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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D'acord amb el que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, (LSC), i 
d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la 
fiscalització ha tingut per objecte comprovar si la informació financera 
pel que fa a les àrees analitzades es presenta adequadament i conforme 
amb els principis comptables que hi són d'aplicació. 

A la data d'elaboració d'aquest Informe, l'Ajuntament d'Oriola no ha 
aprovat el Compte General corresponent a l'exercici de 2012, que hauria 
d'estar integrat pels documents següents: 

- El Compte de la mateixa Entitat integrat pel balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost 
i la memòria corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre de 
2012. 

- Els comptes anuals de les societats mercantils dependents de 
l'Entitat integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat 
de canvis de patrimoni net i la memòria. 

 Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal, que, d'acord amb l'article 209.1 de l'LRHL, han de formar 
part del Compte General de l'exercici de 2012 són els següents: 

 

Entitats dependents 2012 

Integració Laboral Discapacitats Oriola, SL 

Oriola Cultural, SL 

Urbanística Polígon Industrial Puente Alto, SL 

Uryola Històrica, SL 

Quadre 1 

L'abast de la revisió financera comprén les àrees de fiscalització que tot 
seguit es relacionen a fi de comprovar si s'adequa a la normativa jurídica 
i comptable aplicable: 

- Formació i aprovació del Compte General de l'Ajuntament de 
l'exercici 2012. 

- Informació que s'ha de subministrar al Ple de l'Entitat quant a 
l'execució dels pressupostos, moviments de tresoreria, inventari de 
béns, informes de la Intervenció municipal i compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària dels exercicis de 2012 i 2013. 

- Aplicació i efectes de la normativa sobre l'estabilitat pressupostària. 
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- Procediment d'elaboració i aprovació del pressupost dels exercicis 
de 2012, 2013 i 2014. 

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

- Procediments de contractació dels expedients els contractes dels 
quals s'han formalitzat i estaven vigents en els exercicis de 2012 i 
2013. Així com la seua adequada comptabilitat i imputació al 
pressupost de les despeses realitzades en l'execució contractual. 

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

- Seguiment de les conclusions i recomanacions de l'informe de 
fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de l'exercici de 
2010, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes de data 12 
de desembre de 2011. 

Hem efectuat les proves d'auditoria financera considerades necessàries 
d'acord 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 aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes, aplegades en el Manual de fiscalització de la 
Institució. 

Els procediments desenvolupats han consistit a realitzar proves 
selectives, revisar el control intern i d'altres tècniques d'auditoria que 
resulten aplicables en aquest cas, considerant els objectius perseguits i 
l'abast abans indicats. 

La fiscalització també ha tingut per objecte revisar el compliment per 
part de l'Entitat de la legislació vigent en relació amb l'elaboració i 
aprovació del pressupost de l'exercici de 2012 i del Compte General 
d'aquest exercici, així com del compliment de la legislació dels 
contractes del sector públic, en la gestió i execució dels contractes 
formalitzats per l'Ajuntament durant els exercicis de 2012 i 2013. 

La citada revisió ha comportat verificar amb proves selectives el 
compliments dels aspectes rellevants establits en la legislació bàsica 
sobre el règim local, així com d'aquelles que regulen la gestió econòmica 
i financera de les entitats locals. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, en la fiscalització realitzada s’han 
posat de manifest les següents circumstàncies que afecten de manera 
significativa l’adequació dels estats i els documents comptables 
fiscalitzats, així com els principis i la normativa comptable i 
pressupostària que hi és d’aplicació: 

a) Tal com indiquem en l'apartat 4.1 de l'Informe, s'ha posat de 
manifest que les obligacions reconegudes en el Decret de liquidació 
del pressupost de l'exercici de 2012, són inferiors en 130.032 euros 
als estats facilitats per la Intervenció municipal, els quals contenen 
el Compte General provisional de l'exercici de 2012, sense que 
s'haja facilitat una justificació raonable d'aquesta rectificació 
practicada en la comptabilitat municipal. 

b) Com analitzem en els apartats 4.7, 6.1 i 6.2 de l'Informe, en la data 
de tancament de l'exercici de 2012 l'Ajuntament té comptabilitzats 
12.443.932 euros en els comptes 413, "Creditors pendents d'aplicar 
al pressupost", i 555, "Pagaments realitzats pendents d'aplicar al 
pressupost", com a conseqüència de no haver aprovat un expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdit que afecta de manera 
significativa el romanent de tresoreria i el resultat pressupostari. 

c) En el sentit exposat en els apartats 6.1 i 6.2 de l'Informe, no hem 
pogut comprovar l'exactitud de la informació facilitada per l'Entitat 
en relació amb les desviacions de finançament, ja que no hem 
disposat de la informació necessària per a realitzar les dites 
comprovacions, circumstància que ha comportat una significativa 
limitació a l'abast del treball realitzat. 

No obstant això, interessa ressaltar que a la data d'aprovació de 
l'Informe es troba pendent de resolució judicial el recurs 
contenciosoadministratiu interposat contra la resolució de l'Ajuntament 
del contracte de recollida, transport, tractament i eliminació de residus 
urbans i neteja viària, tal com comentem en l'apartat 8.8 de l'Informe. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, en la fiscalització realitzada s'han 
posat de manifest les circumstàncies següents que representen 
incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons 
públics: 

a) En el sentit comentat en l'apartat 3 de l'Informe, l'Ajuntament no 
s'ajusta al règim jurídic previst en el títol X de l'LBRL per als 
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municipis de gran població, i destaca la inexistència de l'òrgan de 
resolució de les reclamacions econòmiques i administratives. 

b) D'acord amb el que hem comentat en l'apartat 4.1 de l'Informe, a la 
data d'aprovació de l'Informe, el Compte General de l'Ajuntament  
de l'exercici de 2012 no ha sigut elaborat ni presentat al Ple per a 
ser aprovat i posteriorment tramés a la Sindicatura de Comptes, fet 
que incompleix el que estableix l'article 212 de l'LRHL. 

c) Com indiquem en l'apartat 4.3 de l'Informe, la Intervenció 
municipal no ha complit amb l'obligació de trametre a l'Alcaldia la 
informació prevista en l'article 207 de l'LRHL, perquè s'enviés al Ple 
de l'Entitat en els terminis i la periodicitat que determinen les bases 
d'execució del pressupost, tant en l'exercici de 2012 com en el de 
2013. 

d) En els advertiments formalitzats per la Intervenció municipals en 
els exercicis de 2012 i 2013, per sengles imports de 2.637.852 euros i 
541.311 euros, la seua tramitació i resolució no s'ha ajustat al que 
disposen els articles 215 a 218 de l'LRHL, en el sentit exposat en 
l'apartat 4.5 de l'Informe. 

e) Hem comprovat que en l'exercici de 2012 no s'han emès ni elevat al 
Ple de l'Entitat els corresponents informes d'avaluació de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, d'acord amb el que estableix l'article 
16.2 de l'RLEP, amb ocasió de l'aprovació, modificació i liquidació 
del pressupost, tal com comentem en l'apartat 4.6 de l'Informe. 

f) En l'exercici de 2012 no existeix cap decret de l'Alcaldia de pròrroga 
del pressupost de l'exercici de 2011 en el qual es realitzen els 
ajustos exigits per l'article 21 de l'RLRHL. Amb posterioritat, no s'ha 
tramés el pressupost aprovat ni a l'Administració de l'Estat ni a la 
Generalitat, tal com estableix l'article 169.4 de l'LRHL i indiquem en 
l'apartat 5.2 de l'Informe. 

g) En el sentit comentat en l'apartat 5.3 de l'Informe, la circumstància 
que no s'hi hagen elaborat els pressupostos dels exercici de 2013 i 
2014 comporta un incompliment rellevant de la legislació 
pressupostària, la qual estableix l'obligació de les entitats locals 
d'elaborar i aprovar anualment un pressupost general, d'acord amb 
el que disposa l'article 164.1 de l'LRHL. 

h) En l'exercici de 2012 es va fer una incorporació de romanents de 
crèdits de l'exercici anterior per 13.354.306 euros, amb anterioritat 
al decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2011, tal com comentem en l'apartat 5.4 de l'Informe. 

