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1. OBJECTIUS 

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

Així mateix, la fiscalització ha tingut per objecte revisar la contractació 
administrativa; el procés d’elaboració, formulació i aprovació del 
pressupost, la rendició de comptes i la informació que s’ha de facilitar al 
Ple de l’Ajuntament i de les entitats que en depenen, durant l'exercici de 
2011, per tal de verificar-ne l’adequació a la normativa legal vigent. 

D'altra banda, i com a conseqüència de l'"Informe sobre el control intern 
de l'Ajuntament de Gandia de l'exercici de 2010", emès per aquesta 
Sindicatura de Comptes amb data 12 de desembre de 2011, la present 
fiscalització ha tingut per objecte realitzar també un seguiment de les 
mesures adoptades per l'Ajuntament en relació amb les conclusions i 
recomanacions emeses en el dit Informe. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1  Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Gandia de 2011 està format pel 
Compte de la mateixa Entitat, juntament amb els comptes anuals de 
quatre organismes autònoms, que són: Centre d'Estudis i Investigacions 
Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs 
de l'Ajuntament de Gandia (OGIR), Institut Municipal d'Arxius i 
Biblioteques (IMAB), i Pare Leandro Calvo. A més a més s'inclouen els 
comptes anuals de quatre societats mercantils de capital íntegrament de 
propietat municipal: Iniciatives de Comunicació, SL; Iniciatives públiques 
de Gandia, SA; Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, SL i 
Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, SL. 

Els comptes anuals que integren el Compte de la mateixa Entitat de 
l’exercici de 2011 estan formats pel balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l'exercici acabat en dita data i s’adjunten íntegrament 
en l’annex d’aquest Informe. Aquest Compte va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació en la sessió ordinària realitzada el 6 de juny de 2013 i 
presentat a aquesta Sindicatura de Comptes el 29 d’abril de 2013. 

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

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

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

- Procediment d’elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
així com la remissió d’aquest a les administracions competents. 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria. La formació 
d’aquestes dues quantitats segons el que estableixen les regles 
corresponents de la Instrucció de Comptabilitat Local, així com la 
seua inclusió en els apartats respectius del Compte General. 

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

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

- Fets posteriors. Revisar els fets posteriors que poguessen tenir un 
efecte significatiu sobre els estats comptables fiscalitzats. S'hi 
inclou l'aprovació i la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012. 

- Seguiment de l’Informe sobre el control intern aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes el 12 de desembre de 2011. 

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

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de l’Ajuntament de Gandia, de la legalitat vigent d’aplicació a la 
gestió dels fons públics i a l’activitat contractual durant l'exercici acabat 
el 31 de desembre de 2011. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa següent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures 
extraordinàries per a reduir el dèficit públic. 

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les 
entitats locals. 
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa en 
matèria de pressupostos el capítol primer del Títol VI de Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

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

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

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) La memòria del Compte General de l'Ajuntament de Gandia de 
l'exercici de 2011 conté incorreccions en la informació requerida 
respecte a les desviacions de finançament i els romanents de crèdit. 
A més a més no figuren els indicadors de gestió, tal com comentem 
en l'apartat 5.2. 

b) El criteri per a calcular el saldo de deutors de cobrament dubtós no 
té en compte les quotes d'urbanització, amb les quals s'hauria 
minvat el romanent de tresoreria per a despeses generals en 
5.975.065 euros. Igualment caldria incrementar la provisió per a 
insolvències, disminuir el resultat economicopatrimonial i l'actiu 
del balanç a 31 de desembre de 2011 en el dit import. Cal dir que en 
2012 ja es tenen en compte les dites quotes en el càlcul de 
cobrament dubtós. 

c) Segons el que indica l'apartat 7.2, el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost" del passiu del balanç 
presentava a 31 de desembre de 2011 un saldo de 24.474.118 euros, 
quan hauria de sumar un import d'almenys 26.183.271 euros.  Açò 
implica que el resultat economicopatrimonial i el passiu del balanç 
al tancament de l'exercici es troben infravalorats en 1.709.153 
euros. 

Tot seguit indiquem d'altres aspectes d'interès manifestats en el curs de 
la fiscalització efectuada: 

d) En aplicació dels principis de prudència i de meritació, 
l'Ajuntament hauria d'estimar i dotar una provisió pels interessos 
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relatius als préstecs bancaris impagats i disminuir el resultat 
economicopatrimonial en aqueix import. També hauria de 
periodificar els ingressos de concessions administratives cobrats 
per endavant al llarg de la concessió (apartat 5.2.1). 

e) Si l'Ajuntament havia imputat a l'exercici pressupostari 
corresponent les despeses que s'indiquen en l'apartat 7.1, el 
resultat pressupostari i el resultat pressupostari ajustat de l'exercici 
de 2011 haurien disminuït en 15.259.143 euros.  

f) Com expliquem en l'apartat 7.2.b, el compte 555, "Pagaments 
pendents d'aplicació", inclou nòmines i assegurances socials de 
2011 per 4.221.656 euros, deduïts de les obligacions pendents de 
pagaments a efectes de calcular el romanent de tresoreria, tal com 
possibilitat la instrucció de comptabilitat. No obstant això, 
s'evidencia una situació que cal regular perquè les magnituds 
pressupostàries apleguen les obligacions que tenen aquest caràcter. 

g) Els ingressos percebuts per endavant en els exercicis 2008 i 2009, 
55.002.514 euros pel cànon de concessió de l'aigua potable i 
12.000.000 d’euros pel cànon del clavegueram no s'han considerat 
en l'excedent de finançament afectat, malgrat estar parcialment 
afectats a les inversions del pla d'obres previst durant la concessió. 

 En aquest sentit, caldria ajustar el romanent de tresoreria per a 
despeses generals per l'import pendent d'imputació. Es desconeix 
la quantia que comportaria aquest ajust en no haver sigut 
subministrada la informació necessària (apartat 7.2.d). 

h) Per a una adequada interpretació del saldo del romanent de 
tresoreria, caldria tenir en compte que a 31 de desembre de 2011 no 
s'han imputat al pressupost i, per tant, no s'han tingut en compte 
en el seu càlcul obligacions contretes en 2011 i exercicis anteriors, 
per un import conjunt de 26.183.271 euros que, com indiquem en 
l'apartat 7.2.e, han sigut convalidades en exercicis posteriors. 

i) Tal com descrivim en l'apartat 7.2, l'Ajuntament va aprovar el 29 de 
març de 2012 el pla de sanejament previst en la Llei d'Estabilitat 
Pressupostària per a sanejar el romanent de tresoreria de 2010, 
encara que a deu anys i no a un, que és el que disposa l'LRHL. No ha 
sigut aprovat per l'òrgan competent de la Generalitat. 

 A l'empara del que disposa el Reial Decret 4/2012, que regula el 
mecanisme de finançament per al pagaments a proveïdors de les 
entitats locals, també han aprovat un pla d'ajust amb un termini de 
deu anys. Aquest pla ha sigut revisat en diverses ocasions, ja que 
l'Entitat s'ha acollit a altres mecanismes de finançament. 
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j) L'Ajuntament de Gandia es troba en una difícil situació econòmica i 
financera derivada de les diverses circumstàncies exposades en 
aquest Informe, principalment: 

- Insuficiència d'ingressos corrents per a cobrir les despeses 
corrents, que deriven en resultats negatius creixents i greus 
tensions en la tresoreria municipal (apartats 6.1 i 7.1). 

- Incompliment de les previsions establides en els plans d'ajust 
de l'Ajuntament (apartat 11.1). 

- Resolució de diversos litigis i contractes que poden implicar 
per a l'Ajuntament el pagament de quantioses 
indemnitzacions (apartat 11.3). 

- Un deute bancari molt elevat amb un capital pendent 
d'amortitzar consolidat a 31 de desembre de 2013, de 
234.264.937 euros (apartat 11.4). 

- L'impagament de préstecs bancaris que comporta un cost 
addicional per interessos de demora i d'altres penalitzacions. 
A més a més, les resolucions judicials que es poden produir 
per a tornar els capitals pendents (apartat 11.4). 

En el Ple extraordinari realitzat el 7 de gener de 2014, s'aprova 
l'adhesió de l'Ajuntament al Reial Decret 8/2013, de 28 de juny, del 
Ministeri d'Hisenda, de mesures extraordinàries de liquiditat per a 
municipis amb problemes financers, així com la revisió del pla 
d'ajust. El compliment de les mesures establides en aquest Ple i 
d'altres que puguen implementar-se, —en especial la renegociació 
del deute bancari— depén en gran mesura que l'Ajuntament puga 
corregir els seus desequilibris financers actuals i desenvolupar la 
seua activitat amb normalitat. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) En el cas de pagaments sense consignació pressupostària, els 
advertiments no han sigut elevats al Ple per a convalidar-los, tal 
com disposa l'article 217 del TRLRHL, s'inclouen en el Compte 
General dins de l'informe de la Intervenció (apartat 5.3.3). 

b) L'Ajuntament no ha complit amb els terminis legals en els 
processos d'elaboració, aprovació i liquidació del pressupost de 
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2011, així com en la formació del Compte General del dit exercici. 
Vegeu els apartats 5.1, 6.2 i 6.4. 

c) La Intervenció municipal no ha tramés en 2011, amb la periodicitat 
establida en el Ple, la informació prevista en l'article 207 del 
TRLHRL, encara que sí que ho ha fet en 2012 (apartat 5.3.1). 

d) L'Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els 
seus béns i drets qualsevulla que siga la seua naturalesa o forma 
d'adquisició, tal com estableix l'article 33 del RBCL, segons es 
detalla en l'apartat 5.3.2 de l'Informe. 

e) En la liquidació de l'exercici 2011, l'Ajuntament ha incomplit el 
principi d'estabilitat pressupostària, sense que el Ple haja aprovat el 
pla economicofinancer previst en l'article 20 del Reial Decret 
1463/2007 (apartat 5.3.5). 

f) L'Ajuntament ha adquirit compromisos de despesa sense cobertura 
pressupostària i per tant nuls de ple dret segons l'article 173.5 del 
TRLHL, segons es desprén dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit revisats en l'apartat 7.1.c i dels pagaments 
pendents d'aplicació (apartat 7.2.b). 

g) Els reconeixements extrajudicials de crèdit els aprova la Comissió 
d'Economia i Hisenda per delegació del Ple. No obstant això, segons 
el Reial Decret 500/1990, l'òrgan competent per a aprovar-los és el 
Ple. A més, l'LRBRL declara indelegables, entre altres atribucions 
reservades al Ple, les de l'article 22.2n.e, la disposició de despeses en 
els assumptes de la seua competència (apartat 7.1). 

h) Tal com indiquem en l'apartat 7.2, l'Ajuntament presentava, a 31 de 
desembre de 2011, un romanent de tresoreria negatiu, sense que 
s'hi haja adoptat cap mesura de les previstes en l'article 193 del 
TRLRHL. 

i) Dins de les obligacions pendents de pagament no pressupostàries 
del romanent de tresoreria, s'inclouen 21.332.000 euros de préstecs 
bancaris a curt termini per a cobrir necessitats de tresoreria. 
D'aquesta forma s'incompleix l'article 14.3 del Reial Decret Llei 
8/2010, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic, que establia l'obligació de cancel·lar aquestes 
operacions abans del 31 de desembre de cada any (apartat 7.2.b). 

j) L'Ajuntament no està fent front al pagament de determinats 
préstecs bancaris (amortització de capital i interessos) des d'octubre 
de 2011. Així mateix, en els pressupostos dels exercicis posteriors 
no hi ha consignació suficient per a fer front als venciments 
corresponents. 
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L'impagament dels préstecs bancaris comporta, a més d'un 
incompliment contractual i del pla de disposició de fons de l'Entitat, 
una vulneració de l'article 135.3 de la Constitució espanyola i de 
l'article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, que estableixen la prioritat absoluta de 
pagaments dels interessos i el capital del deute públic enfront de 
qualsevol altre tipus de despesa (apartat 11.2). 

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

 Tot això representa un incompliment de les prioritats de pagament 
establides en l'article 187 del TRLRHL, a més de no ajustar-se al pla 
de disposició dels fons de la tresoreria, tal i com requereix l'article 
69.3 del Reial Decret 500/90. 

l) El perfil del contractant de l'Ajuntament ha d'observar els aspectes 
que indica l'apartat 9.2 sobre el correcte compliment de l'LCSP. 

m) En els apartats 9.5.1 i 9.5.2 indiquem els aspectes significatius 
evidenciats en la fiscalització respecte a l'incompliment de l'LCSP. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Gandia es troba situat en la comarca de la Safor de la 
província de València. La seua població és de 79.010 habitants, segons 
l'actualització del cens a 1 de gener de 2012. 

Després de les eleccions de 2011, l'alcalde pertany al Partit Popular. La 
configuració política de l'Ajuntament segons els resultats comparats de 
les últimes eleccions municipals, és la següent: 
 

Partit polític 2011 2007 

PP 13 9 

PSOE 10 12 

BLOC-VERDS 2 2 

PDG -- 2 

Total  25 25 

Quadre 1 
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La Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, estableix l'aplicació al 
municipi de Gandia del règim d'organització dels municipis de gran 
població, regulat en el Títol X de l'LRBRL. El 14 de juliol de 2011, l'Entitat 
va aprovar un reglament orgànic adaptat a aquest títol. 

Políticament, en 2011, el govern de l'Ajuntament de Gandia estava 
conformat pels òrgans bàsics següents: l'Ajuntament-Ple, integrat pels 
vint-i-cinc regidors indicats en el quadre 1; la Junta de Govern Local, 
formada per vuit regidors, i l'alcalde-president.  

L'organització de l'Ajuntament en l'exercici 2011 es descriu en l'apartat 1 
de la memòria dels comptes anuals del dit exercici. L'Ajuntament no 
compta amb un organigrama general actualitzat. 

Segons la memòria, el nombre mitjà d'empleats en l'exercici de 2011 va 
ser de 698 treballadors. A 31 de desembre de 2011, la plantilla de 
personal estava formada per 386 funcionaris de carrera, 90 funcionaris 
interins i 131 treballadors laborals, 57 dels quals eren fixos i 74 
temporals. El personal de confiança de caràcter eventual era de 16 
persones. Els llocs de secretari, interventor i tresorer han estat coberts 
per funcionaris d'habilitació nacional. 

El quadre següent mostra el nombre i el tipus d'ens que depenien o en 
els que participava l'Ajuntament en 2011, sense considerar les 
mancomunitats ni els consorcis, que comentaren posteriorment. 
 

Tipus d'ens  Nombre i percentatge de participació  
100% 100%>x>50% 50%>x   Sense determinar  

Organismes autònoms 4 0 0 0 

Societats mercantils 4 2 1 0 

Quadre 2 

Els organismes autònoms són: 

- Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell 

- Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs de l'Ajuntament de 
Gandia (OGIR) 

- Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB) 

- Pare Leandro Calvo.  

Les societats mercantils amb la participació de l'Ajuntament són les 
següents: 

- Iniciatives de Comunicació, SL (participació del 100%) 

- Iniciatives Públiques de Gandia, SA (100%) 
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- Gandia Serveis Urbans, SL (35%) 

Així mateix, com a societats dependents d'Iniciatives Públiques de 
Gandia, SA: 

- Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, SL (100%) 

- Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, SL (100%) 

- Gandia Protur, SL (81%) 

- Actuacions Ambientals Integrals, SL (51%) 

Tal com es veu en l'apartat 11.7, l'Ajuntament de Gandia ha reestructurat 
en 2012 el seu sector públic instrumental. 

 Les entitats en què l'Ajuntament està integrat són: 

- Mancomunitat de la Safor 

- Consorci de Residus de la zona XII 

- Consorci d'Extinció d'Incendis 

L'Ajuntament de Gandia forma part del patronat de les fundacions 
següents: 

- Fundació Hospital Sant Marc i Sant Francesc de Borja de Gandia 

- Fundació per a restaurar la insigne Col·legiata de Gandia 

- Fundació Palau Ducal dels Borja 

Les principals fonts de finançament en l'exercici de 2011 han sigut l'IBI 
(34,56% dels drets reconeguts), el fons complementari de finançament de 
l'Estat (18,23%), la taxa de recollida de fem (7,98%) i els préstecs a llarg 
termini (4,80%). 

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 de 2011, va ser format 
pel Compte del propi Ajuntament, juntament amb els comptes de seus 
ens que en depenen amb participació íntegrament municipal (quatre 
organismes autònoms i quatre societats mercantils, detallats en l'apartat 
4. Els comptes anuals de les societats amb participació majoritària de 
l'Ajuntament, figuren en la documentació complementària unida al 
Compte General. 

El Compte General es va formar amb un retard de quasi set mesos 
respecte al termini legal establit en l'article 212 del TRLRHL (abans del 
primer de juny de 2012). Va ser aprovat pel Ple el 6 de juny de 2013, fora 
del termini legal previst. En la rendició del Compte General a la 
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Sindicatura de Comptes, el 29 d'abril de 2013, tampoc no s'acompleix 
amb el termini fixat en l'article 223 d'aquesta Llei. 

5.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

5.2.1 El Compte del propi Ajuntament 

En l'annex d'aquest Informe s'adjunten els documents que conformen el 
compte del propi Ajuntament que són: el balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

Tot seguit comentem els aspectes més destacables que s'observen en els 
dits comptes anuals, i incidim en les àrees que són objecte de la present 
fiscalització. 

a) Balanç 

L'immobilitzat representa amb 835.337.847 euros, el 92,2% del total 
de l'actiu. En la seua composició destaquen les inversions 
destinades a l'ús general, 81.569.256 euros i les immobilitzacions 
materials amb 706.824.147 euros i dins d'aquestes, els terrenys i les 
construccions amb 600.793.351 euros i 89.577.808 euros, 
respectivament. 

La comptabilitat municipal no recull les accions i participacions que 
té l'Ajuntament en totes les seues societats mercantils, raó per la 
qual caldria regularitzar la dita situació. 

L'actiu circulant representa el 7,8% de l'actiu amb 70.428.901 euros. 
Els epígrafs més rellevants són: deutors pressupostaris 68.726.342 
euros; provisió per a insolvències, amb un import negatiu de 
7.816.187 euros; d'altres deutors, 4.901.144 euros i la tresoreria, 
4.211.632 euros. 

Els fons propis pugen a 714.864.501 euros. El seu moviment en 2011 
es limita al resultat negativo del dit exercici, per import de 
25.009.043 euros.  

No es consigna cap quantitat en concepte de provisions per 
responsabilitats malgrat el nombrosos litigis i reclamacions en què 
es troba incursa l'Entitat. 

En els creditors a llarg termini destaca el compte de deutes amb 
entitats de crèdit per 92.744.966 euros. A curt termini, els creditors 
pressupostaris són de 38.380.077 euros i els no pressupostaris a 
25.855.816 euros, 24.474.118 euros dels quals corresponen al compte 
413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost". 
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b) Compte del resultat econòmic i patrimonial 

Les despeses de l'exercici de 2011 han pujat a 87.747.221 euros i els 
ingressos a 62.738.179 euros, i resulta un desestalvi de 25.009.043 
euros, enfront dels 11.260.889 euros obtingut en 2010, xifra que 
representa un empitjorament del resultat negatiu del 122,1%. 

Els ingressos estan formats principalment pels de tipus tributari, 
41.137.398 euros, i les transferències i subvencions, 12.949.427 
euros. 

