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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

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

Conformement al 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 2014, la fiscalització 
efectuada de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus 
(EMTRE) ha tingut per objecte la revisió financera i de compliment de la 
legalitat dels aspectes que tot seguit es relacionen: 

1. La rendició de comptes i informació que s’ha de subministrar a 
l’Assemblea. La formació i aprovació adequada del Compte General 
de l’Entitat corresponent a l’exercici 2012. La remissió a l’Assemblea 
de la informació següent referida a l’exercici 2012: l’execució del 
pressupost, els moviments de tresoreria, l’inventari de béns i els 
informes de la Intervenció. Informes sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

2. L’elaboració, formulació i aprovació dels pressupostos dels exercicis 
2012, 2013 i 2014, així com la remissió d’aquests a es 
administracions competents. 

3. Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i les 
operacions pendents d’aplicar al pressupost remeses a aquesta 
Sindicatura. Des de l’1 de gener de 2012 fins a la data del treball de 
camp (juliol de 2014). 

4. El resultat pressupostari de l’exercici 2012. Anàlisi i comprovació de 
l’adequació del còmput conformement al que preveu la normativa 
aplicable. 

5. El romanent de la tresoreria de l’exercici 2012. Revisió de 
l’adequació del càlcul d’acord amb el que preveu la normativa 
aplicable, així com de les mesures adoptades en cas de ser negatiu. 

6. La situació de la tresoreria durant l’exercici 2012. Revisió de 
l’adequació dels procediments de gestió i comptabilització de la 
tresoreria de l’Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d’aplicació. 

7. El mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors. 

8. La contractació de l’Entitat i la seua comptabilització. Revisió dels 
procediments de contractació i de l’adequació de la tramitació dels 
contractes formalitzats en els exercicis 2012 i 2013, així com de 
l’adequació de la comptabilització i imputació al pressupost de la 
seua execució. 
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9. Els fets posteriors. Anàlisi de la possible incidència dels fets 
posteriors al tancament de l’exercici 2012 en relació amb les àrees 
objecte de l’abast de la fiscalització. 

El Compte General de l’EMTRE de l’exercici 2012 està format únicament 
pel compte de la mateixa Entitat, atès que no té organismes autònoms ni 
societats mercantils íntegrament participades. 

El Compte de l’Entitat integra els comptes anuals formats pel balanç, el 
compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria a 31 de desembre de 2012, corresponents a 
l’exercici acabat en la data expressada. S’adjunten en l’annex I. 

El Compte General ha sigut aprovat per l’Assemblea el 6 de novembre de 
2013 i ha sigut retut a aquesta Sindicatura de Comptes el 31 d’octubre de 
2013, com s’indica en l’apartat 3.1. 

La fiscalització s’ha realitzat aplicant els Principis i normes d’auditoria del 
sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol, i el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes que figura en la seu electrònica de la Institució, 
especialment la secció 902. Els procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, revisió del control intern i altres 
tècniques d’auditoria aplicables als objectius i a l’abast d’aquesta 
fiscalització. 

La normativa d’aplicació que es tindrà en compte en aquesta fiscalització 
s’aplega en l’annex II. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

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

a) La memòria no conté la informació necessària i suficient sobre els 
aspectes que s’indiquen en l’apartat 3.1 requerits per la normativa 
comptable d’aplicació. 

b) Pe a fer una interpretació adequada del resultat pressupostari de 
2012 cal tenir en compte que l’Entitat ha imputat al dit exercici 
despeses de 2011 i exercicis anteriors, per 7.633.199 euros, i, a 
exercicis posteriors, despeses de 2012 per 3.555.546 euros. L’efecte 
net en el resultat pressupostari ajustat seria d’una major import de 
4.077.653 euros (vegeu apartat 5.1). 
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c) El romanent de tresoreria per a despeses generals calculat per 
l’EMTRE a 31 de desembre de 2012 ha pujat a 9.776.746 euros. La 
quantificació d’aquesta quantitat no s’ha ajustat al que disposa 
l’article 103 del Reial Decret 500/1990, en relació amb la 
determinació dels drets de difícil i impossible recaptació. A més, 
l’EMTRE no havia establit reglamentàriament els criteris que cal 
tenir en compte per a l’estimació dels dits drets, com disposa 
l’article 191 del TRLRHL. 

 Aquesta Sindicatura ha estimat els saldos deutors a 31 de desembre 
de 2012 en un import de, almenys, 4.638.119 euros, que haurien 
d’ajustar el romanent de tresoreria calculat per l’Entitat a la data 
expressada, com s’indica en l’apartat 5.2. 

 A més, per a fer una interpretació adequada d’aquest concepte 
caldria considerar que a 31 de desembre de 2012 l’EMTRE havia 
contret obligacions sense consignació pressupostària per import 
d’11.595.053 euros, dels quals 8.032.507 euros es trobaven registrats 
en el compte 413. Aquestes obligacions reduirien el romanent de 
tresoreria per a despeses generals, que passaria a tenir un valor 
negatiu de 6.456.426 euros. 

 Cal afegir que les obligacions referides contretes sense consignació 
pressupostària han sigut imputades als pressupostos dels exercicis 
2013 i 2014, prèvia aprovació de l’Assemblea. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest, durant els 
exercicis objecte de fiscalització, els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a)  L’EMTRE ha contret obligacions per quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats en el pressupost de l’exercici 2012 per un import 
conjunt de 3.555.546 euros, fet que incompleix el que disposa 
l’article 173.5 del TRLRHL, com indiquem en l’apartat 5.1. 

b) El perfil de contractant de l’EMTRE no reuneix les exigències 
previstes en l’article 53.2 del TRLCSP (vegeu apartat 7.2). 

c) Els pagaments dels contractes examinats, que es detallen en 
l’apartat 7.5, no s’han efectuat en els terminis previstos en l’article 
216 del TRLCSP. 

d) Els expedients de contractació tramitats per l’EMTRE per al control 
d’entrades i eixides en la planta de tractament de residus de 
Manises presenten els incompliments següents (vegeu apartat 7.6 
a): 



Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. Informe de fiscalització de diversos 
aspectes de l’activitat econòmica i financera. Exercicis 2012 a 2014 

7 

1. S’aprecia un incompliment de l’article 86.2 del TRLCSP en els 
expedients 2/12 i 1/13, sense que s’acredite adequadament 
l’elecció del procediment negociat sense publicitat. 

2. Els criteris de valoració d’ofertes de l’expedient 2/13, tramitat 
per mitjà de procediment obert, no garanteixen la selecció de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, com disposa l’article 
150 del TRLCSP. 

e) El contracte 3/12 hauria d’haver-se sotmés als requisits de 
publicitat establits en el TRLCSP, tenint en compte que el valor 
estimat del contracte ha d’incloure el preu de les eventuals 
pròrrogues que s’hi preveuen, com estableix l’article 88 del TRLCSP 
(vegeu apartat 7.6 b). 

f) Els serveis de naturalesa informàtica que es detallen en l’apartat 7.7 
han sigut considerats com contractes menors, sense tenir en 
compte el que disposa l’article 23.3 del TRLCSP pel que fa a la 
durada màxima d’un any i la prohibició de pròrroga. 

3. RENDICIÓ DE COMPTES DE 2012 I INFORMACIÓ A L’ASSEMBLEA 

3.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici 2012, integrat únicament pel Compte de 
la pròpia Entitat, el va formar la Intervenció el 22 de maig de 2013 i hi va 
informar favorablement la Comissió de Comptes, el 29 de maig de 2013. 
L’Assemblea va aprovar el Compte General el 6 de novembre de 2013, 
fora del termini previst en l’article 212.4 del TRLRHL (abans de l’1 
d’octubre). Pel que fa a això, l’Entitat manifesta en al·legacions que 
aquest incompliment és degut principalment al règim de celebració de 
sessions de l’Assemblea. 