i) En el sentit exposat en l'apartat 7.2 de l'Informe, hem comprovat 
que el tresorer efectua determinats pagaments en què acaben les 
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fases de l'execució de la despesa, sense la signatura de l'interventor 
ni de l'ordenador de pagaments, en contra del que indica l'article 
5.2.c del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

j) Tal com comentem en l'apartat 7.3 de l'Informe, l'Ajuntament  no 
ha facilitat informació del saldo inicial del compte 555, "Pagaments 
realitzats pendents d'aplicar al pressupost" per una quantitat de 
2.134.717 euros, circumstància que ha implicat una significativa 
limitació a l'abast del treball de fiscalització realitzat. 

k) Les nòmines de personal de juny a agost de 2012, així com les 
corresponents als mesos de febrer i setembre de 2013, per sengles 
quanties de 3.624.038 euros i 1.653.545 euros, les ha abonades el 
tresorer prescindint totalment del procediment previst per a les 
diverses fases de gestió de la despesa pública de les entitats locals, 
d'acord amb els articles 52 a 78 de l'RLRHL, en el sentit exposat en 
l'apartat 7.4 de l'Informe. 

l) En els contractes fiscalitzats en l'apartat 8 de l'informe, hem 
comprovat que diversos aspectes relacionats no s'ajusten al que 
preveu el TRLCSP, i destaca la falta de l'informe de la Secretaria 
General sobre els plecs, l'incompliment de la tramesa de la 
informació prevista al Registre de Contractes del sector públic i a la 
Sindicatura de Comptes, així com la falta de reclamació per part de 
l'Ajuntament del reintegrament dels anuncis de licitació als 
adjudicataris dels contractes. 

m) Tal com indiquem en els apartats 8.7 i 8.8 de l'Informe, s'han pagat 
factures per diferents conceptes sense que hi hagués cap 
advertiment de la Intervenció municipal, malgrat que els contractes 
en què es fonamentava no es trobaven en vigor.  

3. ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT 

El municipi d'Oriola es troba situat a la província d'Alacant i la seua 
població és de 91.260 habitants a 1 de gener de 2013, segons les últimes 
dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. És la sisena ciutat 
de la Comunitat Valenciana pel seu nombre d'habitants. 

La configuració  del Ple de l'Entitat, d'acord amb els resultats de les dues 
últimes eleccions municipals és la següent: 
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Partit polític 2011 2007 

Partit Popular 12 14 

Partit Socialista Obrer Espanyol  6 7 

Centre Liberal Renovador 4 1 

Els Verds del País Valencià 3 3 

Total 25 25 

Quadre 2 

L'aprovació de la Llei 7/2010, de 8 de juny, per la qual s'estableix 
l'aplicació al municipi d'Oriola del règim d'organització  dels municipis 
de gran població (LOMGP) ha determinat l'aplicació a l'Ajuntament del 
règim d'organització previst per als municipis de gran població  en el 
títol X de l'LBRL, que determina que els òrgans municipals són els 
següents: 

- El Ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima 
representació política dels ciutadans en el govern municipal. 

- L'alcalde té la màxima representació del municipi. 

- La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de 
l'alcalde, col·labora de manera col·legiada en la funció de direcció 
política que li correspon i exerceix determinades funcions 
executives i administratives. 

Aquests òrgans es completen amb altres òrgans previstos en el títol X de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), 
com ara la Secretaria General del Ple, l'Assessoria Jurídica, el Consell 
Social de la Ciutat, la Intervenció General, la Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions, la Comissió Especial de Comptes i l'Òrgan 
de Resolució de les Reclamacions Economicoadministratives. 

La disposició transitòria de l'LOMGP disposa que el Ple de l'Entitat 
disposava d'un termini que acabava el 29 de desembre de 2010, per a 
aprovar les normes orgàniques necessàries per a adaptar la seua 
organització al que preveu el títol X de l'LBRL. 

En la fiscalització realitzada s'ha posat de manifest que el Ple de 
l'Ajuntament  va aprovar el reglament orgànic previst en l'article 122.3 
de l'LBRL en data 22 de desembre de 2012, amb un notable retard 
respecte del termini establit en la citada disposició transitòria de 
l'LOMGP. 

En el mateix sentit, hem comprovat que amb caràcter general 
l'organització i funcionament de l'Ajuntament no s'ajusta al règim 
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jurídic aplicable als municipis de gran població, en la mesura en què no 
s'han constituït els òrgans següents: 

- L'Assessoria Jurídica prevista en l'article 129 de l'LBRL. 

- El Consell Social de la Ciutat, que es regula en l'article 131 de l'LBRL. 

- La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, prevista en 
l'article 132 de l'LBRL. 

- L'Òrgan de Resolució de les Reclamacions 
Economicoadministratives, regulat en l'article 137 de l'LBRL. 

Hem comprovat que no s'ha aprovat el reglament orgànic municipal del 
govern i de l'administració, segons el que estableix l'article 28.1 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de Comunitat 
Valenciana (LRLCV). 

En l'Ajuntament, els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria tenen atribuïda la responsabilitat administrativa de les 
funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat, 
exclusivament, a funcionaris que es troben en possessió de l'habilitació 
de caràcter nacional, d'acord amb el que estableixen els articles 166 a 168 
de l'LRLCV. 

La situació dels citats llocs de treball en els exercicis de 2012 i 2013 era la 
següent: 

- El lloc de la Secretaria ha estat ocupat per un funcionari 
d'habilitació nacional. 

- El lloc de treball de la Intervenció estava ocupat per un funcionari 
interí que no tenia la condició de funcionari d'habilitació nacional. 

 Aquesta situació s'ha mantingut des del dia 3 de maig de 2006 fins 
al dia 25 d'abril de 2014, data en la qual ha cessat el citat funcionari 
interí, i ha ocupat el lloc de treball un funcionari d'habilitació 
nacional. 

 L'actual situació del lloc de treball de la Intervenció ha resolt una 
situació irregular, sobretot si es té en compte que la Intervenció és 
un òrgan directiu preceptiu en els municipis de gran població, 
segons el que estableix l'article 130 de l'LBRL. 

- El lloc de treball de la Tresoreria ha estat ocupat, amb caràcter 
accidental, per un administratiu de l'Ajuntament del grup C1 des 
del dia 1 de juliol de 1992 fins al dia 14 d’agost de 2014, així com per 
un tècnic d’administració general, des de la citada data fins al dia 
24 d’octubre de 2014. En aquesta data s’ha reincorporat al seu lloc 
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de treball la tresorera titular, funcionària amb habilitació nacional, 
que es trobava en comissió de serveis des de la seua presa de 
possessió. 

 Amb la presa de possessió de la tresorera titular del lloc de treball 
s’ha posat fi a una situació notòriament irregular, que s’ha 
mantingut durant un llarg període i que ha contribuït a què es 
produïren les diverses incidències que recull l’apartat 7 de 
l’Informe. 

4. COMPTE GENERAL I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI DE 
2012 

4.1 Tramitació i contingut del Compte General 

A la data d'aprovació de l'Informe, el Compte General de l'Ajuntament de 
l'exercici de 2012 no ha sigut elaborat perquè posteriorment l'aprove la 
Comissió Especial de Comptes i el Ple de l'Entitat. Aquest últim tràmit 
s'hauria d'haver formalitzat  abans del dia 1 d'octubre de 2013, segons 
l'article 212.4, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, el Text Refós de la qual, va ser aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, 5 de març (LRHL). El Compte General de l'exercici 
tampoc no ha sigut presentat a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb 
el que disposa l'article 9.1 de l'LSC, tràmit que s'hauria d'haver realitzat 
abans del dia 31 d'octubre de 2013. 

En el mateix sentit, hem comprovat que els comptes generals dels 
exercicis 2010 i 2011 van ser aprovats pel Ple de l'Ajuntament en data 30 
d'abril de 2014, i no s'han ajustat al termini establit en l'article 212 de 
l'LRHL. 