Les despeses més significatives són les següents: despeses de 
personal, 24.607.512 euros; serveis exteriors, 39.905.678 euros; 
transferències i subvencions, 11.111.282 euros; pèrdues i despeses 
extraordinàries, 6.150.995 euros. 

En aplicació dels principis de prudència i de meritació, 
l'Ajuntament hauria d'estimar i dotar una provisió per als 
interessos corresponents als préstecs bancaris impagats, i 
disminuir el resultat econòmic i patrimonial per aquest import. 
Així mateix, també caldria aprovisionar els interessos de demora 
pels deutes pendents de pagament a proveïdors. 

Tal com exposem en els apartats 7.2.d i 9.5.1.b, en els exercicis de 
2008 a 2010, l'Ajuntament ha cobrat anticipadament els cànons i 
ingressos per arrendament per concessions administratives que 
tenen una duració de 25 anys. S'han comptabilitzat  en la seua 
totalitat en l'exercici del seu cobrament. Seguint el principi de la 
meritació, però, caldria periodificar els dits ingressos al llarg de 
tota la concessió. 

c) Estat de liquidació del pressupost 

En el quadre següent mostrem, en euros, la comparança entre les 
principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 2010 i 2011: 
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EXERCICI 
2010 

EXERCICI 
2011 

Pressupost inicial ingressos 96.520.630 71.750.000

Pressupost inicial despeses 96.520.630 71.750.000

Previsions definitives ingressos 165.666.440 106.524.030

Previsions definitives despeses 165.666.440 106.524.030

Drets reconeguts nets 96.919.026 67.596.700

Obligacions reconegudes netes 121.851.148 78.822.397

Resultat pressupostari (24.932.122) (11.225.697)

Resultat pressupostari ajustat (5.075.419) (1.714.211)

Romanent de tresoreria total 32.453.704 15.080.040

Romanent de tresoreria per a despeses generals (5.952.741) (14.585.410)

Quadre 3 

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

d) Memòria 

La memòria retuda aplega pràcticament tota la informació que 
prescriu la ICAL normal. No obstant això, cal indicar algunes 
deficiències: 

1. Les xifres de les desviacions de finançament dels quadres 
de l'estat de despeses de finançament afectat, de 
formalització obligatòria, no coincideixen amb les del 
resultat pressupostari i del romanent de tresoreria. No 
obstant això, s'adjunta un quadre Excel en l'apartat 20.d 
amb les dades correctes. (Vegeu l'apartat 7.1.a). 

2. La informació sobre la classificació dels romanents de crèdit 
en incorporables o no incorporables, és incorrecta. En la 
incorporació de romanents en 2011, en figuren alguns que 
constaven com a no incorporables en 2010. 

3. S'inclouen els indicadors financers i pressupostaris però no 
els de gestió, malgrat que són obligatoris per a municipis 
amb població superior als 50.000 habitants. 

5.2.2 Els comptes dels ens que en depenen 

En el quadre següent mostrem els imports, en euros, dels principals 
conceptes economicofinancers i pressupostaris de l'exercici de 2011 dels 
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ens íntegrament dependents de l'Ajuntament, segons es desprén dels 
seus respectius comptes anuals que formen part del Compte General: 

 

Conceptes 2011 

ORGANISMES AUTÒNOMS SOCIETATS MERCANTILS 

CEIC A.    
el Vell 

OGIR IMAB 
Leandro 

Calvo 
I. 

Comunic. 
I. 

Públiques 
A. 

Habitatge 
I. 

Esportives 

Total actiu 93.437 1.035.722 413.128 485.759 1.446.692 60.089.631 16.372.497 1.514.901

Patrimoni net   48.966 859.068 403.330 410.818 956.571 3.189.989 5.972.723 (369.619)

Total passiu   44.471 176.654 9.798 74.941 490.121 56.899.642 10.399.774 1.884.520

Resultat econ.-patri. 21.657 (7.761) 46.890 49.276 (118.555) (2.394.045) (1.266.820) (384.201)

Pressupost definitiu 138.852 444.400 466.157 186.600 - - - - 

Resultat  pptari. 18.228 (9.131) (66.318) 9.195 - - - - 

Romanent tresoreria   28.529 248.870 29.436 25.215 - - - - 

Quadre 4 

5.3 Informació al Ple de l'Ajuntament 

5.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

L'article 207 de l'LRHL disposa que la Intervenció de l'entitat local haurà 
de trametre al Ple de l'entitat, mitjançant la Presidència, la informació de 
l'execució pressupostària i el moviment de la tresoreria, amb la 
periodicitat que el Ple determine. 

La base d'execució 6ª del pressupost de 2011 indica l'obligació de 
trametre aquesta informació amb periodicitat trimestral, sense 
especificar el termini de presentació. La Intervenció municipal no ha 
tramés la informació corresponent a 2011 prevista en la dita Llei, però sí 
la de 2012. 

5.3.2 Inventari de béns 

 L'Ajuntament disposa d'un inventari de béns aprovat pel Ple el 8 de juny 
de 2007, si bé no s'han aprovat les actualitzacions que han anat 
realitzant-se ni tampoc les comprovacions anuals. Per tant, l'Ajuntament 
no ha complit el que disposa l'article 33 del Reial Decret 1372/1986, que 
estableix que l'inventari s'haurà d'actualitzar anualment i comprovar-lo 
sempre que es renove la Corporació. 

L'inventari municipal de béns és incomplet i no està actualitzat, ja que 
no aplega detalladament la composició i la valoració de tots els béns 
patrimonials pertanyents al municipi. No es concilia tampoc l'inventari 
amb la comptabilitat. A tal efecte, el saldo que mostra l'epígraf de l'actiu 
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del balanç "Immobilitzat", no presenta la imatge fidel del patrimoni de 
l'Entitat. 

5.3.3 Informes de la Intervenció  

D'acord amb la informació facilitada, en 2011 la Intervenció ha formulat 
21 informes amb advertiments i 231 notes d'advertiments en documents 
comptables. En 2012 els advertiments formulats per l'interventor que 
guarden relació amb l'abast de la fiscalització són 59. 

Els advertiments no han sigut elevats al Ple, tal i com disposa l'article 218 
del TRLRHL. No obstant això, s'inclouen en el Compte General dins de 
l'informe de la Intervenció. 

Els advertiments emesos per la Intervenció municipal fan referència 
principalment als assumptes següents: 

- Reconeixements extrajudicials de crèdit de l'Ajuntament i de les 
entitats que en depenen. Així mateix, factures i certificacions en 
les quals no hi ha consignació pressupostària. 

- Falta de requisits formals o de documentació essencial per a 
aprovar la despesa. 

- Deficiències en la contractació: despeses on no existeix expedient; 
excés del període d'execució contractual sense pròrrogues; 
acumulació de serveis homogenis que implicarien el 
fraccionament dels contractes. 

- Operacions de tresoreria formalitzades en l'exercici per excedir 
l'any de duració o per no disposar d'autorització de l'òrgan de 
tutela financera. 

En l'informe del Compte General de 2011 que realitza la Intervenció 
s'analitza la seua activitat al llarg de l'exercici. Les incidències més 
importants són les següents: 

- Les despeses sotmeses a fiscalització limitada no són objecte 
d'una altra de plena amb posterioritat sobre una mostra 
significativa de les dites despeses (article 219.3 del TRLRHL), per 
raó de les limitacions organitzatives i de personal de la Intervenció 
municipal. 

- Separació de les funcions de comptabilitat i fiscalització: La Junta 
de Govern Local ha atribuït la funció de comptabilitat al lloc de cap 
de Comptabilitat Municipal i d'Activitats Empresarials, exercit per 
un funcionari amb habilitació estatal. 

- El Departament de Recursos Humans no tramet la nòmina amb 
l'antelació suficient al seu pagament per a fiscalitzar-la. 

- S'hauria d'utilitzar la contractació laboral en comptes de 
l'administrativa en el cas de les persones físiques que actuen per 
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compte i dependència del mateix Ajuntament i sota la seua 
organització, i que perceben unes retribucions mensuals fixes. 

- Hi ha proveïdors en què la facturació acumulada de l'exercici i 
l'homogeneïtat dels conceptes exigeix la realització d'expedients 
de contractació. 

5.3.4 Morositat en operacions comercials 

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

5.3.5 Estabilitat pressupostària 

En l'exercici de 2011 es van emetre els informes previstos per la Llei 
sobre les modificacions i la liquidació del pressupost. 

L'informe sobre el compliment d'estabilitat pressupostària referit a la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2011, va ser emès per 
l'interventor el 30 de març de 2012, i se'n va donar compte en el Ple 
realitzat el 3 de maig, atenent el que estableix l'article 16.2 del Reial 
Decret 1463/2007. 

D'aquest informe es desprén que en la liquidació del pressupost de 2011 
es va incomplir l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que la necessitat 
de finançament de 29.698.558 euros del pressupost consolidat, 
representa un 46,2% dels drets reconeguts no financers consolidats 
superior al 4,39% que va fixar l'acord de la subcomissió de règim 
economicofinancer i fiscal de la Comissió Nacional d'Administració 
Local. Aquest informe va ser tramés a la Generalitat. 

En el Ple de 29 de març de 2012 es va aprovar un Pla de Sanejament 
Economicofinancer previst en el Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
d'Estabilitat Pressupostària, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2010, a deu anys. No ha sigut aprovat per la 
Generalitat. 

No s'elabora cap pla de sanejament respecte a la liquidació de 2011. La 
Intervenció considera que el pla aprovat per a l'exercici de 2010 preveu 
complir l'estabilitat en els pròxims exercicis, raó per la qual acompleix el 
que estableix legalment per a la inestabilitat produïda en 2011. 

Quant a la liquidació del pressupost de 2012, l'informe de la Intervenció, 
emès el 25 de març de 2013, conclou que s'incompleix amb l'objectiu 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Gandia. Exercici de 2011. 

20 
 

d'estabilitat pressupostària al presentar una necessitat de finançament 
consolidat de 64.786.510 euros. Per això indiquem la conveniència 
d'adaptar el Pla anterior a la inestabilitat de l'exercici de 2012 i sotmetre'l 
a la Generalitat per a aprovar-lo. 

6. FORMULACIÓ, APROVACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Pressupost inicial 

Tot seguit mostrem, en euros, un quadre comparatiu dels pressupostos 
inicials dels exercicis 2011 i 2010, on s'expressa la importància 
quantitativa de cada un dels capítols pressupostaris i la variació entre els 
dos exercicis: 
 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2011/2010 

2011 % 2010 % Import % 

1. Impostos directes 31.928.830 44,5% 29.869.000 30,9% 2.059.830 6,9% 

2. Impostos indirectes 3.619.745 5,0% 2.000.000 2,1% 1.619.745 81,0%

3. Taxes i d'altres ingressos 13.848.410 19,3% 13.047.267 13,5% 801.143 6,1%

4. Transferències corrents 18.187.880 25,3% 23.596.274 24,4% (5.408.394) (22,9%) 

5. Ingressos patrimonials 1.065.135 1,5% 10.766.089 11,2% (9.700.954) (90,1%)

6. Alienació d'inversions 3.000.000 4,2% 4.542.000 4,7% (1.542.000) (33,9%)

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

8. Actius financers 100.000 0,1% 100.000 0,1% 0 0,0%

9. Passius financers 0 0,0% 12.600.000 13,1% (12.600.000) (100,0%)

Total ingressos 71.750.000 100,0% 96.520.630 100,0% (24.770.630) (25,7%) 

1. Despeses de personal 23.702.260 33,0% 24.409.630 25,3% (707.370) (2,9%) 

2. Despeses  de funcionament 30.670.753 42,7% 38.838.351 40,2% (8.167.598) (21,0%)

3. Despeses financeres 2.263.000 3,2% 2.625.000 2,7% (362.000) (13,8%) 

4. Transferències corrents 8.886.987 12,4% 8.425.649 8,7% 461.338 5,5%

6. Inversions reals 0 0,0% 10.670.773 11,1% (10.670.773) (100,0%)

7. Transferències de capital 3.190.000 4,4% 6.471.227 6,7% (3.281.227) (50,7%) 

8. Actius financers 100.000 0,1% 100.000 0,1% 0 0,0%

9. Passius financers 2.937.000 4,1% 4.980.000 5,2% (2.043.000) (41,0%)

Total despeses 71.750.000 100,0% 96.520.630 100,0% (24.770.630) (25,7%) 

Quadre 5 

El pressupost  de 2011 mostra unes previsions inicials d'ingressos i 
despeses per un import de 71.750.000 euros que impliquen una reducció 
del 25,7% respecte a l'exercici anterior. 
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Respecte a l'estat d'ingressos, la minoració més significativa es produeix 
en el capítol 4, "Transferències corrents" que disminueix en 5.408.394 
euros, en consignar-se part de la participació en els tributs de l'Estat en 
els capítols 1 i 2. La disminució en el capítol 5 reflecteix la reducció dels 
cànons no periòdics per concessions administratives. També destaca la 
disminució del capítol 9, "Variació de passius financers" en no preveure's 
la concertació de cap préstecs en 2011. 

En l'estat de despeses, el capítol 6, "Inversions reals", passa de 10.670.773 
euros en 2010 a no tenir consignació en 2011. No obstant això, es 
produeixen modificacions per 27.927.106 euros, en la gran part per la 
incorporació  de romanents de crèdit d'inversions iniciades en exercicis 
anteriors. També hi ha descensos significatius en els capítols 2, "Compra 
de béns i serveis" i 7, "Transferències de capital" que disminueixen un 
21,0% i un 50,7% respectivament. 

La consignació en alguns capítols de l'estat de despeses ha sigut 
clarament insuficient, i en aquests s'ha recorregut als reconeixements 
extrajudicials de crèdit i als pagaments pendents d'aplicació, tal i com 
mostra l'apartat 7.1. Així, el capítol 1 està confeccionat sense consignar 
les places vacants per a la totalitat de l'exercici. A més a més, les últimes 
mensualitats de les quotes de la Seguretat Social queden pendents 
d'aplicar al pressupost. D'altra banda, els capítols 2 i 6, destinats a 
despeses de funcionament i inversions reals, composen la major part del 
compte 413 i dels reconeixements extrajudicials de 2012 i 2013. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

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

- L'aprovació inicial del pressupost pel Ple s'efectuà el 28 de 
desembre de 2010, amb un mes i mig de retard respecte al termini 
previst en el l'article 168.4 de l'LRHL (15 d'octubre de l'any 
anterior). 

- L'aprovació definitiva del pressupost es va efectuar el 3 de febrer 
de 2011, i supera el termini fixat en l'article 169.2 de l'LRHL (abans 
del 31 de desembre de l'any anterior al de la seua aplicació). 

- L'enviament del pressupost definitiu al Ministeri d'Economia i 
Hisenda i a la Generalitat es va dur a terme amb retard respecte al 
termini previst en l'article 169.4 de l'LRHL i en l'article 29 del Reial 
Decret 1463/2007. 

- La demora en l'aprovació del pressupost de 2011 va determinar la 
necessitat de prorrogar el pressupost de l'exercici anterior. La 
pròrroga es va formalitzar adequadament mitjançant la resolució 
de la seua aprovació, sense afectar els serveis i programes que 
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concloïen en l'exercici 2010 o que estaven finançats amb ingressos 
específics. 

- En l'annex d'inversions no figuren tots els projectes, l'execució 
dels quals està prevista durant l'exercici, tal i com estableix 
l'article 19 del Reial Decret 500/1990, sols s'inclouen els que tenen 
consignació inicial en el pressupost. Durant l'exercici es 
reconeixen obligacions en el capítol 6 per 10.453.677 euros, en 
projectes l'execució dels quals es va iniciar en exercicis anteriors i 
amb finançament afectat que haurien figurar en aquest annex. 

6.3 Modificacions pressupostàries 

 Durant l'exercici, s'han aprovat 33 modificacions pressupostàries i les de 
major import són les incorporacions de romanents de 2010 a 2011, que 
pugen en conjunt a 31.504.386 euros. Hi ha un suplement de crèdits per 
679.260 euros, destinat a donar cobertura pressupostària a factures 
pagades amb un préstec de l'ICO, previst en el Reial Decret Llei 8/2011. 

 També hi ha transferències de crèdit per un import de 6.394.409 euros. La 
generació de crèdits per nous ingressos que sumen 2.590.384 euros en set 
expedients, és l'altra modificació realitzada, a causa principalment a 
subvencions rebudes. 

6.4 Liquidació del pressupost 

 La liquidació del pressupost de l'exercici de 2011 es va aprovar el 30 de 
març de 2012, amb retard respecte al termini previst en l'article 191.3 del 
TRLRHL (1 de març). Se'n va donar compte al Ple en la sessió realitzada el 
3 de maig de 2012 que no era la primera sessió efectuada després de la 
seua aprovació (article 193.4 del TRLRHL). El 5 d'abril de 2012 se'n va 
trametre una còpia al Ministeri d'Economia i Hisenda, i a la Comunitat 
Autònoma, incomplint el termini fixat en l'article 193.5 del TRLRHL 
(abans del 31 de març). 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari  

Tot seguit mostrem en sengles quadres la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2011 i la seua comparança amb l'exercici anterior, amb les 
xifres expressades en euros: 
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Quadre 6 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

EXERCICIS 2011 I 2010 
2011 2010 Variació 

bruta 

% 

2011/2010

a Operacions corrents (2.765.968) (5.529.789) 2.763.821 50,0%

b. D'altres operacions no financeres (10.619.592) (24.798.635) 14.179.043 57,2%

1. Total operacions no financeres (a+b) (13.385.560) (30.328.424) 16.942.864 55,9%

2. Actius financers (34.465) (460) (34.005) (7392,4%)

3. Passius financers 2.194.328 5.396.762 (3.202.434) (59,3%)

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) (11.225.697) (24.932.122) 13.706.425 55,0%

4. Crèdits gastats finanç. amb roman. de treso. per a desp. grals. 0 15.286.195 (15.286.195) (100,0%)

5. (+) Desviacions  financ. negatives de l'exercici 11.674.610 16.229.533 (4.554.923) (28,1%)

6. (-) Desviacions financ. positives de l'exercici 2.163.124 11.659.025 (9.495.901) (81,4%)

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) (1.714.211) (5.075.419) 3.361.208 66,2%

Quadre 7 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2011 va presentar una xifra 
negativa d'11.225.697 euros, i el de 2010 un import d'igual signe de 
24.932.122 euros. Una vegada practicats els ajustos previstos en el Reial 
Decret 500/1990 per les diferències de finançament derivades de les 
despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari ajustat de 
2011 va ser negatiu en 1.714.211 euros amb una notable milloria quant a 
l'import del mateix signe de 5.075.419 euros de l'exercici anterior. 

Entre la disminució de les obligacions reconegudes destaquen les del 
capítol 2, amb 13.725.739 euros menys que en 2010, i les despeses de 
capital que han baixat quasi un 70% (18.691.373 euros) a causa de la 
menor activitat urbanística de l'Ajuntament en 2011. 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
EXERCICI 2011 

Drets 
reconeguts 
nets 2011 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2011 

Totals 

a. Operacions corrents 63.486.312 66.252.280 (2.765.968) 

b. D'altres operacions no financeres 778.597 11.398.189 (10.619.592) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 64.264.909 77.650.469 (13.385.560) 

2. Actius financers 89.204 123.669 (34.465) 

3. Passius financers 3.242.587 1.048.259 2.194.328 

I. Total  (1+2+3) 67.596.700 78.822.397 (11.225.697) 
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No obstant això, com analitzarem més avant, si considerem les partides 
extrapressupostàries trobem despeses de 2011 que no figuren en el 
resultat pressupostari d'aqueix exercici per un total de 15.407.463 euros 
en el capítol 2 i de 4.925.042 euros en el capítol 6, fets que desvirtuen en 
gran mesura el càlcul d'aquesta quantitat. 

