuestas por 
la mesa de contratación, siguiendo los criterios técnicos en ella expuestos. Estas empresas 
adjudicatarias fueron muchas y algunas habían trabajado anteriormente para el 
Ayuntamiento de Elche y otras fueron la primera vez que lo hacían. Negamos criterios 
políticos para la adjudicación de estos contratos, 
Tampoco conocemos ningún procedimiento judicial abierto por posibles perjudicados por 
anomalías relacionadas con los procedimientos y las adjudicaciones que se relacionan en el 
informe. 

Esperamos a conocer las alegaciones de los técnicos afectados para pronunciarnos sobre 
ellas. 

Por último queremos denunciar en este informe, ante la Sindicatura de Comptes, que el 
actual gobierno municipal presidido por la Sra. Alonso no· solo ha realizado el apagón 
democrático que hemos denunciado con la opacidad de la mesa de contratación actual, sino 
que ha tomado decisiones (en nuestra opinión cuestionables), como el aplazamiento de 7 
millones de euros del gasto de la limpieza viaria (Urbaser) en 2012, trasladándose su pago a 
los siguientes 7 años con los intereses correspondientes. También ha decidido la 
prolongación del contrato de la misma contrata de limpieza por tres años y la prórroga del 
contrato de autobuses urbanos de Elche por 10 años, sin haber mediado ningún 
procedimiento de contratación en ambos casos. 
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Fecha: 19 de noviembre de 2013 
Ngdo.: Secretaría General lsl/ecm 
Expte.: 61/2013 
Asunto Alegaciones al Borrador 

Informe Sindicatura de 
Cuentas C.V. 

SINDICATURA DE COMPTES 
Atte. Síndico Mayor 
C/ San Vicente, 4 
46002 -VALENCIA 

Con fecha 15 de noviembre pasado, remitimos comunicación del acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local relativo a las alegaciones formuladas por el 
Ayuntamiento de Elche al borrador del informe de fiscalización de diversos aspectos 
de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Elche, ejercicio 
presupuestario 2011, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana. 

Habiéndose comprobado que en el mismo se han omitido las alegaciones 
formuladas por el Servicio de Intervención, procedemos a remitir el citado acuerdo 
completo, subsanando tal deficiencia, con el ruego de que lo sustituyan por el 
enviado con anterioridad. Añadiendo a la documentación que con aquel aportamos, 
el documento que adjunto al presente remitimos bajo el epígrafe de "Documento n° 
11". 

Asimismo rogamos a la Sindicatura que no proceda a la publicación de 
ninguno de los documentos acompañados por contener numerosas referencias de 
carácter personal. 

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elche, en sesión 
celebrada el día 15 de noviembre de 2013, entre otros, ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 

"Alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Elche al borrador del 
informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-

Ajuntament·d'Eix, Secretaria General Pla¡a de Baix, 1- 03202 Eix. Tel. 96 66580 23 FaJc'96 665 BO 81. 
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Ayuntamiento de Elche. ______________ _ 

financiera del Ayuntamiento de Elche, ejercicio presupuestario 2011, elaborado 
por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

Con fecha . 11 de octubre de 2013, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, notificaba a este Ayuntamiento oficio mediante el que se nos daba 
traslado del extenso borrador del informe de fiscalización de diversos aspectos de la 
actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Elche, ejercicio presupuestario 
2011, al efecto de que formulásemos alegaciones en un plazo que expiraba el 31 de 
octubre del año en curso. 

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
pasado 30 de octubre se solicitaba a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana la ampliación del plazo de alegaciones al citado borrador del informe de 
fiscalización hasta el día 15 de noviembre de 2013, a fin de poder cumplimentar 
adecuadamente el trámite conferido. 

La Sindicatura en atento oficio, con registro de entrada de 7 de noviembre del año 
en curso, comunica al Ayuntamiento la aceptación la prórroga interesada. 

Vistas las propuestas de alegaciones formuladas por el Servicio de Secretaría 
General al indicado documento que seguidamente se transcribe: 

"Alegaciones formuladas por el Servicio de Secretaría General al borrador del 
informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico
financiera del Ayuntamiento de Elche elaborado por la Sindicatura de Cuentas 
de la Comunidad Valenciana. · 

Apartado 4.2 "Organización y funcionamiento" del borrador del informe, 
página 13. 