El Compte de l’EMTRE ha sigut remés a aquesta Sindicatura de Comptes 
el 31 d’octubre de 2013, dins del termini legalment establit. 

Als comptes anuals de l’exercici 2012, l’Entitat ha unit la documentació 
prevista en la regla 98.3 de la ICAL. 

La liquidació del pressupost va ser aprovada per la presidenta de l’EMTRE 
per mitjà de Resolució de 28 de febrer de 2013, dins del termini legalment 
establit, previ informe de la Intervenció de 14 de febrer de 2013. S’ha 
remés còpia d’aquest estat financer al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i a la Comunitat Autònoma. 

En la revisió formal de la memòria, a fi de comprovar si s’adequa al que 
preveu la normativa comptable que hi és d’aplicació, s’ha observat que, 
encara que conté en termes generals la informació mínima prevista en la 
ICAL, no recull els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos 
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d’exercicis posteriors que cal incloure en la nota 20.3 A) del model de 
memòria, que s’indiquen en l’apartat 5.2, ni els fets posteriors que 
s’indiquen en l’apartat 8. 

Pel que fa a la documentació complementària que ha d’acompanyar el 
Compte General, es recomana la implantació d’una comptabilitat de 
costos a fi d’elaborar les memòries justificatives del cost i rendiment dels 
serveis públics i del compliment dels objectius, d’acord amb el que 
estableix la regla 101.3 de la ICAL. 

En el quadre següent es mostren els principals conceptes pressupostaris 
de l’exercici 2012 comparats amb l’exercici anterior, en euros: 

 
Conceptes pressupostaris 2012 2011 % 

Pressupost inicial despeses 77.610.680 43.342.345 79,1% 

Pressupost inicial ingressos 79.588.730 43.342.345 83,6% 

Previsions definitives despeses 77.645.560 45.951.350 69,0% 

Previsions definitives ingressos 79.623.610 45.951.350 73,3% 

Drets reconeguts nets 83.718.198 48.617.310 72,2% 

Obligacions reconegudes netes 76.028.579 44.020.903 72,7% 

Resultat pressupostari 7.689.619 4.596.407 67,3% 

Resultat pressupostari ajustat 7.689.619 4.916.473 56,4% 

Estabilitat pressupostària 16.971.288 (2.343.310) 824,2% 

Romanent de tresoreria total 10.951.922 3.261.039 235,8% 

Romanent de tresoreria despeses generals 9.776.746 2.795.425 249,7% 

Quadre 1 

Cal destacar els increments tan significatius en les xifres i conceptes 
pressupostaris de l’exercici 2012 respecte a l’exercici anterior. Aquests 
increments obeeixen, fonamentalment, a la major recaptació de la Taxa 
Metropolitana pel Servei de Tractament i Eliminació de Residus Urbans 
(TAMER), derivada de la modificació de l’article 10.1 de la seua 
Ordenança Fiscal reguladora, aprovada per l’Assemblea de l’Entitat el 28 
de setembre de 2011, per la qual s’incrementa la quota tributària de la 
taxa. 

En els apartats 5.1 i 5.2 s’analitza el resultat pressupostari i el romanent 
de tresoreria. 

3.2 Informació a l’Assemblea de l’Entitat 

3.2.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

S’ha complit amb l’obligació prevista en l’article 207 del TRLRHL de 
remetre a l’Assemblea de l’Entitat la informació de l’execució dels 
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pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat 
trimestral prevista en la base d’execució 40a del pressupost de 2012. 

3.2.2 Inventari de béns 

La rectificació anual de l’inventari al tancament dels exercicis 2011 i 2012 
va ser aprovada per l’Assemblea el 19 de desembre de 2012 i el 6 de juny 
de 2013, respectivament, conformement al que preveu l’article 33 del 
Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

3.2.3 Morositat en operacions comercials 

En compliment del que estableix l’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010, 
la Intervenció ha elaborat els informes trimestrals sobre el compliment 
dels terminis per al pagament de les obligacions de l’Entitat, que han 
sigut elevats a l’Assemblea i remesos a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat. 

No consta que l’Assemblea haja publicat l’informe agregat de la relació 
de factures i documents que se li han presentat, fet que incompleix el 
que disposa l’article 5.4 de la dita Llei. 

3.2.4 Informe d’execució pla de sanejament 

Els informes anuals de l’avaluació del compliment del pla de 
sanejament, previstos en l’article 9.3 del 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, s’han comunicat a l’Assemblea. 

3.3 Informes de la Intervenció 

En els exercicis 2012 i 2013 la Intervenció no ha formulat cap 
advertiment als acords adoptats per l’Entitat, en l’exercici de la funció 
interventora. 

Es va efectuar la fiscalització prèvia plena de la despesa, ja que 
l’Assemblea no havia adoptat la fiscalització limitada prevista en l’article 
219.2 del TRLRHL. Així mateix, es va efectuar la fiscalització prèvia de 
drets. 

No es realitzen les funcions de control financer i d’eficàcia dels serveis 
previstes en els articles 220 i 221 del TRLRHL. 

3.4 Estabilitat pressupostària 

La Intervenció ha elaborat els informes sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària corresponents a la fase d’aprovació i 
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liquidació del pressupost de l’exercici 2012. En aquest últim s’obté una 
capacitat de finançament, calculada en termes de comptabilitat nacional 
SEC-95, de 16.971.288 euros, fet que compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

Això no obstant, de l’anàlisi dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits i del registre de factures, s’ha observat que 
aquesta capacitat de finançament s’hauria de minorar en 3.555.546 euros 
per despeses de 2012 i anteriors no comptabilitzades en el compte 413 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” (apartat 5.1). 
La capacitat de finançament després del dit ajust pujaria a 13.408.742 
euros. 

En la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 es va incomplit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i s’hi va obtenir una necessitat de 
finançament per import de 18.971.043 euros. En compliment del que 
disposa la normativa d’estabilitat pressupostària que hi és d’aplicació, el 
20 de desembre de 2011 l’Assemblea de l’EMTRE va aprovar un pla 
econòmic i financer amb una projecció temporal compresa entre 2012 i  
2014, a fi d’assolir el reequilibri a tres anys, que es va remetre a l’òrgan 
competent de la Generalitat i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 

Quant al seguiment anual de l’esmentat pla econòmic financer que ha 
d’efectuar l’Entitat, segons el que disposa l’article 22 del Reial Decret 
1463/2007, cal assenyalar que l’informe preceptiu ha sigut emés per la 
Intervenció el 20 de juny de 2014 per als exercicis 2012 i 2013, havent-se 
assolit l’equilibri en fase de liquidació en ambdós exercicis. En 
conseqüència, l’Assemblea, en sessió de 30 de juny de 2014, ha acordat 
deixar sense efecte el dit pla econòmic financer, que ha sigut remés a 
l’òrgan competent de la Generalitat. 

No obstant això, en l’informe emés per la Intervenció de 31  de març de 
2014, del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla 
de despesa i del límit del deute, corresponent a la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2013, es posa de manifest l’incompliment de la 
regla de la despesa i el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i del límit de deute. 

Aquest incompliment de la  regla de la despesa en la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2013 ha motivat l’aprovació del preceptiu pla 
econòmic financer per als exercicis 2014 i 2015 per l’Assemblea de 
l’EMTRE, el 30 de juny de 2014. Aquest pla ha sigut remés al Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a la Generalitat. 

Pel que fa a les obligacions d’informació econòmica i financera en 
execució del principi de transparència i a la seua instrumentació, s’ha 
comprovat el compliment raonable de les obligacions previstes en 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa els articles 6 i 27 
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de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, si bé amb un cert retard en la remissió del 
Compte General de 2012. 

4. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DELS 
EXERCICIS 2012, 2013 I 2014 

4.1 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Entitat dels exercicis 2012, 2013 i 2014, i la 
documentació incorporada en els expedients respectius, cal destacar els 
aspectes que tot seguit indiquem i resumim en el quadre: 

(1) No s’inclou la segona part de l’avanç de la liquidació del pressupost corrent referida a 31 de desembre 
previst en la regla 110 de la ICAL. 