Les transferències de capital concedides es redueixen en 7.338.438 euros, 
sobretot les destinades a ens dependents de l'Entitat. 

Quant a l'exercici anterior, els ingressos liquidats baixen en 29.322.326 
euros, per raó, en gran mesura, dels ingressos de caràcter excepcional 
que es van produir en 2010. En concret el finançament afectat 
d'inversions per un import de 9.380.747 euros i els ingressos patrimonials 
del capítol 5 per 10.618.464 euros. 

Després d'aquesta anàlisi comprovem la insuficiència dels ingressos 
corrents per a fer front a les despeses corrents, insuficiència que origina 
resultats negatius creixents i greus tensions en la Tresoreria municipal. 

Com a resultat del treball realitzat, indiquem les incidències següents 
que caldrà tenir en compte per a una adequada interpretació del resultat 
pressupostari de l'exercici, sense perjudici dels possibles ajustos que se'n 
podien derivar en el cas que l'abast de la fiscalització s'haguessen estès a 
altres àrees de treball: 

a) Despeses amb finançament afectat 

- Hem comprovat que l'Ajuntament no fa el seguiment i control 
comptable de les despeses amb finançament afectat en els 
termes establits per les regles 45 a 48 de l'ICAL. 

- La informació indicada en els quadres de la memòria sobre 
aquestes despeses no comprén tots els aspectes requerits per 
l'ICAL, i les seues dades no coincideixen amb els ajustos que 
figuren en els comptes anuals relatius al resultat 
pressupostari i al romanent de tresoreria. 

- El càlcul de les desviacions de finançament es fa mitjançant 
registres extracomptables que s'adjunten en un quadre Excel 
en l'apartat 20.d de la memòria. Després de revisar-ne una 
mostra, s'ha verificat que el seu càlcul és adequat i que 
coincideixen amb les que figuren en les dades pressupostàries. 

b) Obligacions d'exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2011 i 
obligacions de 2011 no aplicades al pressupost 

- Dins dels pagaments pendents d'aplicació del romanent de 
tresoreria s'inclouen nòmines i assegurances socials de 2011 
per un import de 4.221.656 euros, que han sigut reconeguts 
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pressupostàriament en 2012. En 2011 també s'han aplicat al 
pressupost nòmines i quotes socials de 2010 per valor de 
2.851.707 euros. Tenint en compte això, el resultat 
pressupostari de 2011 s'hauria de disminuir en 1.369.949 
euros. 

- Hem revisat els expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdit aprovats des de 2011 fins a la data de realització de 
l'auditoria (novembre de 2013) a l'empara de l'article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990. Els resumim en el quadre següent: 

 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expe-
dients  Import  

Despeses 
anteriors a 

2011  

Despeses 
de l'exercici 

2011  

 Despeses de 
l'exercici 

2012 

Despeses 
de l'exercici 

2013 

2011 4 7.287.143 7.287.143

2012 8 25.946.579 6.482.184 19.438.411 25.984 

2013 6 6.772.222 17.424 62.183 6.425.009 267.606

Total 18 40.005.944 13.786.751 19.500.594 6.450.993 267.606

Quadre 8 

- Segons el quadre anterior, el resultat pressupostari de 2011 s'hauria 
de disminuir en 12.213.451 euros una vegada augmentat per les 
despeses d'exercicis anteriors reconeguts en l'exercici, i disminuït 
per les meritades en 2011 que s'han reconegut en exercicis 
posteriors. 

- En el compte 413, en la data de fer aquesta auditoria, quedaven per 
convalidar despeses realitzades en 2011 per un import d'1.675.743 
euros. Corresponen a diversos conceptes entre els quals destaca el 
reequilibri econòmic de dos aparcaments municipals per un import 
conjunt de 944.287 euros.  

En resum, si l'Ajuntament havia imputat a l'exercici que correspon les 
despeses esmentades adés, el resultat pressupostari i el resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici de 2011 haurien disminuït almenys en 
15.259.143 euros.  

Cal ressaltar l'important volum que s'observa en la pràctica de 
l'Ajuntament de realitzar despeses sense consignació pressupostària i 
posteriorment esmenar-les mitjançant la tramitació d'expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits i de pagaments pendents 
d'aplicació, pràctica que vulnera el que disposa l'article 173.5 del 
TRLRHL. 
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A aquest respecte, l'Ajuntament ha de tenir en compte el caràcter 
limitatiu i vinculant dels crèdits consignats, així com l'obligació 
d'imputar a l'exercici pressupostari les despeses contretes en el dit 
exercici; tot això sense perjudici de les excepcions previstes en la 
normativa d'aplicació i de la seua comptabilitat en el compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost". 

Pel que fa als reconeixements extrajudicials de crèdit, són aprovats per la 
Comissió d'Economia i Hisenda per delegació del Ple. Tanmateix, segons 
el Reial Decret 500/1990, l'òrgan competent per a aprovar-los és el Ple. A 
més a més, l'LRBRL declara indelegables, entre altres atribucions 
reservades al Ple, les de l'article 22.2n.e, la disposició de despeses en els 
assumptes de la seua competència. 

7.2 Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el romanent de tresoreria total de 
l'exercici de 2011, el qual va ser d'un import de 15.080.040 euros, mentre 
que el romanent de tresoreria per a despeses generals sumava una xifra 
negativa de 14.585.410 euros. 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2011 2010 % 
2011/2010 

1.(+) Fons líquids 4.211.632 8.528.320 (50,6%)

2.(+) Drets pendents de cobrament 68.315.051 83.420.215 (18,1%)

(+) Del pressupost corrent 12.990.625 30.339.099 (57,2%)

(+) De pressupostos tancats 55.735.717 53.596.013 4,0%

(+) D'operacions no pressupostàries 388.992 63.961 508,2%

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 800.282 578.858 38,3%

3.(-) Obligacions pendents de pagament 57.446.643 59.494.831 (3,4%)

(+) Del pressupost corrent 25.414.538 36.531.730 (30,4%)

(+) De pressupostos tancats 12.906.906 2.081.075 520,2%

(+) D'operacions no pressupostàries 24.026.344 23.726.965 1,3%

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 4.901.144 2.844.939 72,3%

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 15.080.040 32.453.704 (53,5%)

II. Saldos de cobrament dubtós 7.816.187 6.830.606 14,4%

III. Excés de finançament afectat 21.849.263 31.575.839 (30,8%)

IV. Romanent tresoreria per a desp. generals (I - II - III) (14.585.410) (5.952.741) 145,0%

Quadre 9 

 

Davant de l'existència d'un romanent de tresoreria per a despeses 
generals negatiu en els exercicis 2010 i 2011, l'Ajuntament no ha adoptat 
cap de les mesures previstes al respecte en l'article 193 del TRLRHL. 

Aquest desequilibri pressupostari no es va donar en els exercicis 2008 i 
2009, en els quals es van obtenir romanents de tresoreria positius per 
26.645.164 euros i 17.226.591 euros, respectivament, motivat pel 
cobrament anticipat dels cànons d'aigua potable i de sanejament. 

Tal com indica l'apartat 5.3.5 en el Ple de 29 de març de 2012, s'ha 
aprovat el Pla de Sanejament previst en la Llei d'Estabilitat 
Pressupostària per a sanejar el romanent de tresoreria de 2010, encara 
que a deu anys i no en un, que és el que disposa l'LRHL. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l'adequat càlcul del 
romanent de tresoreria, indiquen els aspectes importants següents: 
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a) Drets pendents de cobrament 

- En drets pendents de cobrament d'exercicis tancats figuren 
11.239.544 euros en concepte de quotes d'urbanització del PAI 
de la carretera Natzaret-Oliva. El dret corresponent es va 
reconèixer en 2009, quan tal s'esmentava en l'informe de la 
Intervenció, no s'hauria de reconèixer fins a la seua aprovació 
definitiva, que ha sigut el 21 de novembre de 2013. Caldria 
disminuir el romanent de tresoreria total i l'excés de 
finançament afectat en aqueix import sense que tinga efecte 
en el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

- Hi ha drets pendents de cobrament d'exercicis tancats amb 
una antiguitat superior a quatre anys per 11.732.316 euros que 
corresponen a impostos, taxes, multes i preus públics. A causa 
del temps transcorregut des de la seua liquidació, la 
possibilitat que estiguen prescrits és bastant elevada. Per això 
recomanem depurar els drets sense possibilitat de cobrament 
per part de l'Ajuntament. Amb caràcter previ a les baixes, 
s'hauran de formalitzar els expedients en què es determinen i 
fonamenten les causes que les originen. 

b) Obligacions pendents de pagament 

- En les obligacions pendents de pagament no pressupostàries 
s'inclouen 21.332.000 euros de préstecs bancaris a curt termini 
per a cobrir les necessitats de tresoreria pendents de cancel·lar 
en finalitzar l'exercici. D'aquesta forma s'incompleix l'article 
14.3 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic que establia l'obligació de cancel·lar les operacions de 
tresoreria abans del 31 de desembre de cada any. 

- El compte 555, "Pagaments pendents d'aplicació” conté 
nòmines i assegurances socials de 2011 per 4.221.656 euros 
que han sigut reconeguts pressupostàriament en 2012. Es 
tracta de pagaments realitzats sense consignació 
pressupostària que incompleixen el que disposa l'article 173.5 
del TRLRHL. 

 Per tal de calcular el romanent de tresoreria, s'han deduït de 
les obligacions pendents de pagament, com possibilita la 
instrucció de comptabilitat. No obstant això, es posa de 
manifest una situació que s'ha de regularitzar per a recollir en 
el pressupost les obligacions que tenen aqueix caràcter i 
mostrar un resultat pressupostari i un romanent de tresoreria 
que reculla realment la situació de l'Ajuntament. 
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c) Saldos de cobrament dubtós 

- El saldo de deutors de cobrament dubtós calculat per 
l'Ajuntament ha pujat a 7.816.187 euros. Així mateix, s'ha 
dotat la provisió per a insolvències per aquest mateix import 
en la comptabilitat patrimonial. 

El criteri de càlcul segons les bases d'execució considera com a 
saldos de cobrament dubtós el 100% dels crèdits amb una 
antiguitat superior a 6 anys. Des del cinquè any d'antiguitat, 
en què s'utilitza el 25%, fins al segon que és el del 5%, 
s'apliquen percentatges regressius. S'exceptuen d'aquest 
càlcul els saldos pendents de cobrament de les 
Administracions Públiques i les quotes d'urbanització, així 
com les de l'exercici corrent. 

D'acord amb l'anàlisi realitzada, caldria augmentar aquesta 
dotació en 5.975.065 euros, considerant les quotes 
d'urbanització. Igualment caldria incrementar la provisió per a 
insolvències, disminuint el resultat economicopatrimonial i 
l'actiu del balanç a 31 de desembre en el dit import. En la 
liquidació del pressupost de 2012 ja s'inclouen aquestes 
quotes en el càlcul de cobrament dubtós amb els mateixos 
criteris que la resta de drets. 

 A més amés, s'haurien d'usar taxes actualitzades en funció de 
l'experiència recaptatòria de l'Ajuntament per cada tipus de 
tributs, tenint en compte el que disposa l'article 103 del Reial 
Decret 500/1990, a fi d'incrementar els percentatges de 
morositat associats a l'antiguitat dels deutes. 

d) Excés de finançament afectat 

 En l'exercici de 2008 l'Ajuntament va ingressar 55.002.514 euros pel 
cànon de concessió d'aigua potable, i 12.000.000 d'euros en 2009 pel 
del clavegueram. Els ingressos percebuts per avançat, segons 
l'informe emès per la Intervenció de l'Ajuntament, es trobarien 
vinculats parcialment al finançament de les inversions del pla 
director de l'aigua previst durant la concessió, raó per la qual 
estarien parcialment afectats. 

 En aquest sentit, caldria ajustar el romanent de tresoreria per a 
despeses generals per l'import pendent d'imputació. L'Ajuntament 
no ens ha facilitat el pla director de les obres i la seua execució, a fi 
de quantificar les ja realitzades. Per aquest motiu desconeixem la 
quantia que implicaria aquest ajust. 
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e) Obligacions sense aplicar al pressupost 

 A partir dels crèdits extrajudicials analitzats en l'apartat 7.1.b cal 
manifestar els aspectes següents: 

- El compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost" del passiu del balanç presentava, a 31 de 
desembre de 2011, un saldo de 24.474.118 euros, quan hi 
hauria de figurar un import almenys de 26.183.271 euros. Açò 
comporta que el resultat econòmic i patrimonial de l'exercici 
fiscalitzat i el passiu del balanç al seu tancament, es troben 
infravalorats almenys en 1.709.153 euros. 

- Per a una adequada interpretació del romanent de tresoreria 
cal tenir en compte que a 31 de desembre de 2011 no s'ha 
imputat a pressupost i, per tant, no s'hi ha tingut en compte 
en el càlcul les obligacions contretes per un import conjunt de 
26.183.271 euros, que han sigut convalidades en exercicis 
posteriors. 

Tenint en compte les circumstàncies anteriors, el romanent de tresoreria 
per a despeses generals sumaria un import negatiu d'almenys 46.743.746 
euros. L'informe sobre la liquidació del pressupost de la Intervenció de 
l'Ajuntament també té en compte el saldo del compte 413 a l'hora 
d'interpretar el romanent de tresoreria. 

Tot això, posa de manifest que l'Ajuntament, al final de l'exercici de 
2011, es trobava en una difícil situació econòmica i financera. Per a una 
millora, l'Ajuntament en virtut dels mecanismes de finançament per al 
pagament a proveïdors, ha aprovat, tal com indiquem en l'apartat 11.1 
un pla d'ajust a deu anys, el compliment del qual serà necessari per a 
aconseguir la millora pretesa. Tot això amb independència que s'adopten 
les mesures d'ajust addicionals per a corregir els desequilibris 
pressupostaris i econòmics existents. 

8. TRESORERIA 

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

 

Existències 
inicials Cobraments Pagaments Existències finals 

8.528.420 142.354.113 146.670.901 4.211.632 

Quadre 10 
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a)  De l'anàlisi dels fons líquids que componen l'estat de la tresoreria a 
31 de desembre de 2011 i de la seua adequada formalització s'han 
posat de manifest els aspectes següents: 

- Segons l'arqueig, a 31 de desembre de 2011, existien dos 
comptes restringits d'ingressos, vint-i-un comptes operatius, 
setze comptes de caixa fixa, cinc de pagaments per justificar i 
un de caixa de pagaments per justificar. 

 En novembre de 2011 es va cancel·lar un considerable nombre 
de comptes que encara figuraven en l'arqueig perquè el 
programa informàtic no en permetia la retirada fins a 
l'exercici següent. 

Per això el nombre de comptes de què disposava 
l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2011, és de dos comptes 
restringits d’ingressos, setze comptes operatius, onze comptes 
de caixa fixa, dos de pagaments a justificar i un de caixa de 
pagaments a justificar. 

 Al tancament de l'exercici fiscalitzat, l'import total de les 
existències en metàl·lic va pujar 4.211.632 euros. 

- En l'exercici 2011, el volum dels pagaments atesos per caixa 
fixa ha pujat a 493.059 euros i el de despeses per justificar a 
474.940 euros. 

b)  Pel que fa a les bases d'execució número 36, "Pagaments per 
justificar", i número 37, "Acomptes de caixa fixa" cal indicar que no 
tenen una regulació exhaustiva d'aquestes modalitats de 
pagaments, ja que no inclouen qüestions com ara: 

- Quantia màxima de la despesa que puga pagar-se a càrrec de 
l'acompte de caixa fixa. 

- Data límit de rendició dels comptes justificatius dels 
pagaments satisfets amb el lliurament dels justificants. 

- Forma de realitzar el pagament per part dels habilitats dels 
serveis prestats. 

- Preferència entre transferència bancària, xec nominatiu i 
l'excepcionalitat d'efectuar pagaments en metàl·lic. 

- Formalització de la justificació i els documents que s'han 
d'adjuntar (documents originals de les factures pagades). 

- Procediment que s'ha de seguir en el cas d'incompliment de 
l'obligació per justificar en la forma deguda. 
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De les proves realitzades sobre els moviments registrats en una 
mostra dels comptes restringits de pagaments per justificar i 
d'acomptes de caixa fixa, es desprén amb caràcter general, el 
següent: 

- El Ple de l'Entitat no ha fixat una quantia global per als 
acomptes de caixa fixa, contravenint el que disposa l'article 
73.4 del Reial Decret 500/1990. 

- Es tramiten com acomptes de caixa fixa despeses de partides 
que no tenen un caràcter periòdic i repetitiu, fet que contradiu 
l'article 73 del Reial Decret 500/1990. Així mateix, els 
pagaments registrats en els comptes de pagaments per 
justificar, en la seua gran part, no sorgeixen, tal i com 
requereix l'article 69.1 del Reial Decret 500/1990, de la 
necessitat d'haver de fer front a l'expedició d'ordres de 
pagament que, en el dit moment, no poden venir 
acompanyades del document justificatiu. 

- La utilització inadequada dels pagaments per justificar i dels 
acomptes de caixa fixa implica un incompliment de la 
prioritat dels pagaments recollida en l'article 187 del TRLRHL. 
Així mateix i tal com requereix l'article 69.3 del Reial Decret 
500/1990, comporta que no s'acomoden al pla de disposició de 
fons de la tresoreria que, segons l'informe sobre el control 
intern de l'Ajuntament realitzat per aquesta Sindicatura, no 
s'aprova. 

- El pagament d'una considerable part dels serveis prestats no 
es realitza mitjançant transferència o xec, sinó en efectiu. 
L'habilitat retira fons del compte i paga en efectiu els serveis. 

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

- En cinc dels acomptes de caixa fixa revisats, s'inclouen justificants 
de pagaments per serveis prestats en l'exercici de 2010. 

 En un dels comptes, el compte justificatiu de l'acompte de caixa del 
Servei de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, encara que figure la 
data 16 de desembre de 2010, es presenta durant el mes de gener de 
2011, ja que inclou factures de dates posteriors. Aquesta 
circumstància es posa de manifest en l'informe del tresorer. 

 D'altra banda, en la fiscalització de l'interventor consta un 
advertiment de legalitat a la justificació de l'acompte, ja que les 
factures i els tiquets presentats són de 2010, s'imputen al 
pressupost de 2011 i vulneren el principi d'anualitat, raó per la qual 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Gandia. Exercici de 2011. 

33 
 

haurien d'haver-se tramitat com a reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

- Les despeses per restauració representen més del 50% de l'import 
justificat en diversos dels acomptes fins a arribar en un cas a la 
pràctica totalitat de les despeses justificades. 

- Així mateix, en alguns d’aquests comptes es justifiquen alguns 
tiquets (taxis) en els quals no s'identifica ni el nom ni el CIF del 
perceptor. 

- De la revisió dels justificants aportat cal comentar: 

- En l'acompte de caixa fixa del Servei de Serveis Socials 
s'inclouen despeses que no són susceptibles de pagament per 
caixa fixa, com ara les derivades d'un conveniu de 
col·laboració, subscrit el 3 de maig de 2011 entre l'Ajuntament 
i Càritas Interparroquial de Gandia per al desenvolupament 
del projecte Judit. 