En materia de organización de los Municipios de Gran Población, y en concreto, 
respecto a la falta de constitución del órgano administrativo responsable de la 
asesoría jurídica indicar que mediante acuerdo plenario de 25 de julio de 2005, (Acta 
n° 9/2005) entre otras cuestiones, se procedió a la constitución de dicho órgano bajo 
la denominación de Coordinador General de la Asesoría Jurídica en el que se 
integró el antiguo puesto de Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica. Puesto que se ha 
mantenido desde la citada fecha. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Certificado parcial de la parte dispositiva del citado acuerdo plenario (Documento n° 
1) 

Apartado 4.2 "Organización y funcionamiento" del borrador del informe, 
página 15. 

Ajuntamentd'Eix,. Secrétaria General. PI a~ de BaiX, 1- 03202 Elx. Tel. 96 665 80 23 F.ax 96 665 BO 81. 
e·maii: secretaria@ayto-elche.es 

2 



---- ---·---·· ··------·---·--------····-~·· --···---- ··-· 

• Ayuntamiento de Elche ______________ -~~ 

Por lo que respecta al inventario de bienes y, en general, a la gestión del patrimonio 
municipal, y en concreto, en relación con la falta de aprobación anual por el Pleno de 
la verificación de las rectificaciones del citado documento, y con independencia de 
que entendamos que en los Municipios de Gran Población el competente no sea el 
Pleno, sino la Junta de Gobierno Local al carecer el primero de competencias sobre 
la materia, informar que se ésta procediendo a la implantación de nuevos 
procedimientos y, en especial, a la mejora y actualización de los sistemas 
informáticos para que en breve se subsane tal deficiencia. 

Por lo que se refiere a los bienes de la entidades dependientes, indicar que en la 
actualidad solo subsiste un organismo autónomo municipal "Visitelche" cuyo 
patrimonio inmobiliario, que es escaso (El edificio del Palacio de Congresos de 
Elche), se encuentra inventariado y a nombre del propio Ayuntamiento. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia de la ficha del inventario de bienes inmuebles correspondiente al inmueble 
que gestiona y constituye la sede social de "Visitelche" (Documento n° 2) 

Finalmente, en lo concerniente a la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
todos los bienes inmuebles, informar que progresivamente se está procediendo a 
subsanar tal deficiencia. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia de certificaciones para la inscripción registra! de fincas de titularidad municipal 
(Documento n° 3} 

Apartado 14 "Recomendaciones" del borrador del informe, página 73, párrafo 
a). 

En materia de contratación, respecto a la inclusión en los pliegos de las mejoras de 
forma detallada y de los criterios de valoración que deban aplicarse a las mismas, 
informar que desde hace algún tiempo se ha procedido a incorporar tal sugerencia, 
de forma, que las mejoras a efectuar por los licitadores se concretan y especifican 
todo lo posible en función de los casos, quedando constancia en los pliegos de los 
criterios para su valoración y de su peso específico en el conjunto de los elementos 
a valorar en la oferta. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia del Pliego de Condiciones Técnicas en cuyo último apartado se concretan con 
precisión las mejoras y su valoración (Documento no 4) 

A)untamentd'Eix, Secretaria General. l'Ja,. de Balx, 1· 03202 Elx. Tel. 96 66580 23 Fax 96 665 80.81. 3 
-e--mail: secretaria@ayto·elche.es 



--~· -·----------·· ···-···---···----· 

• Ayuntamiento de Elche _____________ _ 
A 

Apartado 14 "Recomendaciones" del borrador del informe, página 74, párrafo 
b). 

En relación con la falta de informes de intervención y secretaría en los 
procedimientos contractuales y con independencia de que existiesen informes 
jurídicos, si bien suscritos por la Jefe del Servicio de Contratación (T.A.G. Licenciada 
en Derecho). Indicar que se ha procedido a subsanar tal deficiencia, de forma y 
manera, que en la actualidad tales informes son suscritos por el Secretario General 
o el Vicesecretario según el órgano de contratación del que procedan. Así mismo, 
consta en todos los expedientes informe de la Interventora. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia de alguno de tales informes debidamente suscritos por el Secretario o la 
Interventora según los casos (Documento n° 5) 

Apartado 14 "Recomendaciones" del borrador del informe, página 74, párrafo 
e). 