Quadre 2 

En l’exercici 2012 es va acordar formalment prorrogar el pressupost 
anterior, així com els ajustos previstos en l’article 169.6 del TRLRHL, 
mentre que els pressupostos dels exercicis 2013 i 2014 van ser aprovats 
dins del termini màxim establit en l’article 169.2 de la dita Llei (31 de 
desembre). 

Els pressupostos dels tres exercicis van ser remesos amb retard a l’Estat i 
a la Comunitat Autònoma, ja que s’hi van enviar després de presentar-
los en el butlletí oficial i no de manera simultània, com preveu l’article 
169.4 del TRLRHL. Així mateix s’ha superat el termini de remissió previst 
en l’Ordre HAP/2105/2012 (31 de gener de l’exercici següent). 

Els pressupostos de 2012, 2013 i 2014 contenen la documentació prevista 
en els articles 165 i 166 del TRLRHL, que desenvolupa el Reial Decret 
500/1990 (articles 8 i següents), a excepció de part de l’avançament de la 
liquidació que s’indica en el quadre 2. A més, les bases d’execució dels 
pressupostos respectius contenen en termes generals les matèries 
previstes en l’article 9.2 de l’esmentat Reial Decret. 

Aquests expedients contenen l’informe preceptiu de la Intervenció 
d’estabilitat pressupostària i inclouen, quan és el cas, els càlculs de regla 
de despesa i nivell de deute previstos en la Llei Orgànica 2/2012. 

 Pressupost de 2012 Pressupost  de 2013 Pressupost  de 2014 

Acord de pròrroga (Resolució Presidència) 02/01/2012 n/a n/a 

Aprovació definitiva 26/04/2012 19/12/2012 05/12/2013 

Remissió Estat i Comunitat Autònoma SÍ, amb retard SÍ,  amb retard SÍ,  amb retard 

Contingut acord amb TRLRHL i R.D. 500/1990  SÍ SÍ SÍ 

Documentació complementària completa SÍ (1) SÍ (1) Sí (1) 
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4.2 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2012, 2013 i 2014 es mostren 
en el quadre següent, en el qual s’han incorporat també els de l’exercici 
2011  a efectes comparatius. 

 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2013 2012 2011 

1. Impostos directes 0 0 0 0

2. Impostos indirectes 0 0 0 0

3. Taxes i d’altres ingressos 71.650.813 73.039.873 79.292.602 40.767.348

4. Transferències corrents 0 0 0 1.421.289

5. Ingressos patrimonials 1.000 20.000 296.128 1.153.709

6. Alienació de invers. reals 0 0 0 0

7. Transferències de capital 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0

9. Passius financers 0 0 0 0

Total Ingressos 71.651.813 73.059.873 79.588.730 43.342.345
1. Despeses de personal 2.204.625 2.263.928 2.196.920 2.397.077

2. Despeses de funcionament 64.571.351 65.636.004 69.750.200 36.437.603

3. Despeses financeres 724.021 978.497 1.325.112 2.726.479

4. Transferències corrents 13.042 13.042 13.042 52.820

6. Inversions reals 50.000 85.000 85.000 237.366

7. Transferències de capital 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0

9. Passius financers 4.088.775 4.083.402 4.240.406 1.491.000

Total despeses 71.651.813 73.059.873 77.610.680 43.342.345

Quadre 3 

El pressupost de 2011 conté els crèdits inicials del pressupost de 2009, 
que va ser prorrogat en 2010 i 2011. 

El pressupost de l’exercici 2012 es va aprovar amb un superàvit 
d’1.978.050 euros, en aplicació del que disposa l’article 193.3 del TRLRHL, 
ja que es va liquidar el pressupost de l’exercici 2010 amb un romanent de 
tresoreria negatiu. 

Pressupost d’ingressos 

La pràctica totalitat de les previsions d’ingressos dels exercicis 
pressupostaris 2012, 2013 i 2014 (en menor mesura en 2011), correspon a 
recaptació estimada en la taxa TAMER, registrada en el capítol 3. 
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L’augment significatiu, del 83,6%, entre el pressupost de l’exercici 2011 i 
2012 obeeix a l’increment del 94,5% previst en la recaptació de la taxa 
TAMER derivat de la modificació de la seua quota tributària, vigent des 
d’octubre de 2011 fins al desembre de 2012. 

En l’exercici 2013, les previsions d’ingressos es van veure reduïdes en un 
8,2% per la minoració de la quota tributària de la taxa, vigent des del 
gener de 2013, mentre que la lleugera minoració del pressupost de 2014 
respecte de l’exercici anterior, en un 1,9%, correspon així mateix a l’ajust 
de les previsions recaptatòries de la referida taxa. 

En el capítol 5 s’inclouen les previsions pel cànon a pagar per la UTE 
concessionària de la instal·lació de Quart de Poblet (Instal·lació I), per la 
utilització temporal de les instal·lacions de l’antiga FERVASA fins al seu 
tancament definitiu i posada en funcionament de la nova planta de 
Manises, a finals de 2012. 

Finalment, en el capítol 4 es registraven, fins al 2011, les transferències 
corrents de l’Ajuntament de València pels serveis d’inerts i similars que 
a partir de 2012 s’integren en la taxa TAMER. 

Pressupost de despeses 

Per determinar les previsions de despeses en els diferents exercicis 
pressupostaris, s’han pres com a base els estudis de costos efectuats per 
a actualitzar o modificar la taxa TAMER. 

El pressupost de l’exercici 2012 preveu un increment del 91,4% en les 
previsions de despesa del capítol 2, “Despeses de funcionament”. Aquest 
important augment és degut a la posada en marxa de la nova planta de 
Manises (Instal·lació III), prevista per a la segona meitat de l’any, a la 
realització d’obres annexes en la planta de Quart de Poblet (Instal·lació I) 
i a l’ampliació de capacitat productiva de l’abocador de Dosaigües 
(Instal·lació II), així com a l’increment en el servei de gestió d’ecoparcs. 

La memòria explicativa del pressupost assenyala que les despeses 
principals d’aquest capítol es refereixen a la prestació del servei 
metropolità de tractament i eliminació de residus, per un import conjunt 
de 66.879.692 euros. Les despeses més significatives corresponen al 
servei de tractament en la Instal·lació I, per 44.974.811 euros. Quant als 
costos de tractament en la Instal·lació III, per 3.312.382 euros, es preveu 
que es pose en funcionament en l’últim trimestre de 2012 i el consegüent 
tancament definitiu de l’antiga Planta FERVASA. 

Així mateix, les previsions de despeses de funcionament de l’exercici 
2012 inclouen els costos del servei d’eliminació en la Instal·lació II 
(Abocador de Dosaigües), per 13.597.554 euros, així com els 
corresponents a la prestació del servei d’ecoparcs a escala metropolitana, 
per 3.688.775 euros. 
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L’increment en 2012 dels passius financers, en un 184,4% és degut a la 
finalització del termini de carència d’amortització de capital (juliol de 
2011) de dues operacions de crèdit a llarg termini concertades a l’empara 
del Reial Decret Llei 5/2009. 

El pressupost de l’exercici 2013 presenta una disminució del 5,9%, igual 
com les previsions de despesa del capítol 2, ateses les menors previsions 
d’ingressos derivats de la modificació de l’ordenança reguladora de la 
TAMER. 

Les despeses més significatives del capítol 2 corresponen a la prestació 
del servei metropolità de tractament i eliminació de residus, per 
62.548.304 euros. D’aquest import, 29.991.887 euros corresponen a la 
Instal·lació I, 15.469.966 euros, a la Instal·lació III (en funcionament des 
de 2013), 11.127.320 euros, a la Instal·lació II i 5.494.131 euros a la 
prestació del servei d’ecoparcs. 