- Tal com especifica el document subscrit, la seua finalitat és 
canalitzar a favor de l'entitat beneficiària una subvenció per 
import de 32.000 euros. L'objecte de la subvenció és 
aconseguir l'autonomia i la integració sociolaboral de la dona 
sense recursos personals i materials, així com establir les 
estratègies preventives i la promoció amb dones en situació de 
risc. 

- S'han justificat imports corresponents a octubre, novembre i 
desembre de 2010, que sumen 5.417 euros, de manera 
indeguda mitjançant els rebuts de les beneficiàries, lliurats per 
l'Ajuntament, en lloc de Càritas. 

- El compte justificatiu de l'acompte de caixa fixa del Servei de 
Joventut conté diverses factures per despeses en classes d'anglès, 
impartides per una persona física per un import de 1.705 euros, en 
les quals no s'inclou l'IVA ni es practica la retenció per l'IRPF. 
Tampoc no conté el nombre d'alumnes ni a qui van adreçades les 
classes. 

- En diversos dels acomptes es constata l'existència de factures de 
data anterior a la seua constitució. 

- En algun cas no es compta amb la factura original del servei prestat, 
i se substitueix en el compte justificatiu amb albarans. 

- S'inclouen alguns justificants amb una qualitat d'impressió 
deficient, dels quals no pot obtenir-se cap detall ni l'import. 
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- Alguns dels justificants no conté el desglossament dels serveis 
prestats. 

- En l'informe del tresorer sobre el compte justificatiu d'un dels 
acomptes s'indica que s'inclouen factures que no contenen l'he 
rebut del receptor. 

- La totalitat de les despeses satisfetes amb l'acompte d'una junta 
municipal de districte, corresponen a les despeses de la realització 
de festes. Una de les justificacions correspon al "Porrat de sant 
Antoni" i altres a distintes celebracions. 

 El procediment que segueix la junta de districte és l'encàrrec dels 
actes a les diverses associacions culturals creades per les falles de 
la localitat, en comptes d'empreses i professionals. 

Pel que fa a la mostra de despeses per justificar, s'ha posat de manifest 
el següent: 

- El diversos comptes justificatius, s'inclouen factures de dates 
anteriors a l'aprovació de la sol·licitud del manament de pagament 
per justificar. 

- Hi ha despeses que per la seua naturalesa, com ara l'adquisició 
d'una fotocopiadora i màquines d'oficina, no són pagaments per 
justificar. 

- En la justificació del pagament per justificar, corresponent a 
"Programació cultural 2n. trimestre" es relaciona de forma 
duplicada una mateixa factura per "Preparació-organització de la 
primera trobada de gegants i capgrossos/bateig dels gegants de 
Gandia", per un import de 1.650 euros. 

 Analitzats els justificants que s'adjunten es determina que es tracta 
de la mateixa factura, pel mateix concepte, import, data i número. 
Per això es troba indegudament justificat un import de 1.650 euros 
del qual prové el reintegrament. 

- Quant al manament de pagament per justificar, que correspon a la 
fira de turisme FITUR 2011, cal indicar el següent: 

- S'han contractat amb un mateix proveïdor, despeses que 
podrien formar part d'una mateixa unitat operativa o 
funcional i que, per tant, haurien d'haver-se ajustat als 
principis de publicitat i concurrència de l'LCSP. En concret 
s'inclouen: 

- Dues factures d'hotel per concepte "Allotjament grup" en 
el qual no consten el nombre d'habitacions ni de 
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persones per un import de 17.974 euros. Ocorre el mateix 
en la factura per "Còctel E. turístics", per un import de 
13.317 euros. 

- Dues factures per treballs de muntatge i desmuntatge de 
l'estand FITUR 2011 amb la mateixa empresa per un 
import total de 21.929 euros, IVA exclòs. La primera per 
import de 20.800 euros conté una despesa d'"Hotel, 
dietes, desplaçament" per 5.900 euros, així com una altra 
partida de "Transports i imprevistos" per un import de 
550 euros. La segona pels mateixos conceptes per un 
import de 2.940 euros i també amb "Transports i 
imprevistos" per la mateixa quantitat, 550 euros. 

No consta en les dues factures ni el nombre de dies ni 
d'habitacions que s'hi facturaren. 

Cal indicar que amb aquesta pràctica s'evita l'aplicació 
de la normativa de contractació quant a l'obligatorietat 
de realitzar l'expedient de contractació. 

- En aquest mateix manament de pagament per justificar, 
s'inclouen diverses factures per un import d'11.789 euros que 
no constitueixen el motiu del pagament per justificar aprovat, 
com és la Fira del Turisme Comunitat Valenciana en la Fira de 
València, factures per hotels a Barcelona per un import de 761 
euros, ferrocarril a la mateixa ciutat per 73 euros i una altra 
factura per 826 euros per desplaçaments i manutenció de 
l'equip d'informació i transport de material de l'estand en 
TCV/SITC 2011. 

 Ja que es tracta d'una activitat anual, no es donen les 
circumstàncies per a qualificar-los com a pagaments per 
justificar, i s'incompleixen per tant la prelació de pagaments. 

9. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

9.1 Normativa i grau d’aplicació 

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

En conseqüència, els contractes administratius previstos en l’article 19 
de l’LCSP que realitze l’Ajuntament es regiran quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció segons el que disposa aquesta Llei i les 
seues disposicions de desenvolupament. 
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9.2 Perfil del contractant 

Com a resultat de la revisió efectuada en novembre de 2013 del perfil de 
contractant, ubicat en la seu electrònica del mateix Ajuntament, s’ha 
posat de manifest la circumstància següent: 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
compta amb certificacions de publicació, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l'LCSP per garantir de manera fefaent la 
data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. No obstant això, s'està treballant per a implantar-lo 
pròximament. 

L’Ajuntament hauria de tenir en compte l’aspecte següent per tal de 
millorar el seu perfil de contractant: 

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

9.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

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

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Gandia. Exercici de 2011. 

37 
 

Tipus de contractes Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
(IVA exclòs) 

Número 

Obres 
Obert 642.950 67,0% 2 40,0% 

Neg. sense public. 316.568 33,0% 3 60,0% 

 
Subtotal 959.518 100,0% 5 100,0% 

Subministrament 
Obert 0 0,0% 0 0,0% 

Neg. sense public. 81.764 100,0% 3 100,0% 

 
Subtotal 81.764 100,0% 3 100,0% 

Serveis 

Obert 4.730.258 93,6% 7 50,0% 

Restringit 85.330 1,7% 1 7,1% 

Neg. sense public. 237.497 4,7% 6 42,9% 

 Subtotal 5.053.085 100,0% 14 100,0% 

Gestió serv. públics Obert 9.009.708 100,0% 1 100,0% 

 
Subtotal 9.009.708 100,0% 1 100,0% 

Especial 
Obert 9.851 100,0% 1 100,0% 

Negociat 0 0,0% 0 0,0% 

 
Subtotal 9.851 100,0% 1 100,0% 

Total 15.113.926 100,0% 24 100,0% 

Quadre 11 

9.4  Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada efectuada per l’Ajuntament, hem 
seleccionat la mostra de contractes que detallem en el quadre següent 
elaborat en euros, que representa el 85,0% de l’import total adjudicat en 
l’exercici (excloent-ne la contractació menor). 

Núm. Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 
(IVA exclòs) 

97/2009 Obert Neteja edificis, centres docents i inst. esp. 3.685.186 

170/2010 Obert Gestió determinats serveis públics 9.009.708 

222/2010 Obert Assistència tècnica activitats culturals 85.330 

67/2011 Negociat SP Auditoria externa informe ec.-financer 55.000 

  Total 12.835.224 

Quadre 12 
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El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels 
contractes s’adequa 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 correcta de la despesa. 

Així mateix, en l’apartat 11.3 “Litigis i reclamacions” es revisen tres 
contractes adjudicats en exercicis anteriors i la resolució dels quals s’ha 
produït abans que n’acabés el termini d’execució i sobre els quals han 
recaigut sentències judicials que comporten obligacions econòmiques 
per a l’Ajuntament. 

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

9.5  Incidències que s’han posat de manifest en el curs de la fiscalització 

9.5.1 Contractes adjudicats en l’exercici 

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

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

- L’oferta econòmica s’ha de valorar d’acord amb una fórmula 
especificada en el plec, que no figura en els expedients de la 
mostra revisada. 

- La valoració de la proposta econòmica hauria de permetre que 
la importància que se li concedeix en el plec siga efectiva en 
relació amb els altres criteris de valoració. 

- Els criteris que depenen d’un juí de valor han d’estar 
suficientment definits en els plecs. 

- Els pagaments realitzats en els contractes revisats sobrepassen el 
termini determinat en la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Tot seguit comentem de manera individualitzada els aspectes més 
significatius resultants de la fiscalització efectuada: 
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a) Neteja d’edificis, centres docents i instal·lacions esportives 

- Des de 2009, quan va finalitzar el contracte anterior, subscrit 
amb la mateixa adjudicatària, fins a l’inici del nou contracte 
en març de 2011, aquesta empresa ha continuat prestant el 
servei sense haver-se formalitzat cap contracte i sense que 
s’hagen aplicat, per tant, els principis i procediments 
licitatoris previstos en l’LCSP. 

- No es compleix el que estableix la clàusula 17a del Plec de 
Condicions Administratives Particulars (en endavant, PCAP), 
que fixa un termini de dos mesos des de l’apertura de les 
ofertes fins a l’ adjudicació provisional, ja que transcorre més 
d’un any fins a l’obertura del tercer sobre, que conté la 
proposició econòmica, sense que es justifique aquesta 
demora. 

- En el plec s’atorga la puntuació màxima de 50 punts a les 
baixes econòmiques del 5% sobre el pressupost de licitació, i 
puntua de manera proporcional la resta de baixes menors. 

 Aquest criteri resta eficàcia a l’oferta econòmica, ja que 
desincentiva les baixes superiors al 5%. S’impedeix així un 
marge de millora suficient en relació amb el pressupost de 
partida. Si es vol considerar el caràcter desproporcionat o 
anormal de les ofertes, l’LCSP estableix un mecanisme 
específic per a aquests casos (temeritat). 

- En l'informe tècnic d'adjudicació es recomana que la 
puntuació atorgada als diferents licitadors s'argumente de 
manera explícita i detallada en aquells aspectes que no 
resulten fàcilment objectivables. 

- L’empresa adjudicatària ha facturat serveis extraordinaris en 
2011, no inclosos en el contracte, per valor de 148.808 euros. 

- Les factures derivades del contracte estaven sense consignació 
pressupostària a 31 de desembre de 2011, perquè la partida 
pressupostària on es comptabilitza aquest contracte aplega 
serveis prestats en 2010, com també serveis extraordinaris de 
neteja. 

b) Gestió de determinats serveis públics 

- Es tracta d’un expedient que té per objecte seleccionar un soci 
privat perquè, juntament amb l’Ajuntament, constituïsca una 
societat d’economia mixta per a la gestió indirecta d’una sèrie 
de serveis públics: neteja viària, recollida i transport de 
residus, neteja d’edificis públics, neteja de platges, retirada de 
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vehicles, control de l’estacionament de vehicles en zona blava, 
etc. 

- Segons els plecs, el soci privat ha de lliurar a l'Ajuntament en 
els deu dies següents a l'adjudicació, 8.000.000 d'euros en 
concepte de les instal·lacions i les infraestructures aportades. 
L'adjudicatari indicarà en la seua oferta la forma en què es 
rescabalarà per aquest concepte. En el mateix termini haurà 
de satisfer un cànon anticipat mínim de 2.000.000 d'euros pel 
servei de l'ORA i el del mobiliari urbà. 

- Aquest pagament anticipat representa un requisit econòmic 
desproporcionat, que limita la concurrència a la licitació. De 
fet, solament es presenta una oferta, de l’empresa havia estat 
prestant uns quants d’aquests serveis, que ofereix com a mitjà 
de pagament parcial la compensació de crèdits que ha contret 
amb l’Ajuntament, per valor de 8.144.071 euros. 

- Tant els criteris tècnics, que constitueixen el 70% de la 
puntuació final, com l’oferta econòmica, que representa el 30% 
restant, els valorarà un comité d’experts, constituït segons 
l’article 150.2 del TRLCSP. 

- Recomanem que en els plecs o en l'anunci de licitació es 
ponderen els diversos subcriteris que el dit comitè ha de 
puntuar. A més a més, la valoració econòmica haurà de ser 
almenys del 50%. 

- La clàusula 31 del PCAP estableix que la Mesa procedirà a 
l’apertura del sobre 2 “Proposició tècnica” i del sobre 3 
“Proposició econòmica” en la mateixa sessió, de manera 
successiva, i que els remetrà posteriorment al comité 
d’experts perquè els valore. 

 No es compleix el que estipula l’article 134.2 de l’LCSP: 
l’avaluació de les ofertes conformement als criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules s’ha 
de fer després d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris 
en què no concórrega aquesta circumstància, i se n’ha de 
deixar constància documental. 

- El contracte es va adjudicar el 23 de gener de 2011, per un 
import de 12.502.367 euros. Durant el primer exercici l’import 
és de 9.009.708 euros, IVA exclòs, que s’incrementa a mesura 
que s’hi incorpora la prestació de serveis. 

L’aportació inicial a càrrec de l’adjudicatari és de 10.010.000 
euros i la seua participació en el capital social, del 65% (35% 
per a l’Ajuntament). La devolució del cànon i de l’aportació per 
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cessió d’instal·lacions se satisfarà aplicant l’Euribor més un 
diferencial del 5,75%, segons la proposta del soci privat. 

- S'incompleixen les clàusules 4.2 i 4.4 del plec de clàusules 
administratives particulars, ja que l'adjudicatari no satisfà en 
el termini establit l'aportació inicial, per raó del procés de 
càlcul dels deutes exigibles al seu favor. Hi ha 719.859 euros 
que es van compensar en 2012. 

- l’Ajuntament ha comptabilitzat com a ingrés de l’exercici 2010 
la totalitat de l’aportació realitzada pel soci privat. Quant a 
això, s’hauria de comptabilitzar com un ingrés anticipat, i 
s’hauria d’imputar al resultat de cada exercici la part 
corresponent a la seua meritació mentre dure la concessió. 

- El contracte ha sigut modificat en 2013: se n’exclouen diversos 
serveis i es reajusta el cànon anticipat que aporta el soci privat 
i les quotes mensuals que aquest ha de cobrar. A més, 
l’Ajuntament passa a tenir el 5% del capital social, i el soci 
privat, el 95%. 

c) Assistència tècnica activitats culturals 

- En els plecs, la valoració de l’oferta econòmica concedeix un 
màxim de 50 punts a les baixes econòmiques del 20% sobre el 
pressupost de licitació, i puntua de manera proporcional la 
resta de baixes menors. Es desincentiven les baixes superiors 
al 20%. Si es vol considerar el caràcter desproporcionat o 
anormal de les ofertes, l’LCSP estableix un mecanisme 
específic per a aquests casos (temeritat). 

- S'ha concedit la puntuació màxima a una oferta que és 
inferior en un 7,0% al preu de licitació, en contra del criteri 
indicat en els plecs. No obstant això, el resultat de 
l'adjudicació no hauria variat d'haver-se aplicat correctament 
aquest criteri. 

- No s’ha motivat suficientment la puntuació atorgada a cada 
un dels licitadors per les ofertes tècniques. 

- El contracte el prorroga per un període de 12 mesos, per 63.008 
euros, IVA exclòs. La pròrroga comporta l’exclusió d’algunes 
prestacions i el seu preu equivalent en 22.322 euros. 

- La modificació del contracte es va notificar al contractista que 
va manifestar la seua conformitat. No obstant això 
recomanem la seua formalització amb un document 
contractual, d'acord amb l'article 219.2 del TRLCSP. 
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d)  Auditoria externa informe econòmic i financer 

- Contracte de serveis tramitat mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per raó de la quantia, adjudicat per 
55.000 euros (IVA exclòs). 

- Sense incidències significatives, llevat del pagament de la 
factura pel treball realitzat, fora del termini establit en la Llei 
de morositat. 

9.5.2 Contracte menors 

Se n’ha seleccionat una mostra a partir de la relació de contractes 
menors facilitada pel departament de contractació i de la llista 
d’advertiments de la Intervenció que figura en el Compte General. 

De l’anàlisi d’aquesta mostra es conclou que, almenys en vuit casos, s’ha 
contractat, de manera independent amb el mateix proveïdor, despeses 
que podrien formar part d’una mateixa unitat operativa o funcional. En 
conseqüència, s’haurien d’haver tramitat per procediment obert o 
negociat, per tal d’ajustar-se, si és el cas, als principis de publicitat i 
concurrència i a l’article 74 de l’LCSP. 

Objecte 
Import 2011 

(IVA exclòs) 

Reparacions i manteniment en l’enllumenat públic  234.658 

Servei d’àpats en escoles infantils. Curs 2010-2011  122.739 

Servei vigilància i control "Punt Net" Ecoparc Gandia 116.982 

Ordenació del trànsit i seguretat vial 103.692 

Revista “El Full” i diversos serveis de disseny gràfic 49.528 

Servei d’explotació del "Punt net"  49.149 

Assistència tècnica en relacions externes i comunicació 36.935 

Muntatge i materials estand FITUR 2011 21.929 

Quadre 13 

En diversos casos es tracta de serveis amb periodicitat mensual, prestats 
durant més d’un exercici, sense que s’haja tramitat l’expedient 
corresponent. 

A més, s’ha observat la reiteració de despeses menors amb diversos 
proveïdors que, pel seu objecte, podrien formar part d’una mateixa 
licitació, Així s’esdevé, entre altres, amb diversos subministraments 
(combustible per a vehicles, material d’oficina, equips i uniformes, 
tractament d’aigües, neteja, material elèctric) i serveis (hostaleria, 
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manyaneria, informàtica, arts gràfiques, imatge i so, manteniment d’aire 
condicionat, manteniment de vehicles). 

10.  SEGUIMENT DE L’INFORME DE CONTROL INTERN 

10.1 Introducció 

Amb data 12 de desembre de 2011, la Sindicatura de Comptes va emetre 
l’Informe sobre el control intern de l’Ajuntament de Gandia de l’exercici 2010. 
Tal com s’indica en l’apartat 2.1, l’abast de la present fiscalització inclou 
el seguiment de les conclusions i recomanacions que figuren en aquest 
Informe. 

Tot seguit comentem el seguiment de les conclusions generals. El 
seguiment de les recomanacions figura en l’apartat 12. 

10.2 Seguiment de les conclusions generals 

Organització administrativa i grau de transparència 

a) En 2011 l’Entitat va aprovar un reglament orgànic que estableix que 
el departament d’Intervenció haurà de ser independent dels 
departaments de Tresoreria, Comptabilitat i Pressupostos, que 
dependran de la Regidoria d’Hisenda. Això no obstant, és la 
Intervenció qui elabora els pressupostos i la comptabilitat, i també 
qui els fiscalitza. 

 Situació actual: En 2012, la Junta de Govern Local ha atribuït la 
funció de comptabilitat al lloc de cap de comptabilitat municipal i 
d’activitats empresarials, que exerceix un funcionari amb 
habilitació estatal. 

b) La web aplega diversa informació econòmica, però la relativa al 
cicle pressupostari es troba sense actualitzar. 