Respecto a las sugerencias que se efectúan en materia de criterios de valoración de 
las ofertas, decir: 

Sobre la ponderación de la oferta económica, al menos, en un 50% del valor total, 
recordamos que el artículo 150.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, no impone tal 
criterio, sin perjuicio de lo cual hemos de informar que, por ejemplo en este año, han 
sido escasos los contratos licitados que no se ajustan al mismo y que, de cualquier 
manera, acogemos tal sugerencia para aplicarla de manera generalizada, como se 
está haciendo, limitando su excepción a contratos cuya complejidad o naturaleza 
hagan aconsejable un criterio distinto. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia de Pliego de Condiciones Técnicas en cuyo último apartado consta como se 
ha ponderado la oferta económica como criterio preponderante para la adjudicación 
por encima de un 50% (Documento n° 6) 

Respecto a la inclusión en orden decreciente de importancia de los subcriterios de 
adjudicación en los pliegos, indicar que acogemos tal sugerencia para aplicarla en lo 
sucesivo. 

Respecto a la no inclusión de los requisitos de solvencia como criterios de 
adjudicación, manifestar que tal indicación se está aplicando. 

Documentación Justificativa de la alegación: 
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• Ayuntamiento de Elche. _______ _:_ _____ _ 

Copia de acta de sesión de la mesa de contratación acreditativa de que la solvencia 
se exigía con ocasión de la apertura del sobre "A" (Documento n° 7) 

Sobre que la mesa de contratación se reúna de forma previa y en sesión 
independiente para calificar la documentación de carácter general que consta en las 
propuestas, así como para la apertura e informe de las proposiciones técnicas, 
indicar que también tal sugerencia se viene cumplimentando actualmente. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia de las actas de sesiones de la mesa de contratación acreditativas de que la 
apertura e informe de las proposiciones técnicas se efectúa en sesión independiente 
con ocasión de la apertura del sobre "B", a la que sigue, en momento posterior, la 
apertura de la proposición económica, sobre "C" (Documento n° 8) 

Y finalmente, en relación con la mejor y mayor motivación de los informes técnicos 
de valoración de las ofertas para su adecuada valoración por la mesa de 
contratación, incidir en que también esta sugerencia se está intentado implantar en 
la medida de lo posible. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia del informe técnico de valoración de ofertas en la que se razona ampliamente 
la puntuación conferida a las mismas (Documento n° 9) 

Apartado 14 "Recomendaciones" del borrador del informe, página 74, párrafo 
e). 

Con respecto a la formalización en documento contractual de las modificaciones de 
los contratos y su realización en los plazos y con las condiciones legalmente 
establecidas, manifestar que tal recomendación se viene cumpliendo actualmente. 

Documentación Justificativa de la alegación: 

Copia del documento administrativo en que se formaliza una modificación de 
contrato (Documento n° 1 O)." 

"Alegaciones formuladas por el Servicio de Intervención al borrador del 
informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico· 
financiera del Ayuntamiento de Elche elaborado por la Sindicatura de Cuentas 
de la Comunidad Valenciana. 

El citado informe incluye en su apartado tercero las conclusiones generales 
resultado del trabajo efectuado, de acuerdo con el alcance manifestado en el objeto 
de esta auditoría. Así se recoge: 
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• Ayuntamiento de Elche ______________ _ 

5.- RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO. 

5.1.- TRAMITACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL. 
1.- Se dispone en la página 16 del Informe que "En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 211 de la LRHL y en la regla 101.3 de la ICAL, el Ayuntamiento ha 
elaborado la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, 
así como la memoria demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos 
programados, aunque este último documento no se ajusta en su contenido a lo 
dispuesto en los citados preceptos legales". 

ALEGACIONES.-

Tanto el artículo 211 del TRLHL, como la regla 101.3 de la ICAL, establecen que las 
entidades locales de más de 50.000 habitantes realizarán una memoria demostrativa 
del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los 
previstos y alcanzados, con su coste. 

Por parte del Ayuntamiento, se ha realizado dicha memoria de objetivos para el 
ejercicio 2011, la cual fue anexada como documentación complementaria cuando se 
procedió a rendir la Cuenta General del ejercicio 2011, tal y como se puede 
comprobar en la Plataforma de la Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. 

Dada la falta de concreción en dichos preceptos normativos sobre el contenido de la 
memoria de objetivos, se entiende que con el documento emitido y rendido se da 
cumplimiento suficiente a los mismos, por lo que se deberla estimar la presente 
alegación y suprimir la expresión "( ... ) aunque este último documento no se ajusta 
en su contenido a lo dispuesto en los citados preceptos legales". 