No obstant això, la Intervenció municipal ha facilitat els diversos estats 
que formen part del Compte General provisional de l'exercici de 2012, 
encara que no hi figura la memòria justificativa del cost i el rendiment 
dels serveis públics, així com la memòria que demostre el grau en què 
s'han complit els objectius programats, tot indicant-hi els previstos i els 
aconseguits. Aquests documents s'han d'ajuntar al Compte General en 
els municipis de més de 50.000 habitants, d'acord amb l'article 211 de 
l'LRHL. 

Pel que fa a la integració dels estats consolidats dels distints comptes a 
què fa referència  l'article 209.4 de l'LRHL no tenim constatació que el Ple 
de l'Ajuntament n'haja determinat la integració. 

L'aprovació per part de l'Alcaldia de la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2012, juntament amb l'informe de la Intervenció municipal, 
es va realitzar el dia 14 de maig de 2013 amb posterioritat al termini 
previst en l'article 191.3 de l'LRHL. 
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El decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 
no s'ajusta al que disposa l'article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el capítol 
primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals (RLRHL), en la mesura en què es tracta d'un resum dels 
conceptes més importants que s'han obtingut en la liquidació de 
l'exercici, i indicar que els estats i altres antecedents dels que s'obtenen 
les dades detallades, es troben unides a l'expedient de liquidació de 
l'exercici de 2012. 

S'han posat de manifest diferències entre les dades que conté el decret 
de liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 i els estats facilitats per 
la Intervenció municipal referits al Compte General de l'exercici de 2012. 

Les obligacions reconegudes en el decret de liquidació són inferiors en 
130.032 euros a les reconegudes en els estats facilitats per la Intervenció 
municipal, ja que s'han introduït dades en la comptabilitat municipal 
amb posterioritat al tancament de l'exercici. 

La Intervenció municipal no ha facilitat cap informació sobre les raons 
que justifiquen la circumstància anterior, que s'ha realitzat al marge dels 
procediments establits en la normativa vigent i que comporten una 
deficiència de control intern greu. 

Un detall dels principals conceptes del balanç de l'exercici de 2012, amb 
els imports expressats en euros, d'acord amb la informació facilitada per 
la Intervenció municipal és el següent: 
 

CONCEPTES DEL BALANÇ Ajuntament 

A. Actiu circulant / actiu corrent 49.527.012 

B. Creditors a curt termini/ passiu corrent 37.938.587 

Fons de maniobra (A-B) 11.588.425 

Immobilitzat / actiu no corrent 200.570.805 

Total actiu 250.097.817 

Deutes amb entitats de crèdit 58.989.598 

Fons propis (sense resultat de l'exercici 2012) 170.729.296 

Resultat de l'exercici 2012 (19.003.649) 

Quadre 3 

4.2 Inventari de béns 

L'Ajuntament disposa d'un inventari de béns aprovat de tots els seus 
béns i drets, qualsevol que siga la seua naturalesa o forma d'adquisició, 
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segons el que estableix l'article 17 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL). 

Hem comprovat que s'efectuen les rectificacions anuals en el citat 
inventari d'acord amb el que preveu l'article 33 de l'RBEL, encara que no 
tenim constatació que el dit inventari reculla els béns de les entitats 
dependents de l'Ajuntament. 

Ja que no hi ha la necessària coordinació entre la comptabilitat i 
l'inventari general, es recomana que l'Ajuntament compte amb un 
inventari específic de caràcter comptable que aplegue els seus béns i 
drets, a fi de detallar de forma individual els components de 
l'immobilitzat i que es registre adequadament en el balanç de l'Entitat, 
d'acord amb la regla 16a de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local aprovada per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre (ICAL). 

4.3 Informació al Ple de l'Ajuntament 

En compliment del que disposa l'article 207 de l'LRHL, la Intervenció 
municipal ha de trametre al Ple de l'Entitat, per mitjà de la Presidència, 
la informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la 
tresoreria per operacions pressupostàries, independents i auxiliars del 
pressupost i de la seua situació en els terminis i la periodicitat que el Ple 
establisca. 

Les regles 105 i 106 de la ICAL concreten el contingut de la informació 
que s'ha de subministrar al Ple de l'Entitat, la qual contindrà les dades 
relatives a l'execució del pressupost de despeses corrent i del pressupost 
d'ingressos corrent, així com els moviments i la situació de la tresoreria. 

En la base 45a de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 
2012, es detalla la informació que la Intervenció municipal ha de 
subministrar trimestralment al Ple de l'Entitat, que serà lliurada a 
l'Alcaldia, amb l'abast indicat en la citada regla 106 de la ICAL. 

No obstant això, hem comprovat que la Intervenció municipal no ha 
complit amb l'obligació de trametre a l'Alcaldia, perquè els enviés al Ple 
de l'Entitat en els terminis i amb la periodicitat que determinen les bases 
d'execució del pressupost, les dades relatives a l'execució del pressupost 
de despeses corrent i del pressupost d'ingressos corrent, així com els 
moviments i la situació de la tresoreria en els exercicis de 2012 i 2013. 

Es tracta d'un incompliment rellevant de les obligacions d'informació al 
Ple de l'Entitat, i no tenim constància de les raons per les quals la 
Intervenció municipal no ha complit amb l'obligació establida en l'article 
207 de l'LRHL. Tampoc hi ha constatació que l'Alcaldia haja requerit el 
seu compliment. 
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4.4 Compliment de les mesures contra la morositat 

En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen  diverses mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (LMOC), es reuneixen una sèrie 
d'obligacions que han de complir les entitats locals, a fi de limitar la 
morositat del conjunt de les Administracions públiques. 

Hem comprovat que en compliment del que disposa l'article 5.1 de 
l'LMOC, l'Entitat disposa d'un registre de totes les factures i d'altres 
documents emesos pels contractistes per a justificar les seues 
prestacions realitzades. 

En els exercicis de 2012 i 2013, la Intervenció municipal ha tramés al Ple 
de l'Entitat els informes trimestrals previstos en els articles 4 i 5 de 
l'LMOC. Aquesta obligació no es recull en les bases d'execució del 
pressupost, circumstància que s'hauria de preveure per a exercicis 
futurs. 

No obstant això, no tenim constatació que s'hagen tramés els dits 
informes als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques i de la Generalitat, d'acord amb el que 
disposa l'article 4.4 de l'LMOC. 

4.5 Resultats de l'exercici de la funció interventora 

L'article 214.1 de l'LRHL disposa que la funció interventora en les entitats 
locals té per objecte fiscalitzar tots els actes que reconeguen i liquiden 
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i 
pagaments que se'n deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en 
general, dels cabals públics administrats, a fi que la gestió s'ajuste a les 
disposicions aplicables en cada cas. 

Hem comprovat que, amb caràcter general, les fiscalitzacions prèvies 
que realitza la Intervenció municipal no es documenta en els informes ni 
abasta el control de legalitat en tota la seua extensió. La Intervenció 
exerceix funcions més pròpies dels òrgans de gestió administrativa. 

En virtut del que disposa l'article 214.2.a de l'LRHL i en la base 51a de les 
bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2012, la Intervenció 
municipal ha de realitzar la intervenció crítica o prèvia de les despeses, 
amb l'única excepció dels acomptes de caixa fixa regulats en la base 30, i 
de les despeses menors als 2.000 euros, que són el límit establit per als 
acomptes de caixa fixa. En la citada base 51a, però, no es detallen les 
funcions que la Intervenció municipal ha de realitzar. 

En la informació sobre els advertiments tramesa a la Sindicatura de 
Comptes en compliment de l'Acord del Consell d'aquesta Institució de 28 
de setembre de 2012, s'indica que la Intervenció municipal va formalitzar 
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un total de trenta-un advertiments en l'exercici de 2012 i quatre en 
l'exercici de 2013, en el marc de les funcions de fiscalització que 
desenvolupa, d'acord amb el que estableix l'article 215 de l'LRHL. 

No obstant això, l'Ajuntament ha formalitzat un certificat en el qual 
s'indica que la Intervenció municipal en l'exercici de 2012, va formular 
dotze advertiments. Aquesta diferència pel que fa a la informació 
subministrada anteriorment a la Sindicatura de Comptes, es deu al fet 
que alguns es refereixen a diverses factures i la citada informació 
al·ludeix a cada una de les factures. 