 Situació actual: En la web de l’Ajuntament en 2013 figura la 
informació referent al cicle pressupostari, actualitzada segons 
l’últim Compte General retut i l’últim pressupost aprovat. 

c) No s’ha facilitat la informació sobre les subvencions concedides 
directament 

 Situació actual: L’Ajuntament ha complimentat el certificat de 
convenis subscrits en 2011, on figuren les subvencions concedides 
de manera directa. 
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Comptabilitat i Intervenció 

a) Les funcions de gestió i fiscalització no estan totalment segregades, 
ja que la Intervenció participa en la comptabilitat, l’elaboració del 
pressupost i en operacions relatives a l’endeutament. 

 Situació actual: Sense variació. Tanmateix s’ha segregat la funció de 
comptabilitat, segons s’explica en el punt a) anterior. 

b) L’Entitat ha implantat la fiscalització limitada prèvia, tanmateix no 
es realitzen els informes de fiscalització plena. 

 Situació actual: Sense variació. 

c) No es realitzen ni el control financer ni el d’eficàcia i l’Entitat no ha 
fixat els objectius dels programes, ni determinat el cost dels serveis. 

 Situació actual: Sense variació pel que fa al control d’eficàcia, 
objectius i cost dels serveis. Quant al control financer, s’ha realitzat 
una auditoria d’Iniciatives Públiques de Gandia, SA, dels anys 2008 i 
2009. En 2012 i 2013 s’han realitzat auditories de l’exercici 2010 
d’Iniciatives de Comunicació, SL, Iniciatives Públiques de Gandia, 
SA, i l’Agència d’Habitatge i Urbanisme de Gandia, SL. 

d)  La Intervenció de l’Entitat no ha elevat al Ple un informe sobre els 
estats financers de les entitats dependents referides en l’article 4.2 
del Reglament d’Estabilitat Pressupostària. 

 Situació actual: El 27 de desembre de 2012 es va emetre l’informe de 
la Intervenció sobre l’estabilitat pressupostària de les empreses 
municipals, referida a l’exercici 2011. 

e) La fiscalització presenta debilitats significatives en matèria 
d’ingressos, subvencions i actuacions urbanístiques. 

 Situació actual: Sense variació. 

f) El nombre de comptes de caixa fixa és excessiu, segons l'arqueig a 
31 de desembre de 2010, són setze, i cada un té tres o quatre 
persones que mancomunadament estan autoritzades per a operar, 
fet que implica una debilitat en el control intern. 

Situació actual: en 2001 es van cancel·lar diversos comptes 
d'acomptes de caixa fixa, i n'hi ha onze en acabar el dit exercici. 
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Compliment de la normativa aplicable 

a) En els exercicis 2008, 2009 i 2010 no es van complir els terminis 
legals per a l’aprovació del pressupost, elaboració de la liquidació i 
presentació del Compte General a aquesta Sindicatura. 

 Situació actual: Sense variació en 2011, segons es pot veure en els 
apartats 5.1, 6.2 i 6.4. Tampoc no es compleixen els terminis en 
l’aprovació i liquidació del pressupost de 2012. El Compte General 
de 2012 sí que es va retre en el termini legal. 

b) La comprovació de l’inventari després de la renovació de la 
Corporació va ser elaborada i tramitada, i està pendent d’aprovació 
pel Ple de l’Entitat.  

 Situació actual: Sense variació. 

c) Les ordenances relatives a subvencions les aprova la Junta de 
Govern Local, en lloc del Ple. A més, no contenen tots els aspectes 
que exigeix la Llei 38/2003: els registres comptables que ha de 
portar el beneficiari, la comptabilitat amb altres subvencions o la 
vinculació del pressupost per a tota l’activitat subvencionada. 

 Situació actual: Sense variació. 

d) Hi ha despeses que es van realitzar sense crèdit suficient i adequat, 
segons que es desprén dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en 2010 i 2011, el que vulnera el 
que disposa l’article 173.5 del TRLRHL. 

 Situació actual: Sense variació, vegeu apartat 7.1. 

e) No consta que s’haja elaborat el pla econòmic i financer a què es 
refereix el Reglament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, en la 
seua aplicació a les entitats locals. 

 Situació actual: S’ha realitzat el corresponent a 2010, però no ha 
sigut aprovat per la Comunitat Autònoma. Pel que fa a la liquidació 
de 2011, no s’elabora cap pla, es considera vigent l’anterior. Vegeu 
apartat 5.3.5. 

Protecció dels béns de l’Entitat. 

a) No tots els béns immobles estan inscrits en el Registre de la 
Propietat. En l’inventari no s’identifiquen els béns que integren el 
patrimoni municipal del sòl. 

 Situació actual: Sense variació. 
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b) Es confeccionen plans de tresoreria, però no són aprovats i no se 
n’efectua un seguiment. 

 Situació actual: En febrer de 2012 es va aprovar el pla de disposició 
de fons de la tresoreria municipal. 

c) Hi ha imports pendents de justificar per les subvencions concedides 
una vegada vençut el termini per fer-ho i no es comprova el mitjà 
de pagament efectuat pel beneficiari de la subvenció. 

 Situació actual: S’ha revisat la subvenció concedida a Càritas 
Interparroquial, pagada mitjançant caixa fixa. S’ha justificat en el 
termini, però hi ha incidències en el pagament efectuat. Vegeu 
apartat 8. 

d) Hi ha valors prescrits i no consten informes sobre les causes de 
prescripció ni l'exigència, si escau, de responsabilitat. Tampoc no 
s'acredita que les baixes de drets reconeguts estiguen sustentades 
sobre expedients degudament informats i aprovats. 

Situació actual: Ha variat en el cas de les baixes de drets reconeguts 
que provenen de la recaptació que són objecte d'expedients 
degudament aprovats. 

e) S’han detectat 2 contractes de garantia “Comfort Letter” a favor de 
Televisió Pública de Gandia, SL i Iniciatives Públiques de Gandia, SL. 
L’Ajuntament no n’ha proporcionat informació. 

 Situació actual: Sense variació. 

f) S’han de tenir en compte les observacions referides a l’organització, 
l’operativa i l’accés als sistemes d’informació de l’Entitat. 

 Situació actual: Sense variació. 

11. FETS POSTERIORS 

11.1  Pla de pagament a proveïdors 

L’Ajuntament s’ha acollit al que disposa el Reia Decret Llei 4/2012, que 
estableix un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors 
de les entitats locals. 

El 29 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar un pla d’ajust a 
deu anys, que va ser valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda. Així 
mateix, va acordar formalitzar una operació d’endeutament per un 
període de deu anys i per un import de 60.874.995 euros. 

De l’anàlisi de la relació confeccionada per l’interventor i dels certificats 
individuals, es desprén que es trobaven pendents d’aplicar al pressupost 
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despeses per import de 22.227.260 euros. D’aquest import, 21.920.869 
euros ja estaven comptabilitzats en el compte 413. La resta, 306.391 
euros, corresponien a factures no comptabilitzades prèviament. En 2012 
l’Ajuntament ha comptabilitzat i aplicat pressupostàriament totes 
aquestes despeses mitjançant els suplements de crèdit E/01/2012 i 
E/02/2012. 

El 2013 s’amplia el mecanisme de finançament mitjançant el Reial Decret 
Llei 4/2013 i el Reial Decret Llei 8/2013, per import de 233.911 euros i 
22.517.669 euros, respectivament, ja comptabilitzats i aplicats al 
pressupost amb anterioritat. Per a la devolució d’aquests préstecs 
s’adopten noves mesures sobre les ja previstes en el Pla d’Ajust anterior. 

De l’anàlisi dels informes trimestrals de seguiment del Pla d’Ajust, 
elaborats per la Intervenció, es dedueix que no s’estan complint els 
objectius proposats en el dit Pla. 

11.2 Liquidació del pressupost de 2012 

El pressupost de l’exercici 2012 l’aprova definitivament el Ple el 3 de maig 
de 2012, amb més de quatre mesos de retard. S’ha prorrogat 
automàticament el pressupost de 2011. 

El 25 de març de 2013 s’aprova la liquidació del pressupost de 2012. S’ha 
superat en quasi un mes el termini previst. 

El Compte General de 2012 l’aprova el Ple en la seua sessió de 17 
d’octubre de 2013 i es ret a la Sindicatura de Comptes el 31 d’octubre de 
2013, d’acord amb el termini fixat en l’article 223 del TRLRHL. 

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

Pressupost inicial ingressos 71.750.000 80.739.568

Pressupost inicial despeses 71.750.000 80.709.431

Previsions definitives ingressos 106.524.030 140.395.331

Previsions definitives despeses 106.524.030 140.365.193

Drets reconeguts nets 67.596.700 124.433.540

Obligacions reconegudes netes 78.822.397 106.186.692

Resultat pressupostari (11.225.697) 18.246.848

Resultat pressupostari ajustat   (1.714.211) 20.376.003

Romanent de tresoreria total 15.080.040 31.603.931

Romanent de tresoreria per a despeses generals (14.585.410) (4.211.494)

Quadre 14 

El resultat pressupostari ajustat va ser de 20.376.003 euros. Aquesta xifra 
contrasta amb el saldo negatiu d’1.714.211 euros de l’exercici anterior. La 
millora és deguda, fonamentalment, als ingressos de caràcter 
excepcional del préstec del Reial Decret Llei 4/2012. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2012 
presenta un saldo negatiu de 4.211.494 euros. Aquest romanent no té en 
consideració les despeses no aplicades al pressupost del compte 413, que 
a 31 de desembre de 2012 arribaven a un import de 10.031.022 euros, així 
doncs, caldria reduir el romanent almenys en el dit import. 

L’increment del romanent de 2012 respecte del de 2011 prové, 
principalment, del canvi produït en el seu endeutament pel préstec del 
Reial Decret Llei 4/2012, que ha transformat deute a curt termini amb 
proveïdors i creditors en deute a llarg termini amb entitats financeres, 
que no forma part del romanent de tresoreria. 

11.3 Litigis i reclamacions 

En l’actualitat hi ha diversos litigis en curs el desenllaç dels quals és 
incert per a l’Ajuntament. No se’ns ha facilitat l’avaluació dels riscos i la 
possible quantificació de litigis i reclamacions en curs, circumstància 
que representa una limitació a l’abast de la fiscalització. 
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Tot seguit relacionem una sèrie de fets posteriors de caràcter jurídic que 
poden tenir rellevància en els comptes i en la situació financera de 
l’Ajuntament. 

11.3.1 Resolució contractual de la concessió per a la gestió del servei de 
subministrament domiciliari d’aigua potable i de gestió del 
clavegueram 

En l’apartat 22 “Fets posteriors de la Memòria del Compte General de 
2011”, s’informa de l’acord que va adoptar la Junta de Govern Local el 23 
de gener de 2012: la resolució per mutu acord dels contractes de 
concessió per a la gestió del servei de subministrament domiciliari 
d’aigua potable, i el de la gestió del clavegueram. 

La resolució es basava en la impossibilitat de l’Ajuntament per finançar i 
executar els plans directors d’obres d’aquests contractes, i en les 
sinergies que es produirien en cas que tots dos s’unificassen. En aquest 
acord es va aprovar les liquidacions derivades d’aquests contractes, que 
representaven pagaments a les empreses contractistes per valor conjunt 
de 86.008.991 euros com a indemnització per resolució anticipada i de 
5.262.468 euros en concepte de lucre cessant. 

A més, es disposava la licitació d’un nou contracte que englobés els dos 
anteriors i l’execució de les obres corresponents, amb un termini de 
durada de 50 anys. El nou concessionari havia d’assumir l’abonament de 
les indemnitzacions a favor dels antics contractistes. 

Després del recurs presentat per una altra empresa, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 3 de València va suspendre cautelarment el 
concurs. Posteriorment, la sentència 506/2013, de 16 de desembre, va 
anul·lar l’acord adoptat pel qual es van aprovar les bases de la 
contractació. 

La sentència es basa, entre altres motius, en l’incompliment del precepte 
de la lliure concurrència d’empreses, perquè la indemnització 
“constitueix una barrera d’entrada a altres possibles licitadors”. 

En la data de realització d’aquesta auditoria, es desconeix la resolució 
d’aquest concurs. Els serveis els continuen prestant els antics 
concessionaris. El pressupost de 2014 preveu una partida de 9 milions 
d’euros pel cobrament d’un cànon per aigua potable, que en 2013 no s’ha 
cobrat i d’acord amb el que exposa la sentència és improbable que es 
puga cobrar en 2014. 

11.3.2 Resolució contractual piscina del districte del Grau 

El 5 de setembre de 2005, la Junta de Govern Local va adjudicar el 
contracte de concessió d’obra pública consistent en la construcció, 
conservació i explotació d’una piscina municipal en el districte del Grau 
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de Gandia, amb una duració de 40 anys. El valor de l’obra va pujar a 
4.245.112 euros, IVA exclòs. Al concessionari se li va autoritzar una 
hipoteca per import de 3.876.836 euros. 

El dia 27 de gener de 2012, la concessionària va presentar un escrit 
sol·licitant la resolució de mutu acord del contracte, al·legant les pèrdues 
derivades de la gestió i explotació de la Piscina Municipal. 

Ambdues parts van formalitzar el 25 de maig de 2012 un conveni 
regulador de la resolució per mutu acord del contracte. El nou 
concessionari se subrogaria en la posició del prestatari respecte del 
contracte de préstec amb garantia hipotecària, però fins al moment, 
ningú no s’ha fet càrrec de la instal·lació. 

La concessionària va decidir sol·licitar en gener de 2013 l’execució de 
l’acord signat amb l’Ajuntament i, per tant, el pagament de les despeses 
acumulades de la piscina, com també la liquidació de la hipoteca amb el 
banc. L’adjudicatària va interposar un recurs contenciós administratiu 
per la inexecució de l’acord per l’Ajuntament. 

El Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de València va dictar l’1 de 
juliol de 2013 la sentència número 262/2013, per qual es condemna 
l’Ajuntament de Gandia a pagar a la recurrent les sumes de 176.997 euros 
i 131.280 euros, més l’interès legal; així mateix l’obligava a cancel·lar el 
préstec hipotecari, que pujava en març de 2013 a 2.987.319 euros. 

En el pressupost inicial de 2014 no hi havia consignació per a afrontar 
aquestes obligacions. Posteriorment es va acceptar l’al·legació 
presentada per l’empresa que gestionava la piscina per a incloure-la en 
el pressupost definitiu. 

11.3.3 Resolució del Ministeri d’Indústria: reintegrament d’ajudes per 
l’edifici Innova 

L’Ajuntament de Gandia va encarregar en 2009 a l’empresa pública 
municipal Iniciatives Públiques de Gandia, SA, les actuacions necessàries 
per a realitzar les obres del projecte “Centre de Coneixement Espai 
Innova Gandia”. 

L'obra comptava amb una subvenció del Ministeri d'Indústria de 512.000 
euros i amb un préstec de l'ICO per un import de 4.608.000 euros. 
Després de les eleccions de 2011, la nova corporació o el nou govern de 
l'Ajuntament va paralitzar les obres, ja que va considerar que el projecte 
tenia uns costos molt elevats i que havia limitacions financeres que 
impedien la seua execució. 

Mitjançant resolució de 22 d’octubre de 2012, de l’autoritat concedent, es 
resol que l’Ajuntament de Gandia ha de reintegrar la subvenció més el 
préstec concedit, per un total de 5.120.000 euros, a més de 944.375 euros 
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per interessos de demora. La data màxima per al reintegrament és el 5 
de desembre de 2012. 

En la data de realització de l’auditoria, l’Ajuntament no havia pagat la 
quantitat reclamada, ni aquesta havia sigut inclosa en els pressupostos 
de 2013 i 2014. Això no obstant, l’Agència Tributària ha notificat el seu 
acord de 19 de desembre de 2013 d’extinció d’aquest deute mitjançant 
deducció sobre la participació en els ingressos de l’Estat. 

11.4 Endeutament 

Segons els estats del deute, el capital pendent d’amortitzar a 31 de 
desembre de 2013 pujava a 191.156.941 euros per a l’Ajuntament, i a 
43.107.996 euros per a les seues empreses públiques, el que representa 
un import consolidat de 234.264.937 euros. Aquesta suma comprén el 
finançament a llarg i a curt termini, així com l’obtingut mitjançant els 
mecanismes de pagament a proveïdors esmentats en l’apartat 11.1. 

L’Ajuntament no està efectuant el pagament de determinats préstecs 
bancaris (amortització de capital i interessos) des d’octubre de 2011. 
L’impagament dels préstecs bancaris representa, tal com s’adverteix en 
diversos informes de la Intervenció, una sèrie d’irregularitats. 

- Un incompliment contractual, que pot tenir un cost addicional per 
interessos de demora i altres penalitzacions, a més de les 
resolucions judicials que es poden produir per a la devolució dels 
capitals pendents. 

- L’incompliment del Pla de Disposició de Fons de l’Entitat. 

- Una vulneració de l’article 135.3 de la Constitució Espanyola i de 
l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableixen la 
prioritat absoluta de pagament dels interessos i el capital del deute 
públic enfront de qualsevol altre tipus de despesa. 

En el pressupost de 2014 s’han consignat interessos per import de 
4.667.000 euros, i amortitzacions de capital per 3.792.250 euros, 
quantitats insuficients per a afrontar les previsions d’interessos i 
amortitzacions que es dedueixen dels estats del deute, que sumen un 
import conjunt per a aquest exercici de més de 20,5 milions d’euros. 

11.5 Mesures extraordinàries de liquiditat per a municipis amb problemes 
financers. 

En el Ple celebrat el 7 de gener de 2014 s’aprova l’adhesió de 
l’Ajuntament al Reial Decret 8/2013, de 28 de juny, del Ministeri 
d’Hisenda, de Mesures Extraordinàries de Liquiditat per a Municipis amb 
Problemes Financers, així com la revisió del Pla d’Ajust. 
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En l’exposició de motius, es reconeix que l’Ajuntament de Gandia 
presenta un dèficit estructural que ha portat la Tresoreria municipal a 
una situació crítica, de manera que a penes hi ha liquiditat per a atendre 
les despeses obligatòries i imprescindibles. 

Es busca refinançar el deute històric que manté l’Ajuntament amb els 
bancs. En aquest primer exercici se sol·licita autorització per convertir 
les operacions financeres a curt termini que s’haguessen concertat abans 
de l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret en operacions a llarg 
termini (20,7 milions d’euros). 

Es revisa el Pla d’Ajust a deu anys en octubre de 2012. El Ministeri es 
cobrarà el deute per la subvenció que va concedir l’Estat a Gandia per 
construir l’Espai Innova, que es deduirà de la participació en els 
ingressos de l’Estat (PIE), I de manera general, l’Estat retindrà un 25% del 
PIE que rep Gandia, aproximadament un milió d’euros anuals. 

Condicions imposades pel Ministeri d’Hisenda, entre altres: 

- Reducció del 5% en el capítol de personal i en el de despeses de 
funcionament en els pressupostos de cada any. 

- Les taxes i preus públics pujaran fins cobrir en el tercer exercici 
pressupostari, el de 2016, el 100% del cost del servei. 

- Revisió cadastral, de manera que augmente la recaptació per 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). 

- Altres condicions generals: prohibir encadenar pròrrogues 
pressupostàries, no crear més tributs ni suprimir-los, adequar el 
personal de confiança a les dimensions de l’Entitat local i no 
constituir o participar en qualsevol altra entitat. 

L’incompliment d’aquests requisits donarà peu a fortes sancions. 