6.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

6.1.- UNIDADES INSTITUCIONALES INCLUIDAS. 

1.- Se manifiesta en la página 18 que "En el apartado 1.g) de la memoria de la 
Cuenta General dedicado a las entidades públicas participadas, no se incluye al 
Elche Club de Fútbol, SAO, a pesar de que el Ayuntamiento tiene una participación 
minoritaria con el 2,24% del capital social, ni a la Fundación Elche Club de Fútbol, a 
pesar de formar parte de su Patronato, siendo preceptivo según la ICAL". 

ALEGACIONES.-
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-· Ayuntamiento de Elche ____________ _ 

En la Cuenta General del ejercicio 2012 ya se han incorporado dichas entidades a 
los apartados 1.g y 1.h) de la Memoria, tal y como se puede comprobar en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. 

6.2.- OBLIGACIONES POR EXPROPIACIONES. 

1.- En las páginas 19 a 21 se dice que conforme a la normativa contable, se 
deberían haber contabilizado en la cuenta 413 "ACREEDORES POR 
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO", las obligaciones 
patrimoniales por expropiaciones e indemnizaciones, al existir Resoluciones firmes 
del Jurado Provincial de Expropiación y del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana, ascendiendo el importe a 31 de diciembre de 2011 a 
22.131.662 €. 

Por otro lado, las obligaciones referidas en el párrafo anterior podrían incrementarse 
en el importe de los intereses de demora. En consecuencia, por el principio de 
prudencia, debería contabilizarse como una provisión de riesgos y gastos, según la 
regla 57 de la ICAL. 

ALEGACIONES.-

La definición de la cuenta 413 que establece el Plan General Contabilidad pública 
establece que es una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de 
los gastos realizados o los bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al 
presupuesto, siendo procedente dicha aplicación .. 

En esta cuenta se reflejaban las facturas pendientes de aplicar a presupuesto 
correspondientes a gastos realizados por encima del importe consignado en el 
presupuesto y que posteriormente eran objeto de reconocimiento extrajudicial de 
crédito, al tratarse de bienes o servicios recibidos sin la correspondiente 
consignación presupuestaria. 

Interpretamos, en su momento, que no tenían esta consideración las sentencias 
para el pago de expropiaciones, pues estas al contrario de las facturas sin 
consignación que comentamos, sí estaban presupuestadas con su dotación 
correspondiente en el capítulo 6 de Inversiones, con una financiación detallada en el 
Plan de Inversiones. De acuerdo con el apartado número 6 del artículo 173 del ROL 
2/2004, los gastos que tienen afectados ingresos tendrán condicionada su 
disponibilidad a la existencia de compromisos firmes de aportación. 

Las obligaciones que se derivaban de la ejecución de las sentencias en éste caso, 
no fue posible llevarlas a cabo, pOr no haberse obtenido la financiación 
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.. • Ayuntamiento de Elche _____________ _ 

correspondiente para realizar dicho pago, pero sí que estaban presupuestadas y se 
ponía de manifiesto esta situación tanto en el informe del presupuesto como en el de 
la liquidación. 

Durante el ejercicio 2013 se ha procedido a la subsanación de esta incidencia, 
mediante la contabilización de las expropiaciones e indemnizaciones derivadas de 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia o resoluciones del Jurado de 
Expropiación Provincial (Documento Adjunto n° 11 ). 

7.- ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

7.2.- ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN. 

1.- En la página 26 se expresa que "La regulación que se recoge en la Base 268 de 
los gastos plurianuales es incompleta, en la medida en que no existe una remisión a 
lo dispuesto en los artículos 79 a 88 del RLRHL, circunstancia que ha determinado 
que en este tipo de gastos la Intervención municipal no certifique los límites 
cuantitativos a que hace referencia el artículo 86 del RLRHL. 

ALEGACIONES.-

En primer lugar la base de ejecución del presupuesto del ejercicio 2012 es la n° 32. 
En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 165.1 LRHL las Bases suponen la 
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la entidad, sin que se pueda modificar lo legislado 
para .la administración económica, por lo que no es necesario incluir o citar la 
normativa a la que se refiere. 

En cuanto a la omisión de certificado de que no se rebasan los límites cuantitativos 
establecidos en el artículo 174.3 de la LRHL hay que poner de manifiesto que en el 
ejercicio 2011 no se produjo ninguna inversión que tuviera una financiación 
plurianual. 