En l'anàlisi dels diversos advertiments formalitzats per la Intervenció 
municipal, s'han posat de manifest les circumstàncies següents que 
interessa ressaltar: 

- S'han produït advertiments, en tots els supòsits, per la realització 
de despeses sense la prèvia tramitació de l'expedient de 
contractació administrativa i sense la realització de fiscalització 
prèvia de la despesa, i hem comprovat que pugen a 2.637.852 euros 
en l'exercici de 2012 i a 541.311 euros en l'exercici de 2013. 

- En determinats supòsits en els quals s'observa l'omissió en 
l'expedient de requisits i tràmits essencials, no s'esmenta que se 
suspèn l'expedient fins a la resolució de l'advertiment, segons 
disposa l'article 216.2 de l'LRHL, circumstància que es justifica en el 
fet que si no s'atenien els pagaments, derivaria en una reclamació 
de responsabilitat patrimonial, de manera que l'Ajuntament no 
podia deixar d'atendre'ls, encara que s'hi havien contret de manera 
irregular. 

- En els expedients analitzats no hi ha un acord de l'òrgan competent 
que expresse la conformitat o disconformitat amb l'advertiment, 
sinó únicament l'aprovació de la factura per part de la Junta de 
Govern Local. 

- En els exercicis de 2012 i 2013, l'Entitat no s'ha ajustat a les 
disposicions previstes en els articles 216 a 218 de l'LRHL respecte a 
la resolució dels advertiments per part del president de l'Entitat o 
per part del Ple. No obstant això, hem comprovat que en l'exercici 
de 2014 s'han desenvolupat procediments per a resoldre les 
discrepàncies formulades a determinades factures. 

- La Intervenció municipal no ha complit amb l'obligació establida en 
l'article 218.1 de l'LRHL, d'elevar un informe al Ple de totes les 
resolucions que el president de l'Entitat ha adoptat, contràries als 
advertiments efectuats, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos. 
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- Pel que fa a les societats mercantils de titularitat municipal, la 
Intervenció municipal no comprova el funcionament dels serveis 
que desenvolupen aquestes entitats en l'aspecte econòmic i 
financer, d'acord amb el que disposa l'article 220 de l'LRHL. 

- La Intervenció municipal no ha fet l'informe de control financer que 
hauria d'haver tramés posteriorment al Ple de l'Entitat per a 
examinar-lo, d'acord amb el que estableixen els articles 213 i 220 de 
l'LRHL, així com la base 54 de les bases d'execució del pressupost. 

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

4.6 Estabilitat pressupostària 

L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
d'acord amb el que estableix l'article 16.2 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre (RLEP), correspon a la Intervenció 
municipal que eleva anualment al Ple diversos informes, amb motiu de 
l'aprovació del pressupost, de les modificacions pressupostàries 
realitzades durant l'exercici i de la liquidació del pressupost. 

Hem comprovat que en l'exercici de 2012 la Intervenció municipal no ha 
elaborat per a la posterior tramesa al Ple de l'Entitat els citats informes 
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la mateixa Entitat i dels 
seus organismes i entitats que en depenen, circumstància que implica 
un incompliment rellevant de la normativa jurídica aplicable sobre la 
matèria. 

Hem realitzat els càlculs necessaris per a avaluar l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària d'acord amb la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2012, que ha determinat un resultat d'incompliment, ja que hi ha una 
necessitat de finançament d'1.293.852 euros, circumstància que hagués 
determinat l'elaboració d'un pla econòmic i financer, d'acord amb 
l'article 19 de l'RLEP. 

Quant al compliment del citat objectiu en l'exercici de 2013, es poden 
realitzar les consideracions següents: 

- Amb motiu de la pròrroga del pressupost de l'exercici anterior, la 
Intervenció municipal va formalitzar un informe que indica que 
existia una capacitat de finançament de 136.802 euros.  
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- No tenim constatació que amb motiu de les modificacions 
pressupostàries realitzades durant l'exercici, es formalitzaren els 
preceptius informes de la Intervenció sobre el compliment de 
l'estabilitat pressupostària. 

- En data 24 d'abril de 2014, es va realitzar un informe amb ocasió de 
la liquidació del pressupost de l'exercici de 2013, que ofereix com a 
resultat una necessitat de finançament de 3.452.182 euros. 

- En el dit informe no hi ha cap referència a les societats mercantils, 
el capital social de les quals pertany íntegrament a l'Ajuntament. 

Quant a l'exercici de 2014, en el qual novament s'ha prorrogat el 
pressupost de l'exercici de 2012, s'ha comprovat que s'ha realitzat el 
corresponent informe d'estabilitat pressupostària. 

4.7 Pla de pagament a proveïdors 

En l'exercici de 2012, el Ple de l'Entitat, en sessió celebrada el dia 29 de 
març de 2012, va aprovar acollir-se al pla de finançament per a cancel·lar 
les obligacions pendents de les entitats locals regulat en el Reial Decret 
Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals 
(RDLPP), per un import de 21.000.000 d'euros. 

Com a conseqüència de les reclamacions de contractistes no incloses en 
la relació inicial, l'import definitiu dels préstecs pel pla de pagament a 
proveïdors puja a 21.516.602 euros, del qual detallem el seu 
desglossament: 

- La xifra de 9.072.670 euros correspon a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament a 31 de desembre de 2011. 

- Un total de 12.307.550 euros es refereixen a operacions pendents 
d'aplicar a pressupost, registrades en el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d'imputar al pressupost". 

- La quantitat restant, que puja a 136.382 euros, correspon a les 
factures que van ser comptabilitzades en el citat compte 413 amb 
motiu del pla de pagament a proveïdors. 

El resum dels contractes de préstec formalitzats a càrrec del pla de 
pagament a proveïdors és el següent: 
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DATA COM. H. ENTITAT TOTAL 
DATA 

FORMAL. 
DATA 
PAGAM. 

9-5-12 Caixa Castella La Manxa 3.764.681,47 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 BBVA 2.414.363,51 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Banc Sabadell 1.199.348,46 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Bànkia 2.412.687,24 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Caixa Rural Central 6.124,10 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 Banesto 1.269.628,03 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 Banc CAM 1.163.965,72 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 Caixabank 2.146.850,41 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Banc Popular Espanyol 1.589.517,64 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Bankinter 882.080,44 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Banc Santander 2.418.750,26 22/5/12 29/05/2012 

1-7-12 Sabadell CAM 2.248.604,37 23/7/12 01/08/2012 

  21.516.601,65   

Quadre 4 

L'Ajuntament no s'ha acollit a les noves fases del mecanisme de 
finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals, 
previstes en el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer i en el Reial Decret 
Llei 8/2013, de 28 de juny. 

Pel que fa a la comptabilitat del pla de pagament a proveïdors, interessa 
ressaltar que es va elaborar un expedient de reconeixement extrajudicial 
de crèdits, en el qual es va incloure la xifra de 12.443.932 euros per les 
factures que havien sigut registrades en el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost". 

En la data d'aprovació de l'Informe, l'expedient no ha sigut aprovat pel 
Ple de l'Entitat, circumstància que ha determinat un saldo deutor per la 
dita xifra en el compte 555, "Pagaments realitzats pendents d'aplicar al 
pressupost", la contrapartida del qual és el compte 413, "Creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost" que afecta els comptes 
anuals. 

5. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

5.1 Previsions inicials del pressupost 

Tot seguit, en euros, mostrem una anàlisi comparativa del pressupost 
inicial dels exercicis de 2012 i 2011, amb la participació de cada un dels 
capítols pressupostaris en relació amb el pressupost aprovat, així com la 
variació experimentada entre els dos: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2012/11 

2012 % 2011 % Import % 

I Imp. directes 25.936.110 38,2% 25.376.110 36,5% 560.000 2,2% 

II Imp. indirectes 2.426.800 3,6% 4.003.600 5,8% (1.576.800) (39,4%) 

III Taxes i altres ing. 18.526.435 27,3% 16.367.048 23,6% 2.159.387 13,2% 

IV Transf. corrents 19.353.880 28,5% 18.390.900 26,5% 962.980 5,2% 

V Ingres. patrimon. 645.000 0,9% 880.600 1,3% (235.600) (26,8%) 

VI Alien. inver. real. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

VII Transf. capital 1.049.360 1,5% 1.142.088 1,6% (92.728) (8,1%) 

VIII Actius financers 300 0,0% 83.626 0,1% (83.326) (99,6%) 

IX Passius financers 0 0,0% 3.190.829 4,6% (3.190.829) (100,0%) 

 Total ingressos 67.937.885 100% 69.434.801 100% (1.496.916) (2,2%) 

I Despeses personal 22.810.237 33,6% 24.139.070 34,8% (1.328.833) (5,5%) 

II Despeses funcion. 30.962.544 45,6% 30.661.906 44,2% 300.638 1,0% 

III Despeses financ. 1.850.000 2,7% 1.477.247 2,1% 372.753 25,2% 

IV Transf. corrents 4.927.804 7,3% 3.470.900 5,0% 1.456.904 42,0% 

VI Inver. reals 1.097.000 1,6% 3.603.558 5,2% (2.506.558) (69,6%) 

VII Transf. capital 0 0,0% 38.000 0,1% (38.000) (100,0%) 

VII Actius financers 300 0,0% 300 0,0% 0 0,0% 

IX Passius financers 6.290.000 9,3% 6.043.820 8,7% 246.180 4,1% 

 Total despeses  67.937.885 100% 69.434.801 100% (1.496.916) (2,2%) 

Quadre 5 

Pel que fa als capítols d'ingressos del pressupost de l'exercici de 2012, 
quant a les dades del pressupost de l'exercici anterior que ha comportat 
una reducció global del 2,2%, podem realitzar les consideracions 
següents: 

- La reducció del 100% que es produeix en el capítol IX, "Passius 
financers", es deu al fet que no hi ha previsió de finançament aliè. 

- La reducció del 39,4% en el capítol II, "Impostos indirectes" es deu al 
descens de les previsions d'ingrés en l'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, amb un descens superior a 1.000.000 d'euros. 

- Hi ha un increment del 13,2% en el capítol III, "Taxes i altres 
ingressos", com a conseqüència del reintegrament previst pel 
decret de resolució del contracte de la gestió del servei de recollida, 
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transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans i neteja 
viària. 

- En el mateix sentit, hi ha un increment del 5,2% en el capítol IV, 
"Transferències corrents" que és conseqüència de la liquidació 
provisional de l'exercici de 2010 i l’ajornament de les devolucions 
de les liquidacions dels exercicis de 2008 i 2009. 

Quant als capítols de despeses, la comparança de les xifres de l'exercici 
de 2012 amb les de l'anterior, permet destacar que el capítol VI, 
"Inversions reals", s'ha reduït en un 69,6%; mentre que el capítol IV, 
"Transferències corrents" va tenir un increment del 42% que troba el seu 
origen principalment en la consignació de l'import necessari per a 
atendre el deute contret amb el Consorci de Bombers, a la modificació en 
la gestió de les despeses de les festes patronals i a la dotació d'una 
partida per a aportar a empreses municipals amb la finalitat de fomentar 
l'ocupació. 

5.2 Elaboració i aprovació del pressupost 

Pel que fa a l'aprovació del pressupost de l'exercici de 2012, cal esmentar 
les circumstàncies següents: 

- El pressupost va ser rebutjat pel Ple de l'Entitat en la sessió 
realitzada del dia 14 de maig de 2012, i després l'alcalde va 
presentar una moció de confiança lligada a l'aprovació del dit 
pressupost, d'acord amb el que preveu l'article 197 bis de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG). 

- En virtut del que disposa l'article 197 bis.5 de l'LOREG, es va obrir un 
període d'un mes per a presentar una moció de censura i, com que 
una vegada transcorregut el termini no va ser presentada, es va 
considerar atorgada la confiança a l'alcalde i aprovat el pressupost 
de l'exercici de 2012. 

- L'Ajuntament va considerar que el tràmit especial previst en 
l'article 197.bis de l'LOREG no permetia suprimir el tràmit 
d'exposició al públic, raó per la qual va formalitzar un anunci en el 
BOP i va obrir un termini de quinze dies per a presentar-ne les 
reclamacions. 

 Es van presentar un total de 3.415 reclamacions a l'aprovació del 
pressupost que van ser desestimades, ja que no procedia sotmetre 
el pressupost a un nou acord d'aprovació definitiva, tal com 
indicava un informe subscrit a l'efecte per la Secretaria i la 
Intervenció municipal. 

 Es considera que l'Ajuntament no hauria d'haver formalitzat el dit 
tràmit d'exposició al públic que es preveu en els article 169.1 i 170 
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de l'LRHL després de l'aprovació inicial del pressupost, que no s'ha 
realitzat en el procediment previst en l'article 197 bis de l'LOREG. 

- En compliment del que disposa l'article 169.3 de l'LRHL, el 
pressupost es va publicar resumit per capítols en el BOP, amb data 
21 de setembre de 2012. 

En l'anàlisi del procediment d'aprovació del pressupost de l'Ajuntament 
de l'exercici de 2012, s'han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- L'aprovació del pressupost de l'exercici de 2012 no s'ha ajustat als 
terminis previstos en l'article 169.2 de l'LRHL que exigeix la seua 
aprovació abans del 31 de desembre de l'any anterior a de l'exercici 
que s'ha d'aplicar. 

- No es va aprovar el Decret de l'Alcaldia de pròrroga del pressupost 
de l'exercici de 2011, de manera que els ajustos al pressupost 
prorrogat es van formalitzar sense la preceptiva resolució motivada, 
dictada pel president de l'Entitat amb l'informe previ de la 
Intervenció municipal, tal com disposa l'article 21.4 de l'RLRHL. 

- No s'ha formalitzat la tramesa de la còpia del pressupost de 
l'Ajuntament definitivament aprovat ni a l'Administració de l'Estat 
ni a la Generalitat, que cal fer de manera simultània a l'enviament 
al BOP, tal com estableix l'article 169.4 de l'LRHL. 

En relació amb els documents i annexos que s'integren  en el pressupost 
de l'exercici de 2012, cal formular les observacions següents: 

- En l'expedient es troba el pressupost de l'Entitat i els estats de 
previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, el 
capital de les quals pertany íntegrament a l'Ajuntament, segons el 
que disposa l'article 164.1 de l'LRHL. 

- En l'expedient no figura cap dels annexos previstos en l'article 166 
de l'LRHL. 

5.3 Pressupostos dels exercicis de 2013 i 2014 

En la fiscalització realitzada, com a complement de l'anàlisi del 
procediment d'aprovació del pressupost general de l'Ajuntament de 
l'exercici de 2012, s'ha revisat el procediment d'elaboració i aprovació 
dels pressupostos dels exercicis de 2013 i 2014, i s'hi han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- L'alcalde no va formar els pressupostos d'aquests exercicis amb els 
annexos corresponents, incomplint així el que disposa l'article 
168.1 de l'LRHL. 
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- No es va promoure l'aprovació inicial del pressupost i la resta de 
tràmits previstos en l'article 169 de l'LRHL, orientats a l'aprovació 
definitiva del pressupost per part del Ple de l'Entitat. 

Les circumstàncies expressades representen un incompliment rellevant 
dels articles 168 i 169 de l'LRHL que estableixen l'obligació de les entitats 
locals d'elaborar i aprovar anualment un pressupost en els termes 
previstos en l'article 164.1 de l'LRHL. 

En la mesura que en els exercicis 2013 i 2014 l'Ajuntament no ha aprovat 
un pressupost específic per a l'exercici, s'ha prorrogat  en els dos 
supòsits el pressupost de 2012. En aquest context cal formular les 
observacions següents: 

- En data 9 de gener de 2013, l'alcalde, mitjançant una resolució, va 
prorrogar el pressupost de l'exercici de 2012, amb l'informe previ de 
la Intervenció municipal, en el qual s'indicava que no havia 
necessitat de realitzar ajustaments a la baixa, en el sentit exposat 
en l'article 21.2 de l'RLRHL. 

 No obstant això, hem comprovat  que en el pressupost de l'exercici 
de 2012 hi ha pressupostats 1.097.000 euros destinats a inversions 
previstes per a l'exercici de 2012, que s'haurien de donar de baixa 
en el pressupost prorrogat. 