Les previsions del capítol 1 del pressupost de 2013 incorporen un 
increment del 3,1% respecte a l’exercici anterior, motivat per la creació 
de sis llocs d’auxiliars de control de residus en la relació de llocs de 
treball que s’adjunta al pressupost perquè siga aprovat. 

4.3 Obligacions pendents d’aplicar a pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, que s’han 
comptabilitzat en el compte 413 “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost” s’eleven a 8.032.507 euros en l’exercici 2012. La 
raonabilitat d’aquest saldo l’analitzem en l’apartat 5.1. 

En el quadre següent mostrem el total d’expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en 2012, 2013 i 2014 (fins a juliol), 
expressat en euros: 

 

Exercici 
Núm. 
exp. 

Despeses 
exercicis 

anteriors a 
2012 

Despeses 
exercici de 

2012 

Despeses 
exercici de 

2013 

Despeses 
exercici de 

2014 
Total 

2012 2  7.633.199 - - - 7.633.199 

2013 1 - 3.193.384 - - 3.193.384 

2014 1 5.362.005 362.162 3.725.264 - 9.449.431 

Quadre 4 

L’Entitat ha tramés la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar 
a pressupost, els advertiments i informes formulats per la Intervenció i 
els acords adoptats contraris als informes del secretari de l’Entitat; 
requerida per la instrucció aprovada per Acord del Consell de la 
Sindicatura de 28 de setembre de 2012. 
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4.4 Mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors 

En els exercicis 2012 i 2013 l’Entitat no s’ha acollit a cap de les fases del 
mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, iniciat 
mitjançant el Reial Decret Llei 4/2102 de 24 de febrer. 

5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari 2012 

En el quadre següent es mostra el detall del resultat pressupostari de 
l’exercici 2012, comparat amb l’exercici anterior, en euros: 

 

 

Drets 
reconeg. 
nets 2012 

Obligac. 
reconeg. 

netes 2012 

Resultat 
pressup. 

2012 

Resultat 
pressup. 

2011 

Variació 
2012/2011 

% 
a. Operacions corrents 83.713.998 71.795.716 11.918.282 7.122.279 67,3% 

b. D’altres operacions no financeres 0 45.064 (45.064) (322.293) 86,0% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 83.713.998 71.840.780 11.873.218 6.799.986 74,6% 

2. Actius financers 4.200 4.200 0 0 - 

3. Passius financers 0 4.183.599 (4.183.599) (2.203.578) (89,7%)

RESULTAT PRESSUP. DE L’EXERCICI (1+2+3) 83.718.198 76.028.579 7.689.619 4.596.407 67,3% 
4. Crèdits gastats finanç. amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0 0 - 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 320.066 (100,0%)

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 - 

RESULTAT PRESSUP. AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) 7.689.619 4.916.473 56,4% 

Quadre 5 

El resultat pressupostari de l’exercici 2012, per import de 7.689.619 euros, 
ha experimentat un increment del 56,4% respecte a l’exercici anterior 
com a conseqüència, fonamentalment, de  l’augment en la recaptació de 
la taxa TAMER. 

De la revisió efectuada sobre els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits de 2012, 2013 i 2014 (fins a juliol), que mostrem 
en el quadre 4, cal destacar els aspectes següents, que cal tenir en 
compte per a interpretar adequadament el resultat pressupostari: 

a) L’EMTRE ha imputat a l’exercici pressupostari 2012 despeses 
realitzades en exercicis anteriors, per import de 7.633.199 euros, 
que corresponen, fonamentalment a factures d’octubre a desembre 
de 2011 per serveis de tractament de residus sòlids urbans de les 
Instal·lacions I i II, així com per serveis d’ecoparcs. 

b) Amb càrrec als exercicis pressupostaris 2013 i 2014, s’han imputat 
despeses de 2012 per un import conjunt de 3.555.546 euros, dels 
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quals 3.193.384 euros corresponen a factures del mes de desembre 
de 2012, per serveis de tractament de residus prestats per les 
entitats concessionàries. Per tant, l’Entitat no s’ha atès al que 
disposa l’article 173.5 del TRLRHL 

L’efecte net en el resultat pressupostari ajustat seria d’un import major 
de 4.077.653 euros. 

D’altra banda, i sense que tinga efecte en el resultat pressupostari, de 
l’anàlisi realitzada sobre les obligacions reconegudes amb càrrec a 
l’exercici 2012, s’ha observat que amb càrrec al pressupost de l’exercici 
2012 s’han comptabilitzat tant el cànon d’amortització de l’exercici 2012 
com el de 2011 de la Instal·lació I. Aquest últim, per import de 8.162.020 
euros. 

5.2 Romanent de tresoreria de 2012 

En el quadre següent mostrem el càlcul detallat de romanent de 
tresoreria de l’EMTRE corresponent a l’exercici 2012 i la seua comparació 
amb l’exercici 2011, en euros: 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 2012 2011 % 2012/2011 

1.(+) Fons líquids 2.670.124 523.517 410,0% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 22.528.701 22.221.042 1,4% 

(+) Del pressupost corrent 10.494.395 14.312.636 (26,7%)

(+) De pressupostos tancats 9.827.279 5.646.847 74,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 2.273.007 2.272.927 0,0% 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 65.981 11.369 480,4% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 14.246.903 19.483.521 (26,9%)

(+) Del pressupost corrent 14.012.077 15.261.230 (8,2%)

(+) De pressupostos tancats 32.564 1.949.854 (98,3%)

(+) D’operacions no pressupostàries 238.975 2.309.150 (89,7%)

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 36.714 36.714 0,0% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 10.951.922 3.261.039 235,8% 

II. Saldos de cobrament dubtós 1.020.374 310.812 228,3% 

III. Excés de finançament afectat 154.802 154.802 0,0% 
IV. Romanent de tresoreria per  a despeses generales 

(I - II - III) 
9.776.746 2.795.425 249,7% 

Quadre 6 

El romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 
2012 ha sigut de 9.776.746 euros, amb què ha experimentat un 
significatiu increment del 249,7%. 
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Els saldos de cobrament dubtós que minoren el romanent de tresoreria, 
per import d’1.020.374 euros, són de naturalesa extrapressupostària. 

L’EMTRE no ha estimat a 31 de desembre de 2012 l’import dels saldos de 
cobrament dubtós de caràcter pressupostari per a la minoració 
consegüent del romanent de tresoreria, per tant no s’ha atès al que 
disposa l’article 103 del Reial Decret 500/1990. A més, l’Entitat no ha 
establit reglamentàriament els criteris previstos en l’article 191 del 
TRLRHL per a determinar adequadament aquest concepte, sense que les 
bases d’execució pressupostària continguen cap regulació a tal efecte. 

Tot i això, l’EMTRE ha esmenat aquesta situació en 2013, a l’estimar els 
saldos de cobrament dubtós tenint en compte els límits mínims establits 
per l’article 193 bis del TRLRHL, en la seua redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. 

Tenint en compte els límits referits anteriorment, aquesta Sindicatura de 
Comptes ha estimat els saldos de cobrament dubtós de l’exercici 
pressupostari 2012 en un import mínim de 4.638.119 euros, de manera 
que el romanent de tresoreria, una vegada ajustat, quedaria reduït a 
5.138.627 euros. 

D’altra banda, com a resultat de l’examen efectuat del saldo i moviments 
del compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a 
pressupost”, s’ha observat que s’han imputat al pressupost de l’exercici 
2012 despeses per import de 2.677.502 euros, segons s’estableix en la 
base d’execució pressupostària 22a. 

Aquestes despeses corresponen al 25% de l’import total facturat en 2010 
per la concessionària de la Instal·lació I, per 10.710.010 euros, en 
concepte de “costos sobrevinguts” derivats del contracte de gestió de la 
Instal·lació I. Encara que mitjançant Acord de l’Assemblea de 24 de juliol 
de 2009 es va aprovar que s’imputaren pressupostàriament a l’exercici 
2010, s’ha comprovat que fins a 2012 no se n’inicia la comptabilització 
amb càrrec al pressupost, en un 25%. 