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

L’Entitat ha comunicat a aquesta Sindicatura, en els termes previstos per 
l’article 29 del TRLCSP, els contractes formalitzats en l’exercici 2012, 
segons la instrucció aprovada mitjançant Acord del Consell de la 
Sindicatura de 17 d’octubre de 2011. 

També s’ha remés a aquesta Institució la informació prevista en l’Acord 
de 28 de setembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els advertiments i 
informes formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als 
informes del secretari de l’entitat local. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Gandia. Exercici de 2011. 

53 
 

11.7 Reestructuració del sector empresarial local 

El Ministeri d’Hisenda va requerir en 2012 l’Ajuntament perquè 
reorganitzés el seu sector públic instrumental, davant la necessitat 
d’esmenar el desequilibri que presentaven els seus comptes i els de les 
seues entitats dependents. 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha pres en 2012 i 2013 diversos acords per 
reestructurar el sector local: 

- Dissolució-liquidació d’Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL. 

- Fusió per absorció de Gandia Protur, SL, l’Agència d’Habitatge i 
Urbanisme de Gandia, SL, i Iniciatives Esportives de Recreació i 
d’Oci Gandia, SL, per Iniciatives Públiques de Gandia, SA. 

-  Dissolució de l’Organisme de Gestió, Inspecció i Recaptació (OGIR). 
Les seues competències les exercirà la Diputació de València. 

- L’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia (IMAB) passa 
a ser gestionar de manera directa com un òrgan desconcentrat. 

- Modificació del contracte de gestió de serveis públics que presta 
Gandia Serveis Urbans, SL. La participació de l’Ajuntament en el 
capital d’aquesta empresa disminueix fins al 5%. 

La situació en la data de realització de l’auditoria (novembre de 2013) 
dels ens dependents de l’Ajuntament de Gandia és la següent: 

Organismes autònoms: 

- Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell 

- Pare Leandro Calvo 

Societats mercantils amb participació de l’Ajuntament: 

- Iniciatives Públiques de Gandia, SA (100%) 

- Iniciatives de Comunicació, SL (100%) (en liquidació) 

- Actuacions Ambientals Integrals, SL (51%) 

- Gandia Serveis Urbans, SL (5%) 

En el Ple de 13 de març de 2013 es va decidir la separació voluntària del 
municipi de Gandia de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 
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12. RECOMANACIONS 

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

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

a)  S’ha atès la recomanació realitzada en l’Informe de fiscalització del 
control intern: 

a.1) Les funcions d’intervenció i comptabilitat s’han segregat i la 
Intervenció no ha participa en la gestió econòmica de l’Entitat. 

b) Es considera convenient mantenir les recomanacions següents 
proposades en el dit Informe. 

b.1) És convenient elaborar un organigrama actualitzat de l’Entitat, 
i manuals de funcions de les distintes àrees. 

b.2) L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la planificació 
de les inversions, i estimar-ne tant el cost com el 
manteniment. Les dotacions de despeses han de servir de 
límit i evitar el recurs del reconeixement extrajudicial de 
crèdits, mitjançant un control adequat de la despesa. 

b.3) Les modalitats de la fundació interventora s’ha d’aplicar a fi 
de millorar el control intern. Han de tenir-se en compte les 
observacions efectuades sobre el contingut dels informes de 
fiscalització i concretar aquells aspectes que s’han de 
comprovar en la fiscalització. 

b.4) L’Ajuntament ha de portar a la pràctica, per tal de millorar la 
seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic les mesures que es 
recullen en l’apartat 7 de l’Informe de control intern. 

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

c.1) La comptabilitat municipal ha de recollir la participació 
accionarial que té l’Ajuntament en totes les seues societats 
mercantils. A més, hauria d’estimar provisions per afrontar 
responsabilitats probables o certes, procedents dels litigis en 
els quals està incursa l’Entitat (apartat 5.2.1). 
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c.2) Com s’indica en l’apartat 5.2.1, la memòria hauria d’incloure 
els indicadors de gestió. 

c.3) L’inventari de béns hauria d’actualitzar-se anualment i 
comprovar-se sempre que es renove l’Ajuntament, segons 
assenyalem en l’apartat 5.3.2. 

c.4) L’annex d’inversions ha de contenir la informació requerida 
per l’article 19 del Reial Decret 500/1990 (apartat 6.2). 

c.5)  Com s’assenyala en l’apartat 7.2a), caldria depurar l’import 
pendent de cobrament d’exercicis anteriors a fi de donar-ne 
de baixa aquells drets sobre els quals no hi ha cap possibilitat 
de cobrament perquè han prescrit. 

c.6) Els justificants de pagament, encara que siguen d’escassa 
quantia, haurien de ser escanejats i incorporats als 
expedients, a fi d’evitar que la impressió es veja afectada pel 
transcurs del temps i es dificulte la visió del seu contingut 
(apartat 8). 

c.7)  A fi de millorar la transparència en la gestió de fons públics, 
els justificants de les despeses de restauració han de reflectir 
termes essencials com ara el nombre d’assistents i motius que 
generen aquests serveis. 

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

c.9) Seria recomanable, tal i com es posa de manifest en l’apartat 
9.5.1, que la ponderació econòmica en tots els expedients de 
contractació fos, almenys, del 50%. 

c.10) En l'informe tècnic d'adjudicació es recomana que la 
puntuació atorgada als diferents licitadors s'argumente de 
manera explícita i detallada en aquells aspectes que no 
resulten fàcilment objectivables (apartat 9.5.1). 

c.11) Per tal de millorar la situació financera tan difícil que viu, 
l’Ajuntament hauria de complir amb totes les mesures 
establides en el seu Pla d’Ajust (apartat 11.1). 
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13. 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’entitat fiscalitzada 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 –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos II i III 
d’aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 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 12 
de juny de 2014, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 12 de juny de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

 

Informació rellevant dels estats i els comptes 
anuals 



Ajuntament de Gandía

1

10/01/2013

BALANCE

EJERCICIO  2011

ACTIVO PASIVOEJ. 2011 EJ. 2010 EJ. 2010EJ. 2011CUENTAS CUENTAS

A) INMOVILIZADO
835.337.846,76 823.997.042,62

I) Inversiones destinadas al uso general
81.569.255,98 72.841.513,29

1. Terrenos y bienes naturales200 63.850,72 63.850,72

2. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 81.496.094,37 72.770.572,17

4.Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural208 9.310,89 7.090,40

II) Inmovilizaciones inmateriales
3.634.820,35 3.086.022,54

3. Otro inmovilizado inmaterial210,212,216,218,219 3.634.820,35 3.086.022,54

III) Inmovilizaciones materiales
706.824.146,59 704.801.882,95

1. Terrenos220 600.793.351,12 600.719.634,74

2. Construcciones221 89.577.807,69 86.695.458,64

3. Instalaciones Técnicas222 6.801.638,02 5.966.374,11

4. Otro inmovilizado223,224,226,227,228

229

13.418.122,90 13.244.830,86

5. Amortizaciones282 -3.766.773,14 -1.824.415,40

V) Patrimonio público del Suelo
43.267.205,32 43.267.205,32

1. Terrenos y construcciones240,241 43.267.205,32 43.267.205,32

VI) Inversiones financieras permanentes
42.418,52 418,52

1. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 42.418,52 418,52

C) ACTIVO CIRCULANTE
70.428.900,95 88.566.338,11

II) Deudores
66.200.290,53 80.013.404,85

1. Deudores presupuestarios43 68.726.342,06 83.935.111,35

2. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 388.991,60 63.960,81

5. Otros deudores555,558 4.901.144,18 2.844.939,17

6. Provisiones490 -7.816.187,31 -6.830.606,48

III) Inversiones financieras temporales
16.978,31 24.513,29

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo542,543,545,547,548 16.978,31 24.513,29

IV) Tesorería
4.211.632,11 8.528.419,97

1. Tesorería57 4.211.632,11 8.528.419,97

A) FONDOS PROPIOS
714.864.500,95 739.873.543,85

I) Patrimonio
614.664.619,08 614.664.619,08

1. Patrimonio100,190 669.276.287,84 669.276.287,84

5. Patrimonio entregado en cesión108 -116,00 -116,00

6. Patrimonio entregado al uso general109 -54.611.552,76 -54.611.552,76

III) Resultados de ejercicios anteriores
125.208.924,77 136.469.813,48

1. Resultados de ejercicios anteriores120 125.208.924,77 136.469.813,48

IV) Resultados del ejercicio
-25.009.042,90 -11.260.888,71

1. Resultados del ejercicio129 -25.009.042,90 -11.260.888,71

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
97.404.933,58 93.277.671,10

II) Otras deudas a largo plazo
97.404.933,58 93.277.671,10

1. Deudas con entidades de crédito170,176 92.744.965,89 92.238.371,98

2.Otras deudas171,173,177 4.659.967,69 1.039.299,12

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
93.497.313,18 79.412.165,78

II) Otras deudas a corto plazo
27.771.341,53 25.060.638,30

1. Deudas con entidades de crédito520,522,526 25.918.543,29 24.148.809,20

2.Otras deudas521,523,527 1.229.948,12 259.824,78

4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 622.850,12 652.004,32

III) Acreedores
65.725.971,65 54.351.527,48

1. Acreedores presupuestarios40 38.380.077,18 38.624.331,29

2. Acreedores no presupuestarios41 25.855.815,53 14.430.721,04

4. Administraciones Públicas475,476,477 689.796,56 717.617,49

5. Otros acreedores554,559 800.282,38 578.857,66

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )905.766.747,71 912.563.380,73 905.766.747,71 912.563.380,73
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Ajuntament de Gandía

1

10/01/2013

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO  2011

DEBE HABEREJ.: 2011 EJ.: 2010 EJ.: 2010EJ.: 2011CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 87.747.221,35 95.972.930,70

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y 

prestaciones sociales

70.484.944,43 75.699.971,28

a) Gastos de Personal
24.607.511,99 26.370.906,60

a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 19.936.176,09 21.137.069,86

a-2 Cargas sociales642,644 4.671.335,90 5.233.836,74

b) Prestaciones sociales
645 5.757,30 9.654,80

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
68 1.942.357,74 243.321,62

d) Variacion de provisiones de tráfico
985.580,83 1.158.981,80

d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos 

incobrables

675,694,794 985.580,83 1.158.981,80

e) Otros gastos de gestión
39.954.332,94 45.584.529,67

e-1) Servicios exteriores62 39.905.677,79 45.544.973,11

e-2) Tributos63 48.655,15 39.556,56

     f) Gastos financieros y asimilables
2.989.403,63 2.332.576,79

f-1) Por deudas661,662,663,669 2.989.403,63 2.332.576,79

4. Transferencias y Subvenciones
11.111.281,56 18.479.095,04

a) Transferencias y Subvenciones corrientes
650,651 10.166.769,95 10.196.145,35

b) Transferencias y Subvenciones de capital
655,656 944.511,61 8.282.949,69

5. Pérdidas y gastos extraordinarios
6.150.995,36 1.793.864,38

d) Gastos extraordinarios
678 57.821,02 69.114,04

e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
679 6.093.174,34 1.724.750,34

B ) INGRESOS 62.738.178,45 84.712.041,99

1. Ventas y prestaciones de servicios
1.081.282,01 1.036.829,39

a) Ventas
700,701,702,703,704 1.345,32

b) Prestaciones de servicios
1.079.936,69 1.036.829,39

b-2) Precios públicos por prestación de servicios 

o realización de actividades

741 1.079.936,69 1.036.829,39

3. Ingresos de Gestión ordinaria
41.137.397,83 41.503.472,79

a) Ingresos tributarios
41.137.397,83 41.503.472,79

a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 31.795.422,35 31.181.461,18

a-2) Impuestos cedidos720,731,732 1.485.175,89 2.020.488,68

a-3) Tasas740,742 7.856.799,59 8.203.635,36

a-4) Contribuciones especiales744 97.887,57

4. Otros ingresos de gestión ordinaria
4.457.236,88 15.269.019,48

a) Reintegros
773 21.593,97 13.958,97

c) Otros ingresos de gestión
3.589.035,60 14.223.445,59

c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión 

corriente

775,776,777 3.589.035,60 14.223.445,59

e) Ingresos de otros valores negociables y de 

créditos del activo inmovilizado

761,762 7.124,99 8.011,16

f) Otros intereses e ingresos asimilados
839.482,32 1.023.603,76

f-1) Otros intereses763,769 839.482,32 1.023.603,76

5. Transferencias y subvenciones
12.949.427,08 26.448.834,61

a) Transferencias corrientes
750 10.237.435,14 15.384.988,61

b) Subvenciones corrientes
751 1.935.058,94 1.429.321,57

c) Transferencias de capital
755 194.100,00 944.917,12

d) Subvenciones de capital
756 582.833,00 8.689.607,31

6. Ganancias e ingresos extraordinarios
3.112.834,65 453.885,72

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
779 3.112.834,65 453.885,72

DESAHORRO 25.009.042,90 11.260.888,71

b0ebb6a163c7505e07d349cd1684fff1Resumen Electrónico:



Fecha Obtención 10/01/2013

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO  2011

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

8.528.319,97

83.420.214,50

30.339.098,65

53.596.012,70

63.960,81

578.857,66

59.494.830,64

36.531.730,02

2.081.074,94

23.726.964,85

2.844.939,17

32.453.703,83

6.830.606,48

31.575.838,58

-5.952.741,23

4.211.632,11

68.315.051,28

12.990.624,99

55.735.717,07

388.991,60

800.282,38

57.446.643,09

25.414.537,62

12.906.905,58

24.026.344,07

4.901.144,18

15.080.040,30

7.816.187,31

21.849.263,03

-14.585.410,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos



III. Resultado presupuestario

Nombre del Estado Derechos reconocidos netos Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario

a. Operaciones corrientes 63.486.311,66 66.252.280,15 0 ‐2.765.968,49

b. Otras operaciones no financieras 778.597,00 11.398.188,45 0 ‐10.619.591,45

I. Total operaciones no financieras (a+b) 64.264.908,66 77.650.468,60 0 ‐13.385.559,94

II. Activos financieros 89.204,26 123.669,28 0 ‐34.465,02

III. Pasivos financieros 3.242.587,11 1.048.259,11 0 2.194.328,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III) 67.596.700,03 78.822.396,99 0 ‐11.225.696,96

AJUSTES:

IV. Créditos gastados financiados con remanente de 

tesorería para gastos generales 0 0 0 0

V. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 11.674.610,02 0

VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 2.163.123,89 9.511.486,13

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III+IV+V‐

VI) 0 0 0 ‐1.714.210,83
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Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011. 

Rebudes les al·legacions el 30 d'abril de 2014, les hem analitzades seguint 
l'ordre en què estan formulades i n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 3.1 a i apartat 5.2.1 d, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En relació amb el contingut de la memòria, l'Ajuntament considera que 
sí que conté les desviacions de finançament dins de l'apartat 20.d de la 
memòria, encara que estan calculades  amb un full d'Excel. 

Pel que fa a las indicadors de gestió, no es disposa d'informació del cost 
dels serveis. S'està adequant l'aplicació comptable per a poder obtenir 
els dits indicadors. 

Comentaris: 

La informació referent a les desviacions de finançament s'ha presentat 
en la memòria dues vegades, una com a informació complementària 
amb els quadres Excel utilitzats per a calcular-les i l'altra en els models 
oficials. 

La incidència es refereix als quadres formalitzats segons els models 
oficials del Pla General de Comptabilitat. En aquests últims les xifres de 
les desviacions de finançament no coincideixen amb les del resultat 
pressupostari i les del romanent de tresoreria. Segons les normes 
d'elaboració  dels comptes anuals, quan en els apartats de la memòria 
s'incloguen quadres per a reflectir tota o part de la informació que se 
sol·licita, serà obligatori formalitzar-la. En aquest cas s'ha formalitzat 
però no amb les dades correctes. 

Quant als indicadors de gestió, l'al·legació no contradiu el que indica 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció dels paràgrafs corresponents a les desviacions de 
finançament per a millorar-ne la comprensió. Vegeu l'al·legació número 
7. 

Quant als indicadors de gestió no es modifica el contingut de l'esborrany 
de l'Informe. 
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Segona al·legació 

Apartats 3.1 b i 7.2 c, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El criteri del càlcul del cobrament dubtós es va canviar per a la liquidació 
de l'exercici de 2012, en el qual es van incloure les quotes urbanístiques. 

En la liquidació del pressupost de 2013, els criteris per al càlcul del 
cobrament dubtós són els establits en l'article 193 bis de l'LRHL, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local.  

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que indica l'esborrany de l'Informe, ja que la 
fiscalització realitzada correspon a l'exercici de 2011. A més a més, en 
l'Informe s'explica que en la liquidació del pressupost de 2012 ja 
s'inclouen les quotes d'urbanització en el càlcul de cobrament dubtós, 
amb els mateixos criteris que la resta de drets. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació 

Apartats 3.2 a i 5.3.3, paràgraf 2n, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Els advertiments de legalitat es donen compte al Ple amb motiu de 
l'aprovació del Compte General. Els advertiments que realitza 
l'interventor s'inclouen dins de la fiscalització prèvia limitada, regulada 
per la base 52 d'execució del pressupost i té un tractament distint als 
advertiments als quals es refereix l'article 217 del TRLRHL que 
corresponen a la fiscalització plena. 

Comentaris: 

La incidència reflectida en l'Informe fa referència als advertiments 
emesos en el cas de despeses realitzades sense consignació, és a dir, 
basats en la insuficiència o inadequació del crèdit. Tal com estableix 
l'article 216.2.a del TRLRHL, si l'advertiment afecta la disposició de 
despeses, el reconeixement de les obligacions o l'ordenació de 
pagaments, se suspendrà la tramitació de l'expedient fins que quede 
resolt quan es base en la insuficiència de crèdit o el proposat no siga 
adequat. Segons l'article 217.2 del TRLRHL, en aquests casos la resolució 
de les discrepàncies correspon al Ple. 
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La fiscalització prèvia limitada, regulada per l'article 219 del TRLRHL 
permet comprovar sols aquells aspectes que acorde el Ple, a proposta del 
president i amb un informe previ de l'òrgan interventor. Entre aquests 
aspectes és preceptiu comprovar l'existència i adequació del crèdit 
proposat i la competència de l'òrgan generador de la despesa. Aquí 
també són aplicables els articles 215 a 218 d'aquesta Llei referits als 
advertiments. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació 

Apartats 3.2 c i 5.3.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament està subjecte a un Pla d'Ajust. Amb la nova normativa 
sobre l'execució pressupostària que es tramet al Ministeri, s'elaboren 
trimestralment els informes corresponents que són elevats al Ple de 
l'Ajuntament, raó per la qual aquest té complida informació sobre l'estat 
dels comptes municipals. 

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que indica l'esborrany de l'Informe, ja que la 
incidència correspon a l'exercici fiscalitzat de 2011 i el Pla d'Ajust es va 
aprovar en 2012. A més a més, en l'Informe s'explica que la Intervenció 
ha esmenat la dita incidència en 2012. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Apartats 3.2 g i 7.1 paràgraf 19è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En relació amb la competència per a l'aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits, l'Ajuntament aporta un informe amb diversos 
arguments jurídics favorables per a la seua delegació en la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

1. La Llei 5/2010, de la Generalitat, estableix l'aplicació al municipi de 
Gandia del règim d'organització dels municipis de gran població. 
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2. La disposició addicional 11a de l'LRBRL estableix que les disposicions 
contingudes en el títol X per als municipis de gran població prevaldran 
sobre les altres normes d'igual o inferior rang en allò que s'oposen, 
contradiguen o resulten incompatibles. 