11.- FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

11.4.- FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. 

1.- Se manifiesta en las páginas 45, que "En el expediente 42/10/0/A no se deja 
constancia del cumplimiento total o parcial de las mejoras realizadas por el 
contratista, cuya valoración consta en el contrato por 700.000 €, ni del cumplimiento 
de la mejora". 

ALEGACIONES.-
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.;. Ayuntamiento de Elche. _____________ _ -
A día de em1s1on del Informe (octubre de 2013} no existfa constancia del 
cumplimiento de las mejoras ofertadas por el contratista, ni del proyecto de 
comunicación en el expediente 42/10/0/A, que corresponde a la OBRAS DE 
REVITALIZACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VINALOPÓ, actuaciones que, aunque ya 
finalizadas, aún está pendiente de confeccionar la Certificación final del proyecto y la 
de mejoras. 

13.- SEGUIMIENTO DEL INFORME FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE DEL EJERCICIO 2011. 

1.- En la página 71 del Informe se recoge que "La ausencia de la propuesta de gasto 
previamente a la realización del gasto en algunos expedientes( ... } se ha puesto de 
manifiesto en los apartados 8.1 y 11 del Informe". 

ALEGACIONES.-

Las bases de ejecución del presupuesto para el año 2011, concretamente en la 
Base Vigésima, se establece como única excepción a la emisión de retención de 
crédito, aquellos gastos tramitados directamente mediante documento administrativo 
G2, en cuyo caso se contabiliza directamente la autorización del gasto, comportando 
dicho documento que existe crédito suficiente y adecuado para realizar el gasto 
solicitado. 

Por otro lado, en las mencionadas bases de ejecución del Presupuesto para 2011, 
se detallan los documentos que se utilizan para la tramitación de las fases del gasto: 

a} Documento G3, para los gastos que se formalizan a través de este documento se 
realiza una Disposición - Obligación, el cual no se puede realizar sin un autorizado 
previo, a través de un documento interno G2, el cual se pueda realizar de modo 
genérico o individual para cada gasto determinado. 

b) En el caso de realización de gastos sin G2 previo (Autorizado}, dicho gasto se 
tramita como Propuesta de pago y es aprobado por la Junta de Gobierno Local, 
como órgano competente, exigiéndose al responsable del departamento que ha 
realizado el gasto que justifique el motivo por el cual se ha incumplido la normativa." 

Estimando conformes las alegaciones transcritas. 

La Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

Primero.- Formular, en los términos transcritos, alegaciones al borrador del informe 
de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Elche, ejercicio presupuestario 2011, elaborado por la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana. 
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• Ayuntamiento de Elche _____________ _ 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana." 

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

En Elche, a 19 de novtembre de 2013. 
//. .f~·z:r.-J\~:-· ·- ... 
i '' ' .,:::El Secretario Gen 

,.·fl•¡,_ 

\~~~.E:)!.;~ ./ 
Fdo D. Antomo--~e 

\ 

/' 

Ajuntanient d'Eix, Secretaria General. Pla¡a de BaÍll¡ 1-03202 Ebc Tel. 96 665<80 23 Fax-96665 8081. 1 O 
eMmail::secretaria@ayto-.elche.es 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS A L'ESBORRANY DE L'INFORME DE 
FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ELX. EXERCICI DE 2011 

 

I. INTRODUCCIÓ 

El dia 10 d'octubre de 2013, es van trametre a l'actual alcaldessa i a 
l'anterior alcalde de l'Ajuntament d'Elx —ja que els dos van ocupar 
aquest càrrec durant l'exercici de 2011—, sengles exemplars de 
l'esborrany de l'informe de fiscalització sobre l'activitat 
economicofinancera de l'entitat local, el qual ha sigut realitzat d'acord 
amb el que preveu el Programa Anual d'Actuació per a l'any 2013. 

En el dit tràmit s'han rebut dos escrits d'al·legacions de data 15 de 
novembre de 2013, un del grup socialista i l'altre de la Secretaria General 
de l'Ajuntament, i un tercer escrit d'al·legacions de la Intervenció 
municipal, de data 19 de novembre de 2013. 