L’import restant, per 8.032.507 euros, que correspon al saldo a 31 de 
desembre de 2012 del compte 413, ha sigut imputat als pressupostos de 
2013 i 2014. Aquesta informació no es troba prou explicada en la 
memòria. 

En addició a això, com a resultat de l’examen efectuat sobre els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits (quadre 4), s’ha 
posat de manifest que el saldo a 31 de desembre del compte 413 hauria 
d’incrementar-se en 3.555.546 euros, per la raó indicada en l’apartat 5.1, 
més 7.000 euros per despeses imputables a pressupostos d’exercicis 
anteriors a 2012. 
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En conseqüència, per a una interpretació adequada del romanent de 
tresoreria de l’exercici 2012 caldria tenir en compte l’efecte de les 
despeses registrades a 31 de desembre de 2012 en el compte 413 i 
d’aquells pendents de comptabilitzar a aquesta data, per un import 
conjunt d’11.595.053 euros. D’aquesta manera, el romanent de tresoreria 
es veuria reduït a un import negatiu de 6.456.426 euros. 

6. TRESORERIA 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2012, 
segons els registres comptables de l’Entitat, es mostren en el quadre 
següent elaborat en euros: 

 
Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius  2.664.721 

Caixa fixa (metàl·lic)  107 

Compte restringit d’acomptes de caixa fixa  2.296 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes financers  3.000 

Total 2.670.124 

Quadre 7 

El saldo dels comptes operatius en bancs i institucions de crèdit ha sigut 
revisat de conformitat. 

El pla de disposició de fons de la tresoreria previst en l’article 187 del 
TRLRHL no ha sigut aprovat formalment per la presidenta de l’EMTRE. 
Això no obstant, hem comprovat que la Intervenció ha tramés al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el Pla de Tresoreria 
previst en l’Ordre HAP/2105/2012. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre els acomptes de caixa fixa i 
els pagaments per a justificar no hem observat incidències significatives. 

D’altra banda, quant al saldo deutor del compte “Pagaments pendents 
d’aplicació”, que a 31 de desembre de 2012 pujava a 36.714 euros, 
l’EMTRE hauria de finalitzar les gestions oportunes per a regularitzar-lo. 

7. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS EXERCICIS 2012 I 2013 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’EMTRE, com a entitat integrant de l’Administració local, té la 
consideració d’Administració Pública, a l’efecte previst en el Test Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

En conseqüència, els contractes administratius regulats en l’article 19 del 
TRLCSP que celebre l’Entitat s’hauran d’atenir, quant a la seua 
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preparació, adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i 
les seues disposicions de desplegament. 

7.2 Perfil de contractant 

El perfil de contractant de l’EMTRE, es troba ubicat en la seua pàgina web 
institucional. Com a resultat de la revisió efectuada s’ha comprovat que 
el sistema informàtic no disposa del dispositiu necessari per a acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
inclosa en el perfil, fet que incompleix el que disposa l’article 53.2 del 
TRLCSP.  

Recomanem que els documents accessibles a través del perfil continguen 
la signatura electrònica a fi de millorar les garanties de la informació 
difosa. 

Tenint en compte això, convé que l’Entitat incloga el seu perfil en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

7.3 Contractes formalitzats en els exercicis 2012 i 2013 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, s’ha elaborat el quadre 
següent, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes 
formalitzats en 2012 i 2013, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació. 

 
Tipus de 

contractes 
Procediments 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Exercici de 2012 

Serveis 
Negociat sense publicitat 80.947 100,0% 2 100,0%

Subtotal 80.947 100,0% 2 100,0%

Total contractes 2012 80.947 100,0% 2 100,0%
Exercici de 2013 

Serveis 

Negociat sense publicitat 57.723 12,3% 2 66,7%

Obert 411.495 87,7% 1 33,3%

Subtotal 469.218 100,0% 3 100,0%

Total contractes 2013 469.218 100,0% 3 100,0%

Quadre 8 

L’EMTRE no ha complit amb les obligacions de remissió de la informació 
contractual a la Sindicatura de Comptes i al Registre de Contractes del 
Sector Públic previstes en els articles 29  i 333 del TRLCSP. 

7.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
l’Entitat en els exercicis 2012 i 2013, hem seleccionat la mostra que 
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detallem en el quadre següent elaborat en euros, que representa un 100% 
del total formalitzat. 

 

Tipus Codi 
expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació

(sense IVA) 

Serveis 
2012 

2/12 Control d’entrades i eixides a la planta 
de tractament de residus de Manises  

Ordinària Negociat 
s/publicitat 

56.690

3/12 Servei de neteja de dependències 
municipals 

Anticipada Negociat 
s/publicitat 

24.257

 Total mostra 2012 80.947

Tipus Codi 
expedient 

Objecte Tramitació Procediment Adjudicació
(sense IVA) 

Serveis 
2013 

1/13 Control d’entrades i eixides a la planta 
de tractament de residus de Manises  

Ordinària Negociat 
s/publicitat 

23.455

2/13 Control d’entrades i eixides a la planta 
de tractament de residus de Manises 

Ordinària Obert 411.495

3/13 Control d’entrades i eixides a la planta 
de tractament de residus de Manises 

Ordinària Negociat 
s/publicitat 

34.269

 Total mostra 2013 469.219

Quadre 9 

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

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, en el seu 
barem i valoració en els procediments d’adjudicació. 

7.5 Incidències de caràcter general 

Com a resultat de la revisió sobre la mostra de contractes que es recull 
en l’apartat 7.4, s’ha posat de manifest les incidències següents de 
caràcter general o que afecten la major part dels contractes revisats: 

- Hem observat que, amb caràcter general, els pagaments dels 
contractes examinats no s’efectuen en els terminis previstos en 
l’article 216 del TRLCSP (Modificat per la Llei 15/2010). Els dies de 
demora de mitjana s’apleguen en el quadre següent: 
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Quadre 10 

- Els anuncis de licitació haurien de detallar els criteris que han de 
servir de base per a l’adjudicació dels contractes, com estableix 
l’article 150.2 del TRLCSP. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Tot seguit comentem de manera individualitzada els aspectes més 
significatius resultants de la fiscalització efectuada. 

a) Control d’entrades i eixides en la planta de tractament de residus de 
Manises (Expedients 2/12, 1/13, 2/13 i 3/13) 

 En el quadre següent mostrem el detall dels quatre expedients 
tramitats consecutivament amb el mateix objecte contractual: 

 

Quadre 11 

En l’informe de necessitats del primer expedient 02/12, de 24 de 
setembre de 2012, s’indicava que, atesa la proximitat de la 
finalització de les obres de la planta de tractament de Manises 
(Instal·lació III) i consegüentment de la seua posada en marxa, 
resultava necessari que personal alié al contractista efectués el 
control de les entrades i eixides de residus, sense que l’EMTRE 
disposés de mitjans suficients per a realitzar aquests treballs. Per 
això es va tramitar un procediment negociat sense publicitat per un 
període de tres mesos i mig i un preu de licitació inferior a 60.000 
euros. El contracte es va subscriure el 4 de febrer de 2013 per 56.690 
euros. 

Codi expedient Dies demora 
2/12 44 

3/12 29 

1/13 50 

2/13 38 

3/13 50 

Codi 
expedient 

Procediment 
Import 
licitació 

sense IVA 

Import 
adjudicació 
sense IVA 

Data 
contracte 

Termini 

Serv 02/12 
Negociat sense 

publicitat 
59.900 56.690 04/02/2013 3, 5 mesos 

Serv 01/13 
Negociat sense 

publicitat 51.300 23.455 15/04/2013 3 mesos 

Serv 03/13 Negociat sense 
publicitat 

59.900 34.269 15/07/2013 3,5 meses 

Serv 02/13 Obert 725.000 411.495 18/11/2013 3 anys 
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Una vegada subscrit el contracte anterior, mitjançant Acord de la 
Presidència de 22 de febrer de 2013, es va acordar una nova 
contractació pel procediment negociat sense publicitat, per 51.300 
euros i un termini d’execució de tres mesos (contracte 1/13). El 
contracte es va subscriure el 15 d’abril per 23.455 euros, per un 
període de tres mesos. 