3. L'article 123.3 de l'LRBRL expressa que "Sols poden delegar-se les 
competències del Ple referides en els paràgrafs d, k, m, ñ, a favor de les 
comissions indicades en l'apartat 4 de l'article anterior." 

4. El Ple de l'Ajuntament, el dia 14 de juliol de 2011, va acordar delegar en 
la Comissió d'Economia i Hisenda l'aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits sempre que no hi haja dotació pressupostària. 

5. En els acords adoptats per les comissions per delegació del Ple (que 
tenen caràcter públic) es fa constar dita circumstància. 

Comentaris 

L'article 173.5 del TRLRHL sanciona amb la nul·litat de ple dret aquells 
acords, resolucions i actes administratius que impliquen adquirir 
compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses sense perjudici de les 
responsabilitats que pertoquen. D'altra banda, l'article 176 estableix com 
a regla general que, amb càrrec als crèdit de l'estat de despeses de cada 
pressupost, sols podran contraure's obligacions derivades d'adquisicions, 
obres, serveis i d'altres prestacions o despeses en general que es 
realitzen en l'any natural del propi exercici pressupostari. 

Com a conseqüència d'aquests preceptes, no seria possible fer front als 
compromisos de despeses adquirits sense consignació pressupostària 
perquè són nuls de ple dret i es prohibeix, per regla general, que al 
pressupost de l'exercici es puguen imputar obligacions derivades de 
prestacions realitzades en un exercici anterior. Atesa aquesta situació, 
l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, permet cobrir el buit legal 
esmentat en atribuir al Ple la competència per al reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

Aquesta Sindicatura considera que correspon al Ple la competència per al 
reconeixement de despeses indegudament adquirides, perquè ha tingut 
lloc una omissió del procediment legalment establit. En aquest sentit, 
l'article 185 del TRLRHL i el 60.1 del Reial Decret 500/1990, atribueixen al 
president de l'entitat la competència per a aprovar el reconeixement i la 
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses 
legalment adquirits per la qual cosa, a contrario sensu, la competència per 
a aprovar les despeses adquirides il·legalment correspon al Ple de la 
Corporació, sense que puga ser objecte de delegació (article 123, apartats 
1, lletra h i 3 de l'LBRL). 
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A més a més, tal com indica la sentència número 302, de data 12 de 
setembre de 2007, del Jutjat Contenciosoadministratiu número 1 de 
Castelló, en compliment del principi de transparència, l'autorització 
d'aquest tipus de despeses han de sotmetre's al coneixement i debat de 
tots els membres de la corporació, a fi de fiscalitzar-la. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació 

Apartats 3.2.b, 3.2.e, 3.2.f, 3.2.h, 3.2.i, 3.2.j, 3.2.k, 3.2.m, de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Es fan constar les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda per a 
solucionar els greus problemes econòmics en què es troba l'Ajuntament, 
i han sol·licitat les mesures extraordinàries del Reial Decret Llei 8/2013, 
esperant una resposta del Ministeri que li permeta realitzar  un pla real 
per a recobrar l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera a 
llarg termini. 

Comentaris: 

La greu situació financera de l'Ajuntament i la seua adhesió a les 
mesures extraordinàries del Reial Decret Llei 8/2013, s'han inclòs en les 
conclusions de l'Informe en l'apartat 3.1.j i en l'apartat 11.5. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setena al·legació 

Apartat 5.2.1 d, paràgraf 2n de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Les desviacions de finançament es calculen manualment i les seues 
dades coincideixen amb els que figuren en el Compte General i en el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

Comentaris: 

Com ja hem explicat en la primera al·legació, les dades errònies són les 
que figuren en els models oficials de la memòria, de formalització 
obligatòria, pàgines 558 a 596 del document PDF lliurat en aquesta 
Sindicatura. 
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A més a més, l'apartat 7.1.a de l'Informe explica que el càlcul de les 
desviacions de finançament es fa mitjançant registres extracomptables i 
que, després de revisar-ne una mostra, s'ha verificat que el seu càlcul és 
adequat i que coincideixen amb les que figuren en les magnituds 
pressupostàries. 

No obstant això, es modificarà la redacció d'aquestes paràgrafs per a 
afavorir-ne la comprensió. 

Conseqüències en l'Informe: 

Substituir el número 1 de l'apartat 5.2.1 d, per aquest: 

1. Les xifres de les desviacions de finançament dels quadres de 
l'estat de despeses de finançament afectat, de formalització 
obligatòria, no coincideixen amb les del resultat pressupostari 
i del romanent de tresoreria. No obstant això, s'adjunta un 
quadre Excel en l'apartat 20.d amb les dades correctes. (Vegeu 
l'apartat 7.1.a). 

Substituir el segon i el tercer paràgraf de l'apartat 7.1.a, per aquests: 

La informació indicada en els quadres de la memòria sobre 
aquestes despeses no comprén tots els aspectes requerits per 
l'ICAL, i les seues dades no coincideixen amb els ajustos que 
figuren en els comptes anuals relatius al resultat pressupostari i al 
romanent de tresoreria. 

El càlcul de les desviacions de finançament es fa mitjançant 
registres extracomptables que s'adjunten en un quadre Excel en 
l'apartat 20.d de la memòria. Després de revisar-ne una mostra, s'ha 
verificat que el seu càlcul és adequat i que coincideixen amb les que 
figuren en les dades pressupostàries. 

Vuitena al·legació 

Apartat 8, paràgrafs 8è a 14è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Qüestions com ara la forma de realitzar el pagament, la preferència en el 
mitjà de pagament i la formalització de la justificació consten en el 
decret de constitució de l'acompte de caixa fixa. 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe s'esmenta que les bases d'execució no les 
apleguen. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació 

Apartat 8, paràgrafs 19è, 25è i 27è a 29è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El decret de constitució de l'acompte de caixa fixa estableix que "els 
pagaments s'efectuaran, preferentment, per transferència bancària i, 
quan no siga possible, per xec nominatiu i creuat perquè s'abone en el 
compte del perceptor. Sols amb caràcter excepcional degudament 
justificat podran efectuar-se pagaments en metàl·lic". 

L'existència de tiquets sense identificar al perceptor és purament 
ocasional, s'ha advertit reiteradament als titulars d'acomptes de caixa 
fixa. El decret de constitució de l'acompte de caixa fixa estableix els 
requisits que han d'acomplir els documents per a justificar els fons 
lliurats. 

Acomptes de caixa fixa de Serveis Socials, projecte Judit: l'esmentat 
conveni es paga des de la Tresoreria municipal de forma ordinària i no 
mitjançant l'acompte de caixa fixa. El que es paga mitjançant aquest 
sistema són beques que es concedeixen a les beneficiàries, l'import de 
les quals avança Càritas. 

Comentaris: 

S'informa del que estableix el decret de constitució d'acomptes de caixa 
fixa per al pagament dels serveis. Tal com recull l'esborrany de l'informe, 
no es justifica l'excepcionalitat dels pagaments en efectiu. 

Quant als tiquets en què no s'identifica el perceptor, el mateix 
Ajuntament confirma el fet, encara que el qualifica d'ocasional. 

En relació amb el conveni subscrit entre l'Ajuntament i Càritas, 
l'esborrany de l'Informe no esmenta que es pague mitjançant acomptes 
de caixa fixa. Únicament es qüestiona la forma en què es justifiquen les 
beques, així com la idoneïtat del seu pagament per mitjà d'aquesta 
modalitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Desena al·legació 

Apartat 10.2, subapartat Comptabilitat i Intervenció, lletra f de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

La legislació vigent no estableix un nombre determinat d'acomptes de 
caixa fixa, és la corporació municipal qui determina quines despeses i 
departaments funcionen amb aquest sistema. Els acomptes de caixa fixa 
són un instrument àgil en aquells casos en els quals es requereix un 
pagament ràpid en despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu. 

Les persones habilitades per a l'administració dels acomptes de caixa 
fixa són un regidor, el titular de l'acompte i un funcionari o personal 
laboral. En cap cas hi ha tres o més persones autoritzades per a operar 
simultàniament. Sols pot donar-se aquest cas quan hi ha un canvi de 
delegació del regidor o el relleu del funcionari en el servei. 

Comentaris: 

S'accepta l'observació referent al fet que la legislació vigent no estableix 
un nombre determinat d'acomptes de caixa fixa i a la capacitat 
d'organització de la Corporació. 

En l'Informe s'indica que l'arqueig a 31 de desembre de 2011 no presenta 
variació pel que fa al nombre d'aquest tipus de comptes, en relació amb 
el 2010. No obstant això, en novembre de 2011 es van cancel·lar diversos 
comptes que encara figuraven en l'arqueig al tancament de l'exercici de 
2011 ja que el programa informàtic no permetia retirar-los fins a 
l'exercici següent. 

Per això, el nombre real de comptes amb què comptava l'Ajuntament a 
31 de desembre de 2011, és de dos comptes restringits d'ingressos, setze 
comptes operatius, onze de caixa fixa, dos de pagaments per justificar i 
un de caixa de pagaments per justificar. 

Conseqüències en l'Informe: 

Substituir el paràgraf de la lletra f de l'apartat 10.2, subapartat 
Comptabilitat i Intervenció, pel següent: 

f) El nombre de comptes de caixa fixa és excessiu, segons l'arqueig a 
31 de desembre de 2010, són setze, i cada un té tres o quatre 
persones que mancomunadament estan autoritzades per a operar, 
fet que implica una debilitat en el control intern. 

Situació actual: en 2001 es van cancel·lar diversos comptes d'acomptes 
de caixa fixa, i n'hi ha onze en acabar el dit exercici.  
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Onzena al·legació 

Apartat 10.2, subapartat Protecció dels béns de l'Entitat, lletra d, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant als valors prescrits, les baixes de drets reconeguts provinents de 
recaptació, sí que són objecte d'expedients degudament aprovats amb 
una subjecció estricta a la normativa vigent, segon l'informe del cap de la 
Secció de Recaptació. 

Comentaris: 

Tot seguit farem referència a aquesta circumstància. 

Conseqüències en l'Informe: 

Substituir el paràgraf de la lletra d de l'apartat 10.2, subapartat Protecció 
dels béns de l'Entitat pel següent: 

d) Hi ha valors prescrits i no consten informes sobre les causes de 
prescripció ni l'exigència, si escau, de responsabilitat. Tampoc no 
s'acredita que les baixes de drets reconeguts estiguen sustentades 
sobre expedients degudament informats i aprovats. 

Situació actual: Ha variat en el cas de les baixes de drets reconeguts que 
provenen de la recaptació que són objecte d'expedients degudament 
aprovats. 

Dotzena al·legació 

Apartat 3.2.d, i apartat 5.3.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament manifesta que s'ha contractat una persona per a iniciar les 
labors d'actualització i revisió de l'inventari. 

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Tretzena al·legació 

Apartat 3.2.l, i apartat 9.2, paràgraf 2n de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El Departament d'Informàtica està buscant possibles solucions al tema 
de les certificacions de publicació en el perfil de contractant. Actualment 
s'estudia la viabilitat d'incorporar el perfil de contractant que ofereix la 
Generalitat. 

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe. 
No obstant això es fa referència a aquesta circumstància. 

Conseqüències en l'Informe: 

Substituir el paràgraf 2n de l'apartat 9.2 per aquest: 

El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb 
certificacions de publicació, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l'LCSP per garantir de manera fefaent la data i el termini de publicació 
dels anuncis de licitació i/o adjudicació. No obstant això, s'està treballant 
per a implantar-lo pròximament. 

Catorzena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgrafs 2n, 3r, 5è i 6è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

1. En els expedients revisats consta explícitament que s'aplicarà la 
proporcionalitat en les puntuacions que consisteix a aplicar una 
regla de tres sobre les ofertes presentades, excepte en el contracte 
de "Gestió de serveis públics", en el qual es va optar per un comitè 
d'experts. 

2. Els criteris la quantificació dels quals depén d'un judici de valor es 
troben definits en els plecs de clàusules administratives particulars 
que es complementen amb els plecs de prescripcions tècniques on 
es detallen les necessitats per les quals es licita el contracte. Es 
troben perfectament definits i són els que es tenen en compte en 
valorar cada una de les ofertes. 

3. És cert que no es motiva suficientment la puntuació atorgada als 
licitadors del contracte d'"Assistència tècnica d'activitats culturals". 
No és el cas dels contractes de "Neteja d'edificis públics, centres 
docents i instal·lacions esportives" ni el del "Gestió de serveis 
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públics" on es justifica convenientment mitjançant informes 
detallats. 

Comentaris: 

1. En els contractes revisats, tret del de "Gestió de serveis públics", 
s'atorga una puntuació màxima a les baixes iguals o superiors a un 
valor determinat. La resta de baixes menors, segons el plec, es 
valoraran proporcionalment a la baixa oferida. 

 En opinió d'aquesta Sindicatura, per a complir amb el principi de 
transparència, s'hauria de concretar la fórmula matemàtica 
aplicada i els valors que representa l'interval de puntuació, ja que, 
per exemple, no és el mateix assignar zero punts a la menor baixa 
que al preu de licitació i en funció d'aquests assignar 
proporcionalment els punts. 

 En el contracte de "Gestió de serveis públics" dins de l'oferta 
econòmica, hi ha dos subcriteris quantificables mitjançant fórmules 
matemàtiques, el primer "Disminució dels costos totals per a la 
prestació del servei" i el tercer "Participació en el capital social". En 
cap dels dos casos s'ha inclòs la fórmula que s'aplicarà en la seua 
valoració. 

 Segons l'article 150.2 del TRLCSP, "els criteris que han de servir de 
base per a adjudicar el contracte els determinarà l'òrgan de 
contractació i es detallaran en l'anunci, en els plecs de clàusules 
administratives particulars o en el document descriptiu. 

 En la determinació dels criteris d'adjudicació es preponderaran 
aquells que facen referència a característiques de l'objecte del 
contracte que es puguen valorar amb les xifres o els percentatges 
obtinguts per mitjà de la mera aplicació de les fórmules establides 
en els plecs". 

2. Es considera que els criteris que depenen d'un judici de valor no 
estan suficientment definits en els plec per les raons següents: 

- Indefinició en l'apartat de millores. No s'acompleix el que 
estableix l'informe 50/09, de 26 de febrer de 2010, de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa que indica que cal 
que els plecs de clàusules establisquen els criteris de valoració 
que s'hagen d'aplicar a les millores, les quals hauran de figurar 
detallades en el plec de clàusules administratives particulars, 
tot expressant-hi els requisits, límits, modalitats i 
característiques que permeten identificar-les suficientment i 
guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 
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- Falta de valoració dels elements secundaris d'un criteri 
d'adjudicació (vegeu el punt 4 de la setzena al·legació). 

3. S'accepta parcialment aquesta al·legació. S'elimina com una 
incidència general i s'inclou en el cas del contracte d'"Assistència 
tècnica d'activitats culturals" en el seu apartat corresponent. 

 S'han tornat a revisar els informes tècnics dels contractes de 
"Gestió de serveis públics" i de "Neteja d'edificis públics".  Pel que fa 
a aquest últim es comprova que és un informe detallat, encara que 
hi ha aspectes, els motius i la puntuació dels quals resulten 
ambigus. Es farà una recomanació perquè la puntuació atorgada als 
diferents licitadors es motive de forma explícita i detallada en els 
aspectes més subjectius. 

Conseqüències en l'Informe: 

Suprimir el paràgraf sisè de l'apartat 9.5.1. 

Incloure com a paràgraf cinquè de l'apartat 9.5.1 a, el següent: 

- En l'informe tècnic d'adjudicació es recomana que la puntuació 
atorgada als diferents licitadors s'argumente de manera 
explícita i detallada en aquells aspectes que no resulten 
fàcilment objectivables. 

Incloure com a paràgraf quart de l'apartat 9.5.1 c, el següent: 

- No s'ha motivat suficientment la puntuació atorgada a cada un 
dels licitadors per les ofertes tècniques.  

Incloure com a apartat 12.c.10, el següent: 

- En l'informe tècnic d'adjudicació es recomana que la puntuació 
atorgada als diferents licitadors s'argumente de manera 
explícita i detallada en aquells aspectes que no resulten 
fàcilment objectivables (apartat 9.5.1). 

Quinzena al·legació 

Apartat 9.5.1 a, paràgrafs 2n a 5è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a les incidències detectades en el contracte "Neteja d'edificis 
centres docents i instal·lacions esportives", s'al·lega el següent: 

1. La demora de més d'un any des de l'obertura d'ofertes fins a 
l'adjudicació provisional, en contra del criteri de l'LCSP i del plec de 
condicions (dos mesos), es justifica en les actuacions preparatòries 
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del contracte de "Gestió de serveis públics" entre els quals es troba 
el servei de neteja d'edificis públics, centres docents i instal·lacions 
esportives municipals. 

2. L'objectiu que han de perseguir els criteris d'adjudicació és 
determinar l'oferta econòmicament més avantatjosa per a 
l'Ajuntament, que no sempre és la del preu més baix. Els dits 
criteris han de ser coherents amb l'objecte, les característiques i la 
pròpia naturalesa del contracte, amb la finalitat última de satisfer 
l'interès públic. 

 En el context econòmic i financer actual s'han ajustat a la baixa els 
preus de licitació dels contractes, i cal afegir-hi la presència 
d'ofertes molt agressives que poden posar en perill la correcta 
execució del contracte en perjudici de l'interès públic. 

 Per això, s'ha establit en el plec un percentatge de baixa en l'oferta 
econòmica que tindrà la màxima puntuació, de manera que 
qualsevol baixa superior, sempre que no siga temerària, tindrà la 
mateixa puntuació. Aquest percentatge es fixa tenint en compte el 
preu de licitació establit, així com l'objecte del contracte. 

3. Quant a la facturació dels serveis extraordinaris en 2011, no 
inclosos en el contracte, per un valor de 148.808 euros, el Cap del 
Servei de Medi Ambient emet un informe el 28 d'abril de 2014 que 
s'adjunta a aquestes al·legacions. Corresponen a actes que no 
podien programar-se amb anterioritat i que es facturaven a part 
dels serveis ordinaris. 

Comentaris 

1. La demora no s'ha justificat en l'expedient ni s'ha comunicat als 
licitadors, provocant inseguretat jurídica. Això fa que un dels 
licitadors retire la seua oferta. 

2. La introducció de límits als preus, tarifes o altres característiques 
bàsiques del servei respon generalment al propòsit d'evitar la 
presència d'ofertes temeràries, és a dir, anormals o 
desproporcionades en relació amb la retribució del prestador o amb 
altres característiques de l'objecte del contracte. L'ús d'aquests 
mecanismes pot contribuir, tanmateix, a reduir els incentius de les 
empreses a oferir condicions més avantatjoses, ja que és suficient 
oferir un determinat valor, conegut ex ante per a obtenir la 
puntuació màxima en un element concret. Aquest efecte restrictiu 
de la competència s'agreuja si el dit límit no permet un marge 
suficient de millora en relació amb el preu o pressupost de partida. 

 Per aquestes raons, és preferible que el criteri de definició del 
caràcter temerari de les ofertes s'establisca de tal manera que no 
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afecte els incentius dels licitadors per a competir, i depurar les 
ofertes anormals o desproporcionades per mecanismes 
independents de la valoració de l'oferta. 