- En el mateix sentit que en l'exercici anterior, en data 30 de 
desembre de 2013, l'Alcaldia va dictar una resolució de pròrroga del 
pressupost, encara que en el preceptiu informe de la Intervenció 
municipal per a la minoració dels crèdits del pressupost de 
despeses no s'ajusta al que disposa l'article 21 de l'RLRHL, en la 
mesura que no ofereix major informació  que un desglossament de 
la minoració per capítols, que no permet comprovar l'adequació de 
la dita minoració, circumstància que ha comportat una limitació al 
treball realitzat. 

5.4 Modificacions pressupostàries de l'exercici de 2012 

L'evolució del pressupost inicial de l'exercici de 2012, d'acord amb les 
diferents modificacions pressupostàries realitzades en cada un dels 
capítols i de la informació de la liquidació del pressupost, tant en l'estat 
d'ingressos, com en l'estat de despeses, és la que mostrem, en euros, en 
el quadre següent: 
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ESTAT D'INGRESSOS  

Caps. Descripció 
Pressupost 

inicial 

Modificació 

pressupostària 

Percentatge 

variació 

Pressupost 

definitiu 

%  

s/total 

 

1 Imp. directes 25.936.110 0 0,0% 25.936.110 31,4%  

2 Imp. indirectes 2.426.800 0 0,0% 2.426.800 2,9%  

3 Taxes i altres ing. 18.526.435 0 0,0% 18.526.435 22,4%  

4 Transf. corrents 19.353.880 399.278 2,1% 19.753.158 23,9%  

5 Ingressos patrim. 645.000 0 0,0% 645.000 0,8%  

6 Alien. inv. reals 0 0 0,0% 0 0,0%  

7 Transf. capital 1.049.360 0 0,0% 1.049.360 1,3%  

8 Var. actiu finan. 300 14.308.490 4.769.496,7% 14.308.790 17,3%  

9 Var. passiu finan. 0 0 0,0% 0 0,0%  

TOTAL INGRESSOS 67.937.885 14.707.768 21,6% 82.645.653 100,0%  

        

ESTAT DE DESPESES  

Caps. Descripció 
Pressupost 

inicial 

Modificació 

pressupostària 

Percentatge 

variació 

Pressupost 

definitiu 

%  

s/total 

 

1 Despes. personal 22.810.237 2.977.251 13,1% 25.787.488 31,2%  

2 Despes. funcion. 30.962.544 (1.648.648) (5,3%) 29.313.896 35,5%  

3 Interessos 1.850.000 (137.000) (7,4%) 1.713.000 2,1%  

4 Transf. corrents 4.927.804 (139.490) (2,8%) 4.788.314 5,8%  

6 Inverv. reals 1.097.000 13.585.255 1.238,4% 14.682.255 17,8%  

7 Transf. capital 0 0 0,0% 0 0,0%  

8 Var. actiu finan. 300 70.400 23.466,7% 70.700 0,1%  

9 Var. passiu finan. 6.290.000 0 0,0% 6.290.000 7,6%  

TOTAL DESPESES 67.937.885 14.707.768 21,6% 82.645.653 100,0% 

Quadre 6 

El detall de les modificacions pressupostàries realitzades en l'exercici de 
2012 en cada un dels capítols del pressupost de despeses, d'acord amb la 
informació obtinguda de l'Ajuntament, en euros i tot indicant-hi els 
diferents tipus de modificacions, és el següent: 
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Cap. 
pressup. 

 Tipus de modificació pressupostària  

TOTAL Gener. 
Sup. 
crèdit 

Amplia. 
crèdit. 

Transf. 
crèdit 

positives 

Transf. 
crèdit 

negatives 

Incorpora. 
romanent 
crèdit 

Baixes 
per 

anul·la. 

Despe. pers. 318.551   2.797.132 138.432   2.977.251 

Despe. func. 46.140   2.732.349 4.669.396 242.258  (1.648.648) 

Interessos     137.000   (137.000) 

Trans. corr. 34.587   341.450 948.449 432.923  (139.490) 

Inver. reals  200.000  176.504 154.158 13.562.909 200.000 13.585.255 

Transf. cap.        0 

Actius   70.400     70.400 

Passius        0 

TOTAL 399.278 200.000 70.400 6.047.435 6.047.435 14.238.090 200.000 14.707.768 

Quadre 7 

Les modificacions pressupostàries de l'exercici de 2012 han pujat a un 
total de 14.707.768 euros i han comportat que el pressupost definitiu de 
l'exercici s'haja incrementat en un 21,6% respecte al pressupost inicial 
aprovat. 

El citat increment s'ha produït, fonamentalment, per la incorporació de 
romanents que financen despeses afectades, que per un import de 
13.354.306 euros es va formalitzar mitjançant resolució del regidor 
delegat d'hisenda, amb l'informe previ de la Intervenció municipal de 
data 4 de juny de 2012, en el qual s'indica que hi ha mitjans financers 
suficients per a finançar la citada incorporació de romanents. 

Cal dir que el decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2011 
es va aprovar el dia 12 de desembre de 2012, circumstància que 
determina que la citada resolució d'incorporació de romanents no 
s'ajuste a la normativa aplicable, ja que s'hauria d'haver realitzat una 
vegada s'havia posat de manifest en la liquidació del pressupost, els 
romanents que es podien incorporar al pressupost de l'exercici següent, 
d'acord amb l'article 48 de l'RLRHL. 

Les modificacions de crèdits de l'exercici de 2012 han afectat 
fonamentalment al capítol pressupostari d'inversions reals en un import 
de 13.585.255 euros, que representa el 92,4% del total. 

Els expedients de modificacions pressupostàries realitzats en l'exercici, 
s'han finançat en la forma que indiquem en el quadre següent: 
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Descripció Import %s / total 

Transferències corrents 399.278 2,7% 

Variació actius financers 14.308.490 97,3% 

TOTAL 14.707.768 100,0% 

Quadre 8 

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Resultat pressupostari de l'exercici de 2012 

Els conceptes i xifres que componen el resultat pressupostari que 
s'integra en la liquidació de l'exercici de 2012 de l'Ajuntament, 
expressats en euros, són els següents: 

 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2012 

Obligac. 
reconoc. 

netes 2012 
Ajustos Totals 

a. Operacions corrents 60.984.748 55.581.711 0  

b. Operacions capital 1.666.061 1.856.966 0  

Total operacions no financeres (a+b) 62.650.809 57.438.677 0 5.212.132 

2. Actius financers 125.735 70.400 0 55.335 

3 Passius financers 21.516.602 6.283.219 0 15.233.383 

 Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) 84.293.146 63.792.296 0 20.500.850 

4. Crèdits gastats fin. corrent, per a desp. generals - - 475.735  

5. Desviacions de finançament neg. de l'exercici - - 1.557.921 0 

6. Desviacions de finançament posit. de l'exercici - - 306.958  

II. Resultat pressup. ajustat (I+4+5-6) - - 0 22.227.548 

Quadre 9 

L'evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components 
entre els exercicis de 2012 i 2011, en euros, és la següent: 

 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament d’Oriola. Exercicis de 2012 a 2014. 

26 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
EXERCICIS 2012 i 2011 

2012 2011 Variació 
absoluta 

2012% 
/2011 

a  Operacions corrents 5.403.037 2.249.166 3.153.871 140,2% 
b  Altres operacions no financeres (190.905) (13.439.841) 13.248.936 98,6% 
1.Total operacions no financeres (a+b) 5.212.132 (11.190.675) 16.402.807 146,6% 
2. Actius financers 55.335 88.586 (33.251) (37,5%) 
3. Passius financers 15.233.383 (4.088.703) 19.322.086 472,6% 
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) 20.500.850 (15.190.792) 35.691.642 235,0% 
4. (+) Crèdits finan. amb roman. de tresor. per a desp. grals. 475.735 1.677.797 (1.202.062) (71,6%) 
5. (+) Desviacions finançament negatives de l'exercici 1.557.921 12.233.975 (10.676.054) (87,3%) 
6. (-) Desviacions finançament positives de l'exercici 306.958 132.300 174.658 132,0% 
II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) 22.227.548 (1.411.320) 23.638.868 1.674,9% 

Quadre 10 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2012 ha sigut positiu per un 
import de 20.500.850 euros, xifra que ha implicat una significativa 
variació del 235% respecte al resultat pressupostari de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2011, que va ser negatiu per un import de 
15.190.792 euros. Aquesta circumstància s'ha produït fonamentalment 
per la comptabilitzat dels préstecs rebuts com a conseqüència del pla de 
pagament a proveïdors de l'exercici de 2012. 