Posteriorment, el 29 de maig de 2013, per Resolució de la 
Presidència es va aprovar una nova contractació mitjançant 
procediment obert, per un valor estimat de 725.000 euros, per un 
termini de tres anys i una possible pròrroga d’un any (contracte 
2/13). El contractes es va signar el 18 de novembre de 2013, per 
411.495 euros. 

Abans de la finalització del contracte 1/13, i com que estava en 
tramitació el procediment obert, per Resolució de la Presidència, de 
12 de juny de 2013, es va acordar una nova contractació pel 
procediment negociat sense publicitat amb un preu de licitació de 
59.900 euros i un termini d’execució de tres mesos i mig (contracte 
3/13). El contracte es va subscriure el 15 de juliol de 2013, per 34.269 
euros. 

Pel que fa als expedients 2/12 i 1/13, s’aprecia un incompliment de 
l’article 86.2 del TRLCSP, sense que en els expedients respectius es 
justifique adequadament l’elecció del procediment negociat, com 
estableix l’article 109 del TRLCSP. Cal afegir que l’inici de la 
prestació del servei i la seua durada eren fets la necessitat dels 
quals podia haver sigut prevista amb la suficient antelació per 
l’Entitat per a la tramitació d’un procediment de contractació obert. 

Quant a la tramitació dels expedients 2/12, 1/13 i 3/13, cal indicar 
que si bé l’EMTRE va sol·licitar tres ofertes, únicament se’n van 
presentar dues en els contractes 2/12 i 3/13, raó per la qual la 
concurrència efectiva podria no haver quedat garantida com 
disposa l’article 178.2 del TRLCSP. Els criteris de selecció en els tres 
procediments inclouen el compromís del sol·licitant de contractar 
personal amb experiència en llocs similars. Pel que fa a això, 
aquesta Sindicatura considera que els compromisos que han de 
contraure els licitadors no poden ser considerats paràmetres 
puntuables a l’efecte d’obtenir l’adjudicació. 

Pel que fa als criteris de selecció previstos en el plec de condicions 
del contracte 2/13 (procediment obert), s’ha observat que si bé el 
preu es valora en un 60% del total, la màxima puntuació s’atorga a 
la baixa mitjana, amb sis punts, mentre que l’oferta de menor 
quantia es valora únicament amb tres punts, reduint-se per tant la 
importància efectiva del millor preu ofertat. Quant als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor, en el plec no es concreten els 
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elements que cal tenir en compte per valorar cadascun dels quatre 
subcriteris que s’hi indiquen de manera genèrica. 

D’acord amb el que hem indicat anteriorment, aquesta Sindicatura 
considera que els criteris de valoració d’ofertes del contracte 2/13 
no garanteixen la selecció de la proposta econòmicament més 
avantatjosa, com disposa l’article 150 del TRLCSP. 

b) Servei de neteja de dependències de l’EMTRE. Expedient 3/12 

 En l’informe d’insuficiència de mitjans, previ a la contractació del 
servei de neteja per a l’exercici 2013, de data 5 de novembre de 
2012, es posa de manifest la necessitat de contractar aquest servei 
perquè ha finalitzat la vigència del contracte anterior, que va ser 
subscrit el 30 de desembre de 2010 per un període d’un any i una 
pròrroga d’un any. 

 Els plecs de prescripcions tècniques i condicions administratives de 
l’expedient no contenen la data i la signatura de la persona 
encarregada de la seua redacció. Quant a la durada i el valor 
estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació, el plec de clàusules administratives considera una 
vigència d’un any susceptible de pròrroga per un any addicional i 
un valor estimat de 32.000 euros, referit exclusivament a la seua 
durada anual. 

 No obstant això, d’acord amb el que disposa l’article 88 del TRLCSP, 
el valor estimat del contracte haurà d’incloure el preu de les 
eventuals pròrrogues, per la qual cosa el valor estimat total 
superaria el límit de 60.000 euros establit en l’article 177 del TRLCSP 
per a la celebració d’un procediment negociat sense publicitat. 

 Quant a la selecció de l’adjudicatari, si bé l’Entitat va sol·licitar 
ofertes a cinc empreses, únicament se’n van presentar dues, per la 
qual cosa reiterem la conveniència de promoure una major 
concurrència, com indiquem en l’apartat a) anterior. A més a més, 
l’informe d’avaluació d’ofertes no conté els càlculs efectuats sobre 
els criteris que s’han d’avaluar, per la qual cosa no acredita que 
l’oferta seleccionada, que resulta ser l’empresa anteriorment 
contractada, siga la més avantatjosa econòmicament. 

 El contracte se subscriu en data 26 de desembre de 2012 per 24.257 
euros anuals i un any de durada, i es va acordar el desembre de 
2013 una pròrroga anual. 

7.7 D’altres aspectes 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre les obligacions reconegudes 
dels exercicis de 2012 i 2013, hem observat que l’Entitat ha contractat 
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com a menors tant els serveis d’adquisició i instal·lació d’elements 
informàtics com els consegüents serveis de manteniment. 

La contractació d’aquests serveis hauria d’haver-se efectuat tot 
observant els principis licitadors previstos en el TRLCSP, tenint-hi en 
compte la seua necessària continuïtat i la prohibició de pròrroga dels 
contractes menors prevista en l’article 23.3 de la dita Llei. 

8. FETS POSTERIORS 

La memòria de l’EMTRE de 2012 no recull en la nota 22, relativa a 
esdeveniments posteriors a la data de tancament, informació sobre 
contingències o procediments judicials en curs dels quals es podrien 
derivar drets o obligacions per a l’Entitat. 

Com a resultat de l’examen efectuat de la informació facilitada pel 
departament jurídic de l’EMTRE dels procediments judicials o 
controvèrsies en curs amb possible incidència en els comptes anuals a 31 
de desembre de 2012, que haurien d’haver-se inclòs en la memòria, 
podem destacar els aspectes significatius següents: 

- Entre 2011 i 2012, l’EMTRE va interposar recursos contenciosos 
administratius contra diversos ajuntaments que integren l’àrea 
metropolitana per excloure del padró de l’aigua la taxa TAMER o bé 
per donar ordre a la concessionària del servei d’aigua de no cobrar-
la. Posteriorment, mitjançant sentència de 2 de juny de 2014 del 
Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de València, que 
encara no és ferma, s’estimen les pretensions de l’Entitat. 

- Diversos particulars va interposar, el 2012, recursos contenciosos 
davant del jutjat corresponent, contra les resolucions 
desestimatòries de recursos de reposició presentats a l’EMTRE que 
pretenien la devolució de la taxa TAMER cobrada entre 2011 i 2012. 
Les sentències recaigudes el 2013 desestimen aquests recursos i són 
favorables a l’Entitat. 

9. RECOMANACIONS 

L’apartat 2 del present Informe assenyala aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els 
responsables de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per a evitar 
que es produïsquen en exercicis posteriors. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit: 

a) Hauran de prendre’s les mesures oportunes a fi de donar 
compliment als terminis d’aprovació dels pressupostos i el Compte 
General (apartats 4.1 i 3.1), i enviament d’informació al Ministeri i a 
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la Comunitat Autònoma sobre els pressupostos i el Compte General 
(apartats 4.1 i 3.4). 

b) S’hauria d’implantar una comptabilitat de costos per a l’adequada 
confecció de la memòria justificativa del cost i rendiment dels 
serveis públics i del grau de compliment dels objectius programats, 
d’acord amb el que preveu la regla 101.3 de la ICAL (apartat 3.1). 

c) La documentació complementària del pressupost hauria de 
completar-se amb l’avanç de l’última liquidació a 31 de desembre 
de l’any anterior (apartat 4.1). 

d) L’Entitat hauria de finalitzar la regularització dels saldos d’elevada 
antiguitat que consten en els seus comptes, com indiquen en 
l’apartat 6.1. 

e) Recomanem la integració del perfil de contractant en la Plataforma 
de la Generalitat a fi de resoldre les deficiències que s’hi detecten, 
que comentem en l’apartat 7.2. 