3. La possibilitat de realitzar serveis extraordinaris hauria d'estar 
prevista en el plec de clàusules administratives particulars, 
juntament amb les tarifes o preus aplicables, així com la justificació 
de la seua urgència o excepcionalitat. De no ser així, no formarien 
part de l'objecte del contracte i, per tant, caldria licitar-se de forma 
independent. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setzena al·legació 

Apartat 9.5.1.b, paràgrafs 2n al 7è i 10è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a les incidències detectades en el contracte de "Gestió de serveis 
públics", s'al·lega el següent: 

1. No està previst en el plec de clàusules administratives particulars 
que l'adjudicatari es rescabale de l'aportació inicial mitjançant el 
cobrament de quotes mensuals abonades per la societat, com diu la 
Sindicatura. El plec de clàusules administratives particulars, en la 
seua clàusula 4, "Obligacions del soci privat", diu que indicaran en 
la seua oferta la forma en què es compensen per aquest concepte. 

2. L'esborrany de l'Informe no indica que es va modificar alguna de les 
clàusules del plec de clàusules administratives particulars a 
proposta d'una associació empresarial per a afavorir la pública 
concurrència.  

3. La compensació inicial de 10.100.000 euros va ajudar a pal·liar la 
greu situació econòmica per la qual travessa aquesta Entitat. 

4. L'LCSP no obliga a valorar els subcriteris i menys encara quan s'ha 
creat un comitè d'experts que valorarà les ofertes en conjunt. 

5. L'LCSP estableix que primer s'analitzen els criteris subjectes a judici 
de valor i posteriorment els establits mitjançant fórmules 
matemàtiques. No obstant això, l'article 75.1 de la Llei 30/92, 
d'aplicació supletòria als processos contractuals, disposa que 
podran acordar-se en un sol acte tots els tràmits que per la seua 
naturalesa admeten una impulsió simultània. En aquest cas 
solament es va presentar una oferta, raó per la qual la mesa va 
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acordar obrir tots els sobres al mateix temps i que el comitè 
d'experts se'n pronunciés.  

6. El termini previst en el plec de clàusules administratives particulars 
per a satisfer els pagaments a favor de l'Ajuntament es fixava en 
deu dies naturals. Atesa la xifra econòmica (10.100.000 euros), 
l'exigència del plec era excessiva. A més a més, perquè pogués 
donar la compensació calia indicar els deutes líquids, exigibles i 
vençuts de l'Ajuntament a favor de l'adjudicatari, treball laboriós i 
complex per a complir-lo en el dit termini. 

Comentaris: 

1. S'accepta l'al·legació proposada i es modifica la redacció del 
paràgraf per a esmentar aquesta circumstància. 

2. L'anàlisi dels plecs s'ha fet sobre la seua versió definitiva. 

3. No contradiu el que indica l'esborrany de l'Informe. 

4. El dret comunitari permet que una mesa de contractació 
distribuïsca entre els elements secundaris d'un criteri d'adjudicació, 
el nombre de punts que l'entitat adjudicadora va preveure per al 
criteri en qüestió en el plec de condicions o l'anunci de licitació, 
sempre que: 

- No es modifiquen els criteris d'adjudicació del contracte definits 
en el plec de condicions. 

- No continga elements que si s'havien conegut en el moment de 
la preparació de les ofertes, haurien pogut influir en la dita 
preparació. 

- No haja sigut adoptada tenint en compte els elements que 
poguessen tenir un efecte discriminatori en perjudici d'alguns 
dels licitadors. 

(Vegeu la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals 304/2014, d'11 d'abril de 2014). 

No obstant això, d'acord amb el principi de transparència, 
s'inclourà com una recomanació i no com una incidència. 

5. L'al·legació diu que la impulsió simultània d'actes es va acordar 
quan es va veure que sols hi havia una oferta. Però el cert és que 
l'acumulació d'actes estava prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars i, per tant, ja existia abans que 
comencés el procés de licitació  i de conèixer el nombre d'ofertes 
presentades. 
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6. L'exigència del plec era excessiva. En l'Informe esmentarem el 
procés de liquidació de deutes a favor de l'adjudicatari. 

Conseqüències en l'Informe: 

1. Substituir el paràgraf 2n de l'apartat 9.5.1.b per aquest: 

- Segons els plecs, el soci privat ha de lliurar a l'Ajuntament en 
els deu dies següents a l'adjudicació, 8.000.000 d'euros en 
concepte de les instal·lacions i les infraestructures aportades. 
L'adjudicatari indicarà en la seua oferta la forma en què es 
rescabalarà per aquest concepte. En el mateix termini haurà de 
satisfer un cànon anticipat mínim de 2.000.000 d'euros pel 
servei de l'ORA i el del mobiliari urbà. 

4. Substituir el paràgraf 5è de l'apartat 9.5.1.b per aquest: 

- Recomanem que en els plecs o en l'anunci de licitació es 
ponderen els diversos subcriteris que el dit comitè ha de 
puntuar. A més a més, la valoració econòmica haurà de ser 
almenys del 50%. 

6. Substituir el paràgraf 10è de l'apartat 9.5.1.b per aquest: 

- S'incompleixen les clàusules 4.2 i 4.4 del plec de clàusules 
administratives particulars, ja que l'adjudicatari no satisfà en el 
termini establit l'aportació inicial, per raó del procés de càlcul 
dels deutes exigibles al seu favor. Hi ha 719.859 euros que es 
van compensar en 2012. 

Dissetena al·legació 

Apartat 9.5.1.c, paràgrafs 1r a 3r i 5è de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Al·legacions a les incidències detectades en el contracte d'"Assistència 
tècnica d'activitats culturals": 

1. És la mateixa al·legació que la 15a.2 

2 i 3 Encara que l'oferta econòmica no s'ha puntuat de conformitat amb 
el criteri previst en la clàusula 10.3 del plec, el resultat final no 
difereix del que s'hagués obtingut, ja que s'aplica mitjançant la 
fórmula de la proporcionalitat directa. 

4. No s'ha formalitzat la pròrroga del contracte però no hi hagut cap 
perjudici econòmic ni de prestació del servei que se'n derive. El 
decret de l'òrgan de contractació conté tots els extrems relatius a la 
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modificació i, a més a més, ha sigut notificat al contractista, el qual 
n'ha manifestat la conformitat. 

 Tampoc no s'ha dut a terme el reajustament de la garantia 
definitiva constituïda per l'empresa. Amb el reajustament es 
degueren alliberar 1.116 euros, un import poc elevat que, 
tanmateix, permet a l'Ajuntament comptar amb majors garanties 
en el supòsits de penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l'adjudicatari, fet que en cap cas perjudica l'Ajuntament. 

Comentaris 

1. Vegeu l'al·legació 15ª.2. 

2 i 3. L'al·legació no contradiu el que indica l'esborrany de l'Informe. La 
interpretació que ha fet la mesa de contractació en puntuar l'oferta 
econòmica ha sigut incorrecta, encara que el resultat final haja 
sigut el mateix que si s'hagués aplicat el que estableix el plec. No 
obstant això, per a evitar interpretacions errònies, s'esmentarà que 
el resultat d'adjudicació no variaria si aplicaven correctament el 
criteri indicat en els plecs. 

4. Es modifica la redacció referent a la pròrroga del contracte, tot 
incloent-hi una recomanació. Pel que fa al reajustament de la 
garantia definitiva, s'accepta l'al·legació proposada i se suprimeix la 
dita incidència. 

També se suprimirà el tercer paràgraf d'aquest apartat, ja que 
considerem que la incidència relativa al fet que no figura en el plec la 
fórmula matemàtica, ja apareix com una incidència de caràcter general. 
Vegeu l'al·legació 14ª.1. 

Conseqüències en l'Informe: 

Substituir el paràgraf 2n de l'apartat 9.5.1.c per aquest: 

- S'ha concedit la puntuació màxima a una oferta que és inferior en 
un 7,0% al preu de licitació, en contra del criteri indicat en els plecs. 
No obstant això, el resultat de l'adjudicació no hauria variat 
d'haver-se aplicat correctament aquest criteri. 

Suprimir el paràgraf 3r de l'apartat 9.5.1 c. 

Substituir el paràgraf 5è de l'apartat 9.5.1.c per aquest: 

- La modificació del contracte es va notificar al contractista que va 
manifestar la seua conformitat. No obstant això recomanem la seua 
formalització amb un document contractual, d'acord amb l'article 
219.2 del TRLCSP. 
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Divuitena al·legació 

Apartat 9.5.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Segons l'Ajuntament, en la relació de contractes menors subministrada, 
cap proveïdor repeteix vuit vegades, sols n'hi ha un que ho fa en cinc 
ocasions. Cada contracte menor té un objecte diferent, és difícil que 
puguen agrupar-se pel seu objecte. 

No és possible anticipar la necessitar que s'ha de satisfer, apareix quan 
la sol·licita el servei que proposa el contracte, el qual també proposa el 
proveïdor. Si les necessitats es reiteren per períodes o exercicis 
econòmics, es recomanarà als òrgans competents que programen les 
seues necessitats a fi d'agregar-les i fer-ne una sola contractació.  

Comentaris 

En l'esborrany de l'Informe en cap moment es diu que els proveïdors de 
la relació hagen tingut almenys vuit contractes distints amb el mateix 
objecte, sinó que hi ha vuit proveïdors distints que han realitzat serveis o 
subministraments que s'haurien d'haver licitat pel procediment obert o 
negociat, per superar l'import legalment establit de forma acumulada i 
tenir el mateix objecte. 

Aquesta llista no s'ha realitzat únicament amb la relació de contractes 
menors subministrada pel departament de contractació. També s'ha 
utilitzat la informació continguda en els advertiments de la Intervenció, 
els reconeixements extrajudicials de crèdit i la comptabilitat de l'Entitat. 

Quant a la reiteració de despeses menors amb diversos proveïdors, en 
l'Informe s'esmenta com una recomanació, que podran formar part 
d'una mateixa licitació, ja que molts dels que es nomenen són reiteratius 
i previsibles. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dinovena al·legació 

Apartats 3.1.j, 3.2.j, 11.1, 11.4 i 11.5 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'esborrany de l'Informe posa de manifest la greu situació econòmica de 
l'Ajuntament. Per això s'ha acollit a tots els mecanismes de finançament 
per al pagament a proveïdors. La prioritat legal d'atendre el deute 
financer impediria el pagament d'altres despeses obligatòries, prioritaris 



20 
 

i imprescindibles (nòmines, llum, recollida del fem, telèfon, etc.) 
Actualment s'està treballant amb el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques per a buscar una solució que permeta el 
refinançament del deute financer en un termini que al mateix temps 
deixe a l'Ajuntament atendre les seues despeses prioritàries. 

Comentaris 

No atendre el pagament dels préstecs bancaris implica un incompliment 
legal que ha de ser inclòs en aquest esborrany de l'informe i que també 
ha sigut expressat en diversos informes de la Intervenció i la Tresoreria. 

L'adhesió de l'Ajuntament a tots els mecanismes de finançament per al 
pagament de proveïdors i a les mesures extraordinàries del Reial Decret 
Llei 8/2013, mostren la intenció de l'Entitat de corregir aquesta situació i 
les expliquem en les conclusions de l'Informe en l'apartat 3.1.j i en 
l'apartat 11. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011. CORPORACIÓ IXENT 

Rebudes les al·legacions el 6 de maig de 2014, les hem analitzades 
seguint l'ordre en què estan formulades i n'informem el següent: 

Consideracions prèvies 

Resum: 

Es fa constar les dificultats d'accés que té aquest grup municipal a la 
documentació referida en l'Informe de fiscalització, malgrat les repetides 
peticions d'informació efectuades. 

Tampoc no es va donar compte de l'Informe en la comissió informativa 
ni es va comunicar als distints serveis tècnics perquè es realitzassen els 
aclariments oportuns. 

Comentaris: 

Les consideracions no contradiuen el que indica l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Primera al·legació 

Apartats 3.1 a i 5.2.1 d, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En la revisió financera sobre la memòria general de l'Ajuntament, de 
l'Informe no es pot deduir si les anomalies indicades es refereixen al 
manament de l'anterior corporació o a l'actual alcalde. 

Comentaris: 

L'objectiu de la revisió financera és obtenir una seguretat raonable sobre 
si els comptes i els estats sotmesos a examen expressen la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera, d'acord amb les normes i 
principis de comptabilitat generalment acceptats, amb independència de 
quina va ser la corporació responsable de les incidències detectades. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació 

Apartats 3.2. b, 5.1 i 5.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Les incidències en la formació i la presentació del Compte General de 
2011, així com les detectades després de revisar el balanç, el resultat 
economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria, a més 
de l'incorrecte càlcul de les diferències de finançament afectat, són 
competència de la nova corporació. 

Comentaris: 

Tal com expliquem en l'al·legació anterior, l'objectiu de l'Informe no és 
assignar responsabilitats a una corporació o una altra, sinó fer una 
revisió financera dels comptes de l'Ajuntament i una revisió de 
l'adequació de l'Entitat a la normativa legal vigent. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Tercera al·legació 

Apartats 3.2. e i 5.3.5, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El compliment de l'estabilitat pressupostària és responsabilitat del nou 
govern, tenint en compte l'article 16.2 del Reial Decret 500/1990 que no es 
podrà presentar dèficit durant l'execució del pressupost. Hauria d'haver 
decretat la no disponibilitat de les partides de despesa necessàries, sense 
afectar els serveis essencials i obligatoris, vista la insuficiència 
d'ingressos, amb l'informe previ de l'interventor i la posterior aprovació 
per part del Ple. 

Les mesures havia d'adoptar-les el nou govern, ja que en juny encara 
quedava crèdit pressupostari. A més a més, es van paralitzar totes les 
mesures per a aconseguir els ingressos necessaris a fi d'equilibrar el 
pressupost. 

Crida l'atenció la falta d'autorització de la Conselleria al Pla de 
Sanejament Economicofinancer aprovat en el Ple de 29 de març de 2012, 
ja que el govern actual argumenta la falta d'autorització d'un pla anterior 
per a denunciar en la jurisdicció penal la formalització dels crèdits pel 
govern anterior. 

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació 

Apartat 11 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El Pla de Pagament a Proveïdors de 2012 és una conseqüència dels 
desfasaments pressupostaris dels exercicis anteriors (inclosos els 
corresponents a la segona meitat de 2011). 

Amb els 60 milions del Pla de Pagament a Proveïdors se salda la suma 
dels desfasaments anteriors, tot incloent-hi 2011. A partir del pressupost 
de 2012 i següents, caldrà veure com funciona l'ortodòxia pressupostària. 

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Apartat 11.3.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

La piscina del Grau està gestionant-se actualment sense cap tipus de 
contracte i de manera presumptament irregular en benefici d'una 
empresa que ha incomplit repetidament el plec de condicions, malgrat 
les denúncies realitzades per l'oposició. Se sol·licita a la Sindicatura que 
òbriga diligències i sol·licite al govern municipal l'expedient de 
referència. 

Comentaris: 

En l'Informe s'ha analitzat l'evolució que ha tingut el contracte de 
construcció i explotació de la piscina del Grau i les conseqüències 
econòmiques i jurídiques que ha tingut la seua resolució per a 
l'Ajuntament. No hem entrat a valorar l'estat actual de l'explotació de les 
instal·lacions. 

En qualsevol cas, el tràmit d'al·legacions no és la via legalment establit 
perquè la Sindicatura òbriga les diligències, el seu objectiu és que 
l'entitat fiscalitzada puga aclarir aquells aspectes de l'esborrany de 
l'Informe que oferisquen dubtes en la seu interpretació o modificar 
aquells que es consideren erronis. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació 

Apartat 11.3.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quan l'Informe fa referència a la paralització del projecte de l'edifici 
Innova per part de l'actual corporació per raó "dels elevats costos del 
projecte i de limitacions financeres", falta una referència al fet que les 
dites limitacions financeres van ser provocades pel govern actual en 
canviar les prioritats i gastar els recursos disponibles en altres coses, 
com ara concerts d'estiu i la compra o lloguer d'immobles. 

Han sigut escomeses noves i quantioses despeses de caràcter voluntari i 
discrecional amb la tresoreria disponible tant en l'Ajuntament com en 
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l'empresa pública, el saldo dels quals en caixa, sempre ha sigut superior 
al del finançament pendent del projecte. La responsabilitat única de la 
devolució, el perjudici dels interessos de demora, així com el pagament 
d'un edifici sense tenir-lo, correspon a l'actual equip de govern. 

Comentaris: 

L'Informe es limita a considerar les conseqüències econòmiques i 
jurídiques produïdes per la paralització del projecte, i incideix en el 
perjudici econòmic causat a l'Ajuntament. No obstant això, hi inclourem 
una referència a la nova corporació com la responsable de la paralització 
de les obres. 

Conseqüències en l'Informe: 

Substituir el segon paràgraf de l'apartat 11.3.3, per aquest: 

L'obra comptava amb una subvenció del Ministeri d'Indústria de 512.000 
euros i amb un préstec de l'ICO per un import de 4.608.000 euros. 
Després de les eleccions de 2011, el nou govern de l'Ajuntament va 
paralitzar les obres, ja que va considerar que el projecte tenia uns costos 
molt elevats i que havia limitacions financeres que impedien la seua 
execució. 

Setena al·legació 

Apartat 11.4 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El deute oficial puja a les dades que la corporació ixent sempre ha 
defensat. Si a 31 de desembre de 2013, el deute viu era, segons la 
Sindicatura, de 234 milions d'euros i s'hi havien formalitzat en 2012 i 
2013 préstecs per més de 83 milions, el deute corresponent a l'anterior 
corporació queda reduït a 151 milions d'euros. 

Comentaris: 

L'al·legació no contradiu el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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



25 
 

Vuitena al·legació 

Apartat 11.7 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El Ministeri d'Hisenda va requerir en 2012 l'Ajuntament perquè 
reorganitzés el seu sector públic empresarial per raó del desequilibri que 
presentaven els seus comptes. No obstant això, l'Ajuntament no sols no 
ha corregit el dit desequilibri, sinó que l'ha augmentat de manera 
exponencial. Per això cal indicar el greu perill que implica l'actual gestió 
d'Iniciatives Públiques de Gandia, SA (IPG) que es troba en causa directa 
de dissolució segons els informes de la Intervenció municipal. 

L'Ajuntament subvenciona la dita empresa amb quantitats milionàries 
no recollides en el pressupost de l'Ajuntament ni de l'empresa pública 
municipal. A més aquesta empresa està sent presumptament utilitzada 
per a burlar l'LCAP, contractar personal de caràcter polític sense cap 
funció, així com per a realitzar activitats de dubtosa competència 
municipal. 

Tant per l'equip de govern com dels òrgans de direcció hi ha un total 
obscurantisme sobre la gestió de l'empresa, i impedeixen i/o entorpeixen 
la labor de fiscalització de l'oposició, la qual ha hagut de recórrer als 
tribunals per a poder exercitar-la. Per tot això es proposa una especial i 
exhaustiva fiscalització. 

Comentaris: 

En l'Informe hem analitzat com a fets posteriors la rendició dels comptes 
de 2011, l'evolució que ha tingut el sector públic local dependent de 
l'Ajuntament, mostrant la seua situació a la data de realització de 
l'auditoria. 

Com hem comentat adés, el tràmit d'al·legacions no és la via legalment 
establida per a sol·licitar a aquesta Sindicatura la fiscalització d'una 
entitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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