En l'exercici de 2012, el resultat pressupostari ajustat ha sigut positiu per 
un import de 22.227.548 euros, mentre que en l'exercici anterior va pujar 
a una xifra negativa d'1.411.320 euros, circumstància que determina una 
significativa variació del resultat pressupostari. 

En l'anàlisi de les diverses xifres que s'integren en el càlcul del resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici, s'han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- Com hem comentat en l'apartat 4.7 de l'Informe, en el marc del 
primer pla de pagament a proveïdors, l'alcalde ha presentat al Ple, 
perquè l'aprove, un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits que incloïa 12.443.932 euros, comptabilitzats en el compte 
413, "Creditors per operacions corrents pendents d'aplicar al 
pressupost" i en el compte extrapressupostari 555, "Pagaments 
pendents d'aplicar al pressupost". 

 Com a conseqüència de la no aprovació de l'expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit —a la data d'aprovació de 
l'Informe, encara no s'ha produït—, en la comptabilitat financera 
figura l'esmentada xifra en els dos comptes sense que s'hi haja 
registrat en la comptabilitat pressupostària. 
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 En aquest sentit, el resultat pressupostari s'ha vist alterat per 
aquesta circumstància en haver inclòs com a ingrés pressupostari 
la totalitat del préstec rebut amb motiu de la formalització del 
mecanisme de pagament a proveïdors, que és de 21.516.602 euros, 
sense que s'hi haja inclòs la totalitat d'aquest import com una 
despesa pressupostària, ja que no s'ha inclòs la xifra de 12.443.932 
euros, circumstància que ha determinat que el resultat de l'exercici 
es trobe sobrevalorat en el citat import. 

 En els informes de la Intervenció municipal relatius a les 
liquidacions dels pressupostos dels exercicis de 2012 i 2013, s'indica 
de forma expressa, la impossibilitat que la dita xifra s'haja 
incorporat al pressupost, ja que el Ple de l'Ajuntament no ha 
aprovat el corresponent expedient de modificació pressupostària. 

- En relació amb les desviacions de finançament calculades per 
l'Ajuntament, cal indicar que no s'han obtingut directament del 
sistema informàtic utilitzat per la comptabilitat, sinó que han sigut 
calculades directament per la Intervenció municipal. En aquest 
context, no s'ha pogut comprovar l'exactitud de les dades 
facilitades, en no disposar de la informació necessària per a 
confirmar-les. 

- L'anàlisi de la informació facilitada pel mateix Ajuntament permet 
observar que del total del saldo del compte 413, "Creditors per 
operacions corrents pendents d'aplicar al pressupost", que és de 
18.871.932 euros, almenys 1.028.745 euros corresponen a factures de 
l'exercici de 2012. 

 El dit import, encara que no ajusta el resultat pressupostari, resulta 
significatiu per a una adequada interpretació  d'aquest concepte, ja 
que es tracta de despeses que s'haurien d'haver imputat al 
pressupost de l'exercici de 2012. 

- En aquest sentit, el saldo de l'esmentat compte 413, "Creditors per 
operacions corrents pendents d'aplicar al pressupost", no s'ajustava 
a la realitat, ja que amb motiu del primer pla de pagament a 
proveïdors, l'Ajuntament va incloure en el dit compte factures per 
un import de 136.382 euros que no figuraven en els registres 
comptables de l'Ajuntament. 

6.2 Romanent de tresoreria de l'exercici de 2012 

Els conceptes i xifres que componen el romanent de tresoreria que 
s'integra en el Compte General de l'Ajuntament de l'exercici de 2012, 
juntament amb els de l'exercici anterior i la seua comparança, 
expressats en euros, són els següents: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2012 2011 % 
2012/2011 

1.(+) Fons líquids 5.718.657 4.647.261 23,1% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 42.211.900 43.831.375 (3,7%) 
(+) Del pressupost corrent 10.452.374 11.563.785 (9,6%) 

(+) De pressupostos tancats 31.959.130 32.439.004 (1,5%) 

(+) D'operacions no pressupostàries 424.421 397.777 6,7% 

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 624.025 569.191 9,6% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 3.761.592 21.995.230 (82,9%) 
(+) Del pressupost corrent 10.341.876 16.044.884 (35,5%) 

(+) De pressupostos tancats 1.814.614 2.250.630 (19,4%) 

(+) D'operacions no pressupostàries 6.159.194 5.834.433 5,6% 

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 14.554.092 2.134.717 581,8% 

I.   Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 44.168.965 26.483.406 66,8% 

II.  Saldos de cobrament dubtós 13.645.666 9.561.734 42,7% 

III. Excés de finançament afectat 14.386.466 15.974.884 (9,9%) 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 16.136.833 946.788 1.604,4% 

Quadre 11 

El romanent de tresoreria total de l'exercici de 2012 ha sigut positiu en 
un import de 44.168.965 euros, xifra que s'ha incrementat en un 66,8% 
respecte de l'exercici anterior. 

No obstant això, com a conseqüència del saldo acumulat de les 
desviacions de finançament, així com del conjunt de drets reconeguts 
que l'Ajuntament estima de cobrament dubtós, el romanent de tresoreria 
per a despeses generals s'ha vist reduït a la xifra de 16.136.833 euros. 

El citat import representa un increment del romanent de tresoreria 
disponible per a finançar les despeses generals d'un 1.604,4% respecte a 
la xifra obtinguda en el 2011. 

En l'anàlisi realitzada en el romanent de tresoreria, però, s'han posat de 
manifest les circumstàncies següents que condicionen la seua valoració: 

- En els components que integren el romanent de tresoreria, el que 
major variació ha experimentat en l'exercici de 2012 en relació amb 
l'exercici precedent és el de "Pagaments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva". Aquest component ha passat de tenir una 
quantia de 2.134.717 euros en 2011, a una xifra de 14.554.092 euros 
en 2012, augment que comporta un augment de 12.419.375 euros 
que en termes relatius representa un increment del 581,8%. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament d’Oriola. Exercicis de 2012 a 2014. 

29 

 En la revisió dels apunts i moviments comptables efectuats sobre el 
compte que representa aquest component, el compte 555, 
"Pagaments pendents d'aplicar al pressupost", hem comprovat que 
s'han registrat els préstecs subscrits amb l'Institut de Crèdit Oficial 
(ICO) vinculats amb el mecanisme de pagaments a proveïdors, en la 
part de les factures abonades al proveïdor, però pendents d'aplicar 
al pressupost, la quantia dels quals a 12.443.932 euros, tal com hem 
comentat en l'apartat 6.1 de l'Informe. 

 El mecanisme de pagament a proveïdors regulat en l'article 7 del 
Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors (RDLFPP), estableix que 
el pagament als proveïdors de l'Entitat s'efectuarà directament per 
l'Administració de l'Estat, i que l'Entitat per la seua banda, està 
obligada a subscriure les operacions de crèdit i préstecs amb 
l'Administració de l'Estat, per mitjà de l'ICO, per a tornar el 
pagament efectuat directament per l'Administració estatal. 

 Com que l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits no 
va ser aprovat, tal com comentem en l'apartat 4.7 de l'Informe 
figuren comptabilitzats en el compte 555, "Pagaments pendents 
d'aplicar al pressupost", per una xifra de 12.443.932 euros, els 
préstecs ICO per pagaments no pressupostaris que també figuren 
comptabilitzats en el compte 413, "Creditors per operacions 
corrents pendents d'aplicar al pressupost". 

 La circumstància anterior s'ha de tenir en compte en la 
consideració del romanent de tresoreria per a despeses generals 
que s'hauria d'haver reduït en 12.443.932 euros, en el supòsit que 
s'havia aprovat el preceptiu reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 Hem comprovat que la circumstància descrita es recull en els 
informes de la Intervenció municipal relatius a les liquidacions dels 
pressupostos dels exercicis de 2012 i 2013, en els quals s'indica la 
necessitat de la immediata incorporació al pressupost de la citada 
xifra. 