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte d’informe de fiscalització s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
prèviament a la formulació de l’esborrany de l’Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització corresponent als 
anys 2012 a 2014, el citat informe es va trametre al comptedant perquè 
en el termini concedit en formulés 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. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes 
motivats que s'han emès sobre aquestes –els quals han servit de 
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base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no–, 
s’adjunten en els annexos IV i V.  



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 2014 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 15 de desembre de 2014, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 15 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’Entitat de 2012 







































































































































































































































































































 

 

 

 

ANNEX II 

Normativa aplicable 
  



 

 

Normativa general 

- Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2012. 

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

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

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

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

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a 
l’Emprenedor i d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la 
Morositat de les Administracions Públiques i de Suport a Entitats 
Locals amb Problemes Financers. 

Normativa sobre contractació 

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

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

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

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

- Acord de 26 d’abril de 2012, del Ple del Tribunal de Comptes, que 
aprova la Instrucció sobre la remissió dels extractes dels expedients 
de contractació i de les relacions anuals dels contractes, celebrats 
per les entitats del sector públic local, al Tribunal de Comptes. 

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



 

 

Normativa sobre estabilitat 

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

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

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

Normativa de règim local 

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

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

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

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

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

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, que aprova la Instrucció 
del Model Normal de Comptabilitat (ICAL). 



 

 

 

 

ANNEX III 

Informació general de l’Entitat 
  



 

 

Mitjançant la disposició addicional segona de la Llei 2/2001, d’11 de maig, 
de Creació i Gestió d’Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana, 
es crea l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) en 
l’àrea territorial integrada pels municipis següents (45): Alaquàs, Albal, 
Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara 
del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, 
Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lloc Nou de la Corona, 
Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, 
Montcada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de 
Farnals, Puçol, el Puig, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Sant 
Antoni de Benaixeve, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, 
Vinalesa i Xirivella. 

En la memòria de l’Entitat de l’exercici de 2012 s’indica que la xifra de 
població del total de municipis que integren l’àrea territorial de l’EMTRE, 
és d’1.554.528 habitants a 1 de gener de 2012. 

A l’EMTRE correspon la prestació dels serveis de valoració i eliminació de 
residus urbans, d’acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a 
través de la normativa sectorial i d’acord amb els instruments de 
planificació que s’hi preveuen. 

Per a la prestació dels serveis de valoració i eliminació de residus, 
d’acord amb l’article 10 de la Llei 2/2001, es va crear l’empresa FERVASA 
com a societat instrumental. No obstant això, l’Assemblea de l’EMTRE de 
18 de juny de 2007 va acordar la dissolució de la dita societat, i en va 
assumir tots els actius i passius. 

Mitjançant la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, es 
deroga la Llei 2/2001, amb l’excepció i conseqüent aplicació del que 
estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2001, que crea 
l’Entitat. 

Posteriorment, i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, l’article 76 
de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, introdueix 
una disposició addicional única a la Llei 8/2010, que recull el que 
disposava inicialment en la disposició addicional segona la Llei 2/2001, 
amb la qual va quedar derogada definitivament aquesta Llei en tota la 
seua extensió en l’article 77 de Llei 5/2013. 

L’article 77 de la Llei 8/2012 estableix que els òrgans de les entitats 
metropolitanes de la Comunitat Valenciana són: l’Assemblea, la 
Presidència i la Comissió de Govern. 

L’Assemblea està formada per un representant de cada municipi o 
suplent, elegits tots dos pel Ple de l’Ajuntament d’entre els seus 
membres. Cada representant ostenta un nombre de vots ponderats. 



 

 

Quant a la Presidència de l’EMTRE correspon a aquesta tot allò que és 
aplicable a l’Alcaldia d’un ajuntament. Des del 21 de març de 2012 el dit 
lloc és ocupat per la representant de l’Ajuntament de València. 

La Comissió de Govern està integrada per vuit membres, i n’hi ha quant 
menys un representant dels següents trams de població: municipis de 
fins a 10.000 habitants, municipis de 10.001 a 20.000 habitants, municipis 
de 20.001 a 100.000 habitants i municipis de més de 100.000 habitants, i 
el secretari. El 2012 integraven la Comissió els representants dels 
ajuntaments d’Albuixec, Beniparrell, Burjassot, el Puig, Godella, 
Massamagrell, Paiporta, Sedaví i València. 

Quant a l’estructura administrativa, segons la memòria de l’Entitat, el 
nombre mitjà de treballadors en l’exercici de 2012 ha sigut de 32 
funcionaris. A més a més, hi ha dos llocs eventuals: el gerent i el 
secretari de Presidència i Gerència. 

Les tasques de la Intervenció són desenvolupades per un habilitat 
nacional que també exerceix aquest lloc en l’Ajuntament de València. La 
tresorera és una habilitada nacional que desenvolupa la funció 
exclusivament en l’EMTRE. 

A 31 de desembre de 2012, la memòria de l’Entitat informa que no hi ha 
entitats que en depenguen. 



 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades per l’Entitat 





























 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions 
  



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’ENTITAT METROPOLITANA PER AL 
TRACTAMENT DE RESIDUS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 13 de novembre de 2014 i pel 
que fa a aquestes informem del següent: 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Les circumstàncies al·legades per l’Entitat no es corresponen amb les 
indicades en l’esborrany d’Informe pel que fa al resultat pressupostari 
ajustat de l’exercici 2012 i el saldo del compte 413. 

El que assenyala l’esborrany de l’Informe és la importància quantitativa 
de les obligacions registrades en l’exercici 2012 amb càrrec a exercicis 
anteriors i de les obligacions de l’exercici 2012 comptabilitzades en 
exercicis posteriors, per a una interpretació adequada del resultat 
pressupostari ajustat de l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Comentaris: 

Durant el treball de camp es va comprovar que en la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2013, a diferència de l’exercici 2012 (objecte de la 
fiscalització), l’Entitat va estimar els saldos deutors de cobrament dubtós 
per determinar el romanent de tresoreria i així es va posar de manifest 
en l’esborrany de l’Informe. 

Quant al desenvolupament reglamentari dels criteris legals per a  
determinar els drets de difícil o impossible recaptació, en les bases 
d’execució del projecte de pressupost per a l’exercici 2015, cal indicar que 
l’Entitat no aporta la documentació acreditativa necessària per a fer-ne 
la verificació. 

L’estimació efectuada per aquesta Sindicatura de Comptes dels saldos 
deutors esmentats ha tingut en compte els límits previstos en l’article 
193 bis del TRLRHL, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre. Pel 
que fa a això, cal afegir que la nota explicativa del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques a la qual al·ludeix l’Entitat en la seua 
al·legació es refereix a obligacions reconegudes i, per tant, 
comptabilitzades en aquesta fase pressupostària, per les administracions 
públiques deutores. 



 

 

L’Entitat no adjunta a la seua al·legació l’evidència necessària que 
permeta revisar l’estimació efectuada per aquesta Sindicatura, a fi 
d’excloure determinats saldos deutors d’administracions públiques que, 
d’altra banda, han sigut inclosos per l’EMTRE mateixa en la quantificació 
del romanent de tresoreria de l’exercici 2013. 