Hem elaborat el present informe a fi que el Consell de la Sindicatura de 
Comptes puga valorar els escrits d'al·legacions presentats i, si cal, 
modificar l'actual redacció de l'informe de fiscalització de l'Ajuntament 
d'Elx. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL 
PORTAVEU DEL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT 

Primera al·legació 

Comentaris 

Es considera que no es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó d'una 
sèrie de valoracions sense contingut jurídic, referides als temes que 
aplega l'esborrany de l'Informe, en referència a les obligacions per 
expropiacions, sense que s'aporte cap document sobre un argument 
fonamental, que és el fet que es tracta d'obligacions que van ser 
assumides per l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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Segona al·legació 

Comentaris 

Es considera que no es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó d'una 
valoració referida a una de les conclusions de l'esborrany de l'Informe en 
referència a la indeguda imputació al pressupost de 2010, d'una obligació 
corresponent a part del venciment de capital d'una operació de préstec, 
sense que s'aporte cap dada sobre les circumstàncies que es recullen en 
el citat esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris 

La normativa vigent durant l'exercici de 2011 obligava a l'elaboració 
periòdica d'informació sobre l'execució dels pressupostos, sobre el 
moviment de tresoreria per operacions pressupostàries i sobre el 
compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions. 

La vigència de les dites obligacions no ha estat transitòriament 
condicionada per cap desenvolupament reglamentari de la seua 
estructura i contingut, de manera que la publicació de la guia del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, és sols una eina per a 
homogeneïtzar-ne la formulació i la rendició automàtica, que no eximeix 
de l'obligació legal de la seua elaboració ni de donar-ne compte al Ple. 

Hem comprovat que en el Ple de l'Ajuntament de 28 de febrer de 2011, es 
van modificar les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2011 
per a incloure l'elaboració dels informes trimestrals de la Intervenció 
municipal. També hem comprovat que durant els exercicis de 2012 i 2013 
s'ha complit amb aquesta obligació. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa modificar l'actual redacció del paràgraf sisè de la pàgina 
disset de l'esborrany de l'Informe, que quedaria redactat així: "En el Ple 
de l'Ajuntament de 28 de febrer de 2011, es modificaren les bases 
d'execució del pressupost de l'exercici de 2011 per a incloure l'elaboració 
trimestral dels informes referits en el paràgraf anterior. Hem comprovat 
que s'ha complit amb aquesta obligació en els exercicis 2012 i 2013, en 
els quals s'ha donat compte al Ple i s'han tramés posteriorment al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques." 
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Quarta al·legació 

Comentaris 

L'aprovació definitiva del pressupost de 2011 es va produir el dia 31 de 
gener de 2011 i el pressupost de 2010 va estar prorrogat fins a la dita 
data. El requeriment de la conselleria perquè es modifiqués el pla d'ajust 
i, per tant, les previsions del pressupost va ser comunicat a l'Ajuntament 
amb anterioritat el 29 de desembre de 2010. 

Tal com indiquem en l'apartat 10.2 de l'esborrany de l'Informe, aquesta 
circumstància va determinar que els venciments de deute financer 
produïts entre agost i novembre de 2011, fossen atesos registrant les 
operacions com a no pressupostàries en pagaments pendents 
d'aplicació, fins a modificar el pressupost amb l'operació d'endeutament 
especial derivada del Reial Decret Llei 8/2011, del primer de juliol. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris 

Es considera que les qüestions que tracta l'escrit d'al·legacions no 
constitueixen pròpiament una al·legació, sinó una sèrie de valoracions 
referides a allò que conclou l'esborrany de l'Informe sobre la legalitat de 
la contractació administrativa, sense que es formule cap argument 
jurídic en contra de les conclusions que  expressa el citat esborrany de 
l'Informe o s'aporte documentació acreditativa que puga ser valorada. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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III. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER LA 
SECRETARIA GENERAL DE L'AJUNTAMENT 

Primera al·legació 

Comentaris 

S'aporta documentació justificativa de les circumstàncies referides en 
l'escrit d'al·legacions i, una vegada analitzada, s'ha posat de manifest 
que en el dit acord s'atribueixen les funcions que corresponen al titular 
de l'assessoria jurídica previstes en l'article 129 de l'LBRL a un 
determinat lloc de treball, encara que aquest no figura en la relació de 
llocs de treball de l'Ajuntament. 