Finalment, quant a l’efecte de les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost en el romanent de tresoreria, aquesta Sindicatura considera 
que per a una millor comprensió d’aquesta magnitud resulta necessari 
tenir en compte l’existència de despeses no comptabilitzades amb càrrec 
al pressupost, per un import conjunt d’11.595.053 euros. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Es pren en consideració l’al·legació de l’Entitat a fi de matisar el tenor 
literal de l’esborrany de l’Informe en relació amb l’aprovació fora de 
termini del Compte General. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir la següent frase al paràgraf primer de l’apartat 3.1 

“Al respecte, l’Entitat manifesta en al·legacions que aquest incompliment 
és degut principalment al règim de celebració de sessions de 
l’Assemblea.” 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Quant a la recomanació d’implantar una comptabilitat de costos, l’Entitat 
manifesta la necessitat d’emprendre les tasques necessàries per a posar-
la en marxa i assenyala les modificacions introduïdes en l’estructura 
pressupostària de 2013 per distingir els costos directes i indirectes del 
servei metropolità de valoració i tractament de residus. 

Conseqüències en l’Informe: 

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



 

 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Les explicacions oferides per l’Entitat ja es troben aplegades en altres 
apartats de l’esborrany de l’Informe als quals es fa referència en l’apartat 
objecte d’aquesta al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Quant a la publicació en el perfil de contractant de la formalització dels 
contractes, es pren en consideració les circumstàncies que al·lega 
l’Entitat i es proposa modificar l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir l’última frase del paràgraf primer de l’apartat 7.2: 

“A més, en el perfil no es publica la informació relativa a la formalització 
dels contractes publicats exigida per l’article 154 del TRLCSP.” 

Modificar l’apartat 2.2 b) 

On diu: 

“b) El perfil de contractant de l’EMTRE no reuneix les exigències 
previstes en els articles 53.2 i 154 del TRLCSP (vegeu apartat 7.2).” 

Ha de dir: 

“b) El perfil de contractant de l’EMTRE no reuneix les exigències 
previstes en l’article 53.2 del TRLCSP (vegeu apartat 7.2).” 

Setena al·legació 

Comentaris: 

Com es pot observar en el quadre 11 de l’apartat 7.6, l’EMTRE va 
formalitzar durant l’exercici 2013 quatre contractes amb el mateix 
objecte contractual, la prestació dels serveis de control d’entrades i 
eixides en la planta de tractament de residus de Manises (Instal·lació III), 
tres dels quals van ser adjudicats mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i un mitjançant procediment obert. 



 

 

Si bé l’EMTRE al·lega que els motius de l’actuació administrativa s’han 
degut a canvis en el criteri de model que cal utilitzar, passant de control 
amb personal de l’Entitat a personal extern, en els informes de 
necessitats dels expedients 2/12 i 1/13 no s’acredita aquest canvi de 
criteri ni les raons per les quals l’Entitat no va iniciar les actuacions 
necessàries a fi de licitar la contractació d’aquests serveis amb 
l’antelació suficient. 

La necessitat de la prestació del servei, així com el seu començament i 
continuïtat eren fets coneguts i fàcilment previsibles per l’Entitat, tenint 
en compte que es trobaven associats a la posada en funcionament de la 
nova planta de Manises, prevista per a la segona meitat de 2012. 

El fet que els adjudicataris siguen diferents i que la situació haja sigut 
resolta, com al·lega l’Entitat, no enerva l’incompliment de la Llei de 
Contractes del Sector Públic ja que que la referida prestació del servei 
hauria d’haver-se sotmés a licitació mitjançant un procediment obert. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa als expedients 2/12 i 3/13 (referits en l’al·legació anterior), si bé 
l’Entitat al·lega que va quedar garantida la competència efectiva i la 
igualtat de tracte dels licitadors, l’evidència és que únicament es 
presentaren dues ofertes, raó per la qual en l’esborrany de l’Informe 
s’indica, a manera d’observació que ha de tenir en compte l’Entitat, que 
la concurrència efectiva podria no haver-se garantit. 

Quant al mètode seguit per l’EMTRE per a la valoració del preu ofertat en 
funció de la baixa mitjana, existeix abundant doctrina per part de les 
Juntes Consultives de Contractació i jurisprudència comunitària que 
permeten sostenir que aquest mètode de valoració no garanteix que les 
ofertes que proposen preus inferiors tinguen una major puntuació. En el 
cas que ens ocupa, hi ha dos criteris de valoració per a determinar 
l’oferta econòmicament més avantatjosa: el preu, que es valora amb 6 
punts i la proposta tècnica, amb 4 punts. Doncs bé, l’EMTRE assigna la 
màxima puntuació, de 6 punts, a una oferta que presenta un preu 
superior a la més barata, que es valora amb 3 punts. 

Aquesta forma de valorar el preu i el fet que els criteris avaluables 
mitjançant judici de valor no es troben clarament definits en els plecs 
per a fer la valoració consegüent, porten a la conclusió lògica exposada 
en l’esborrany de l’informe que l’Entitat Metropolitana no s’ha atès al 
que disposa en l’article 150 del TRLCSP, atès que els referits criteris de 



 

 

valoració no garanteixen la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Novena al·legació 

Comentaris: 

La clàusula novena del plec de condicions administratives diu així: “A 
l’efecte de determinar la publicitat i el procediment d’adjudicació, el 
valor estimat de la contractació a realitzar, sense incloure l’IVA, puja a la 
quantitat de 32.000 euros”. S’afegeix en la dita clàusula que l’adjudicació 
del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació mitjançant 
procediment negociat. 

Tenint en compte que la clàusula setena estableix una duració d’un any 
susceptible de pròrroga per un any més i que el preu de licitació anual 
s’estableix en 32.000 euros, l’Entitat Metropolitana s’hauria d’haver atès 
al que disposa en l’article 88 del TRLCSP per determinar el valor estimat 
del contracte, per import de 64.000 euros, i sotmetre la licitació a 
publicitat. 

Pel que fa a la conveniència de promoure una major concurrència, es 
reitera el que s’indica en l’al·legació vuitena. 

Per a una major claredat de l’Informe, es proposa la modificació que 
s’exposa tot seguit. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el paràgraf e) de l’apartat 2.2: 

On diu: 

“e) El contracte 3/12................, hauria d’haver-se licitat mitjançant un 
procediment obert,.........................” 

Ha de dir: 

“e) El contracte 3/12 s’hauria d’haver-se sotmés als requisits de 
publicitat establits en el TRLCSP, tenint en compte que ...................” 

  



 

 

Desena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació no contradiu ni aporta informació addicional a la que 
es conté en l’esborrany de l’Informe. Això no obstant, es proposa matisar 
la redacció d’aquest apartat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el paràgraf 1 de l’apartat 7.7: 

On diu 

“.......ha contractat directament tant els serveis d’adquisició i instal·lació 
d’elements informàtics com els consegüents serveis de manteniment. ...” 

Ha de dir 

“.......ha contractat com a menors tant els serveis d’adquisició i 
instal·lació d’elements informàtics com els consegüents serveix de 
manteniment.” 

Al·legació genèrica sobre contractació 

Comentaris: 

Pel que fa a la qüestió prèvia exposada per l’Entitat Metropolitana en 
matèria de contractació, es considera necessari aclarir els elements 
essencials de l’Informe, com ara l’estructura i contingut. 

En la reunió mantinguda amb els responsables de l’Entitat se’ls va posar 
de manifest el resultat del treball de fiscalització i se’ls va explicar que 
en l’apartat 2 de conclusions generals es destacaven els incompliments 
significatius de la normativa comptable i de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, mentre que en l’apartat de recomanacions es 
recollien les debilitats de control intern o aspectes susceptibles de 
millora més rellevants. 

Concretament, en l’apartat de conclusions generals derivades de la 
revisió del compliment de la legalitat, s’assenyalen sis incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

Finalment, l’opinió d’aquesta Sindicatura o judici professional obeeix a 
les conclusions lògiques derivades de l’anàlisi i avaluació de l’evidència 
obtinguda en el transcurs del treball de fiscalització, sotmeses al 
procediment contradictori que acredita aquesta fase d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

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