En qualsevol cas, es considera complit l'objectiu establit en l'article 129 
de l'LBRL, raó per la qual caldria suprimir la referència a què no s'ha 
constituït l'òrgan administratiu responsable de l'assessoria jurídica de 
l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa suprimir el paràgraf 10, de la pàgina 13 de l'esborrany de 
l'Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris 

En l'escrit d'al·legacions es confirmen les circumstàncies posades de 
manifest en l'esborrany de l'Informe de fiscalització, encara que cal 
indicar que no s'esmenten les entitats que en depenen: Promocions i 
Iniciatives Municipals d'Elx, SA i Manteniment d'Espais Verds d'Elx, SA. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris 

Els fets als quals es fa referència en l'escrit d'al·legacions i la revisió de la 
documentació aportada posen de manifest que l'Ajuntament ha 
començat a implementar determinades recomanacions referides a la 
gestió contractual. No tenim constatació que siga una pràctica 
generalitzada i consolidada, però es pot indicar en l'esborrany de 
l'informe la circumstància anterior. 
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Conseqüències en l'Informe 

Es proposa incloure un paràgraf nou, el setè en la pàgina setanta-cinc de 
l'esborrany de l'Informe que tindria aquesta redacció: "En el tràmit 
d'al·legacions, l'Ajuntament ha aportat documentació de la qual es 
desprén que s'han començat a implementar les recomanacions relatives 
a la millora de la gestió contractual referides a les lletres a, b, c i e, 
excepte la referida als informes tècnics de valoració, continguda en 
l'últim apartat de la lletra c." 

Quarta al·legació 

Comentaris 

En l'escrit d'al·legacions es reconeixen de forma expressa les 
circumstàncies posades de manifest en l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, encara que s'aporta documentació justificativa, que ha sigut 
revisada i posa de manifest que l'Ajuntament ha assumit i adoptat la 
recomanació. No tenim constatació que siga una pràctica generalitzada i 
consolidada, però es pot indicar en l'esborrany de l'informe, tot i que de 
forma conjunta amb les circumstàncies posades de manifest en 
l'al·legació tercera. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa incloure un paràgraf nou, el setè en la pàgina setanta-cinc de 
l'esborrany de l'Informe de la proposta realitzada pel que fa a l'al·legació 
tercera, que tindria aquesta redacció: "En el tràmit d'al·legacions, 
l'Ajuntament ha aportat documentació de la qual es desprén que s'han 
començat a implementar les recomanacions relatives a la millora de la 
gestió contractual referides a les lletres a, b, c i e, excepte la referida als 
informes tècnics de valoració, continguda en l'últim apartat de la lletra 
c." 

Cinquena al·legació 

Comentaris 

Els fets i les circumstàncies indicades en l'al·legació i la revisió de la 
documentació aportada, posen de manifest que l'Ajuntament ha 
començat a posar en pràctica les recomanacions expressades en 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització, tret de la relativa als informes 
tècnics de valoració, en els quals continua sense constar els arguments 
que justifiquen les puntuacions atorgades. No tenim constatació que siga 
una pràctica generalitzada i consolidada, però es pot indicar en 
l'esborrany de l'informe la circumstància anterior, tot i que de forma 
conjunta amb les circumstàncies posades de manifest en les al·legacions 
tercera i quarta. 
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Conseqüències en l'Informe 

Es proposa incloure un paràgraf nou, el setè en la pàgina setanta-cinc de 
l'esborrany de l'Informe de la proposta realitzada pel que fa a les 
al·legacions tercera i quarta, que tindria aquesta redacció: "En el tràmit 
d'al·legacions, l'Ajuntament ha aportat documentació de la qual es 
desprén que s'han començat a implementar les recomanacions relatives 
a la millora de la gestió contractual referides a les lletres a, b, c i e, 
excepte la referida als informes tècnics de valoració, continguda en 
l'últim apartat de la lletra c." 

Sisena al·legació 

Comentaris 

Els fets indicats en l'escrit d'al·legacions i la revisió de la documentació 
aportada, posen de manifest que l'Ajuntament ha començat a posar en 
pràctica les recomanacions expressades en l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització. No tenim constatació que siga una pràctica generalitzada i 
consolidada, però es pot indicar en l'esborrany de l'informe la 
circumstància anterior, tot i que de forma conjunta amb les 
circumstàncies posades de manifest en les al·legacions tercera, quarta i 
cinquena. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa incloure un paràgraf nou al final de l'esborrany de l'Informe, 
el setè en la pàgina setanta-cinc, que tindria aquesta redacció: "  En el 
tràmit d'al·legacions, l'Ajuntament ha aportat documentació de la qual 
es desprén que s'han començat a implementar les recomanacions 
relatives a la millora de la gestió contractual referides a les lletres a, b, c i 
e, excepte la referida als informes tècnics de valoració, continguda en 
l'últim apartat de la lletra c." 
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IV. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER LA 
INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

Primera al·legació 

Comentaris 

Hem revisat una altra vegada el contingut de la memòria d'objectius i 
hem considerat que l'argumentació realitzada per part de la Intervenció 
municipal, resulta raonable. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa modificar l'actual redacció del paràgraf quart de la pàgina 
setze de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat així: "En 
compliment del que disposa l'article 211 de l'LRHL i la regla 101.3 de 
l'ICAL, l'Ajuntament ha elaborat la memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics, així com la memòria demostrativa del 
grau en què s'han acomplit els objectius programats". 

Segona al·legació 

Comentaris 

Hem revisat la plataforma de rendició de comptes i hem comprovat que 
en l'exercici de 2012 s'han incorporat dues entitats públiques 
participades. 

En aquest context, i encara que els fets indicats en l'esborrany de 
l'Informe es refereixen a l'exercici de 2011 en el qual es va produir la 
circumstància expressada, es podria suprimir la referència comentada en 
la recomanació e de l'apartat 14 de l'esborrany de l'Informe, pel que fa a 
la necessitat d'incloure en el Compte General informació sobre les 
entitats públiques participades. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa modificar l'actual redacció del paràgraf sisè de la pàgina 
setanta-dos de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat així: "e) 
L’Ajuntament ha de comprovar en el Compte General els imports de les 
despeses i ingressos totals previstos en cada projecte de despesa; alhora 
que ha de promoure que s’esmenen les incorreccions que posa de 
manifest la base de dades del Banc d’Espanya i l’Inventari d’Ens del 
Sector Públic Local, tal com detallem en els apartats 6.1 i 8.1 de 
l’Informe." 
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Tercera al·legació 

Comentaris 

Com es pot comprovar, en l'escrit d'al·legacions es manifesta la 
conformitat amb les observacions recollides en l'esborrany de l'Informe 
de fiscalització, en la mesura en què s'ha realitzat la comptabilitat en el 
compte 413 en l'exercici de 2013. 

En aquest sentit i, d'acord amb el manual de càlcul del dèficit en 
comptabilitat nacional, adaptat a les corporacions locals i aprovat per 
l'IGAE, en la data de tancament de l'exercici s'han de registrar aquelles 
obligacions vençudes, líquides i, per tant, exigibles que s'hi hagen 
produït, encara que no s'hagen dictat els corresponents actes 
administratius de reconeixement i liquidació, fet que impedeix aplicar-
les al pressupost vigent. 

La comptabilitat en el compte 413 es deu al fet d'acomplir el que 
estableix la part primera "principis comptables" del Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL), annex 
integrant de l'ICAL. 

La imatge fidel i el principi de la meritació exigeixen que qualsevol 
obligació vençuda, líquida i exigible figure com un passiu en el balanç de 
l'entitat local, independentment de les raons per les quals la normativa 
pressupostària ha impedit que s'impute al pressupost en el sentit que es 
regula en la regla 71 de l'ICAL. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris 

L'element essencial del paràgraf al·legat, que es refereix a l'absència de 
certificació de la intervenció municipal dels límits quantitatius, va ser 
reconsiderat en les discussions prèvies a l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, raó per la qual es van suprimir les mencions indicades en 
l'apartat 11. Per tant, s'hauria de suprimir també la referència que es 
realitza a la mateixa circumstància. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa suprimir el paràgraf setè de la pàgina vint-i-cinc de 
l'esborrany de l'Informe. 
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Cinquena al·legació 

Comentaris 

En l'escrit d'al·legacions es ratifica que no es té constatació que s'hagen 
complit les millores valorades per 700.000 euros ni el projecte de 
comunicació. Aquesta circumstància resulta molt significativa, ja que la 
millora va ser determinant per a obtenir l'adjudicació del contracte i 
l'absència del qual desvirtua el compliment dels principis de 
contractació pública. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Sisena al·legació 

Comentaris 

En l'informe no es fa cap esment a la causa de l'existència de propostes 
de despesa prèviament a la realització de la despesa siga conseqüència 
d'una incorrecta regulació en les bases d'execució del pressupost, sinó 
que es tracta de posar de manifest que en alguns expedients de l'exercici 
fiscalitzat, l'Ajuntament realitza despeses al marge de la normativa 
pressupostària. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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