- Com hem comentat en l'apartat 6.1 de l'Informe, no hem pogut 
comprovar la informació facilitada per a calcular les despeses de 
finançament afectat, raó per la qual es desconeix si el saldo de 
l'excés de finançament afectat de 14.386.466 euros s'ajusta a la 
realitat, circumstància que ha comportat una significativa limitació 
a l'abast del treball realitzat.  

En aquest sentit en l’apartat 6.1 de l’Informe es menciona que les 
desviacions de finançament calculades per l’Ajuntament no s’han 
obtingut directament pel sistema informàtic utilitzat per la 
comptabilitat, sinó que les ha calculades la Intervenció municipal, 
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sense que s’haja pogut comprovar l’exactitud de la informació 
facilitada. 

- Pel que fa als saldos de cobrament dubtós que s’integren en le 
romanent de tresoreria, cal indicar que s’han calculat d’acord amb 
el que disposa la base 44a de les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2012. 

 Es consideren saldos de cobrament dubtós els saldos que tenen una 
antiguitat superior a 48 mesos, que s’eleven a 17.763.979 euros, dels 
quals s’han restat els cobrament pendents de SUMA i AQUAGEST, 
ja que es considera que no hi ha dubtes sobre el seu cobrament, en 
la mesura en què l’esmentada base d’execució pressupostària 
permet que les característiques especials del dret o del deutor 
justifiquen una altra classificació. En l’expedient analitzat, però, no 
s’ha acreditat la manera adequada aquesta circumstància. 

6.3 Liquidació del pressupost de l’exercici 2013 

L’aprovació per l’Alcaldia de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2013, juntament amb l’informe de la Intervenció municipal, es va 
realitzar el dia 20 de maig de 2014, amb posterioritat al termini previst en 
l’article 191.3 de l’LRHL. 

Amb anterioritat a l’aprovació de la liquidació del pressupost es va 
formalitzar l’informe de la Intervenció municipal, de data 24 d’abril de 
2014, que va ser modificat posteriorment pel nou titular de la Intervenció 
municipal, que va introduir algunes diferències, amb anterioritat a 
l’aprovació del decret de liquidació. 

En el mateix sentit que es va produir amb el decret d’aprovació de la 
liquidació de l’exercici 2012, no s’hi aplega tota la informació a què fa 
referència l’article 93 de l’RLRHL, sinó que únicament s’hi detalla la 
composició dels estats del resultat pressupostari i del romanent de 
tresoreria. 

En el següent quadre mostrem el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament dels exercicis 2012 i 2013 i la variació que 
experimentat: 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament d’Oriola. Exercicis de 2012 a 2014. 

31 

ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 % 
Variació 

1. Fons líquids de tresoreria al final de l’exercici  4.137.021  5.718.657 (27,7%) 

2. Drets pendents de cobrament  39.916.220  42.211.900 (5,4%) 

   - del pressupost corrent 6.704.249  10.452.374  (35,9%) 

   - de pressupostos tancats 33.496.122  31.959.130  4,8% 

   - d’operacions pressupostàries 391.473  424.421  (7,8%) 

   (-) cobraments realitzats pendents d’aplic. def. 675.624  624.025  8,3% 

3. Obligacions pendents de pagament  4.326.606  3.761.592 15,0% 

   - del pressupost corrent 10.170.513  10.341.876  (1,7%) 

   - de pressupostos tancats 3.018.874  1.814.614  66,4% 

   - d’operacions no pressupostàries 6.226.673  6.159.194  1,1% 

   (-) pagaments realitzats pendents d’aplic. def. 15.089.454  14.554.092  3,7% 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  39.726.635  44.168.965 (10,1%) 
II. Saldos de cobrament dubtós 24.826.425  13.645.666  81,9% 

III. Excés de finançament afectat 13.144.709  14.386.466  (8,6%) 

IV. Roman. de tresoreria per despeses grals. (I-II-III)  1.755.501  16.136.833 (89,1%) 

Quadre 12 

Pel que fa als principals ajustos plantejats en el romanent de tresoreria 
de l’exercici 2013, cal indicar que els pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva continuen contenint els 12.443.932 euros que van 
ser abonats amb motiu del pla de pagament a proveïdors i la 
contrapartida del quan és el compte 413, que no forma part del 
romanent de tresoreria, de manera que l’Ajuntament haurà de tenir en 
compte aquesta circumstància a l’hora d’incorporar els romanents de 
tresoreria. 

En el càlcul del saldo de cobrament dubtós s’ha tingut en compte la nova 
redacció de l’article 193 bis de l’LRHL, pel qual s’estableixen els 
percentatges en què s’hauran de minorar els drets pendents de 
cobrament d’exercicis anteriors. En el càlcul esmentat, però, la 
Intervenció municipal ha determinat els saldos de drets tancats sense 
tenir en compte la recaptació, el que ha originat que s’haja dotat una 
xifra superior en 2.111.137 euros a la que hauria d’haver-se dotat, d’acord 
amb l’article 193 bis de l’LRHL. 

D’altra banda cal indicar que el resultat pressupostari dels exercicis 2012 
i 2013 és el següent: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

EXERCICIS 2010 i 2011 2013 2012 Variació 
absoluta 

2013% 
/2012 

a  Operacions corrents 4.608.460 5.403.037 (794.577) (14,7%) 

b  D’altres operacions no financeres (984.221) (190.905) (793.316) (415,6%) 
1.Total operacions no financeres (a+b) 3.624.239 5.212.132 (1.587.893) (30,5%) 
2. Actius financers (34.681) 55.335 (90.016) (162,7%) 

3. Passius financers (6.196.794) 15.233.383 (21.430.177) (140,7%) 
I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) (2.607.236) 20.500.850 (23.108.086) (112,7%) 
4. (+) Crèdits finançats amb rom. tres. per a despeses grals. 1.114.477 475.735 638.742 134,3% 

5. (+) Desviacions finançament negatives de l’exercici 1.251.257 1.557.921 (306.664) (19,7%) 

6. (-) Desviacions finançament positives de l’exercici 1.353.952 306.958 1.046.994 341,1% 
II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) (1.595.454) 22.227.548 (23.823.002) (107,2%) 

Quadre 13 

Les diferències entre el resultat pressupostari de l’exercici 2013 i 2012 
s’expliquen fonamentalment perquè l’Ajuntament d’Oriola es va acollir 
en 2012 al primer pla de pagament a proveïdors, per import de 21.516.602 
euros, i que es mostra en l’epígraf de passius financers amb unes 
diferències de 21.430.177 euros respecte a l’exercici 2012. 

7. TRESORERIA 

7.1 Aspectes organitzatius 

En l’exercici 2012 estaven integrades en el Departament de Tresoreria ha 
estat ocupat de forma un total de 5 persones, encara que una no va 
prestar serveis en el període comprés entre els dies 1 d’agost i 23 
d’octubre. 

Com comentem en l’apartat 3 de l’Informe, el lloc de Tresoreria ha estat 
ocupat de forma eventual un funcionari del grup C1 i per un tècnic 
d’administració general, des del dia 1 de juliol de 1992 fins al dia 24 
d’octubre de 2014. En aquesta data és quan ha sigut ocupat per una 
funcionària amb habilitació nacional, en compliment del que disposa 
l’article 92.bis de l’LBRL. 

La permanència efectiva d’un tresorer eventual durant un període 
superior a 22 anys ha desvirtuat el caràcter de transitorietat que ha de 
presidir un nomenament d’aquest tipus, circumstància que ha contribuït 
a què s’hagen produït les incidències que detallem en aquest apartat. 
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7.2 Control intern de tresoreria 

En la fiscalització realitzada en l’àrea de tresoreria s’han detectat 
diverses deficiències de control intern en el seu funcionament, entre les 
quals cal destacar les següents, que constitueixen incompliments 
rellevants de la normativa jurídica aplicable: 

- Els pagaments materials es realitzen generalment amb la signatura 
del tresorer, sense que hi concórrega la signatura de cap altra 
persona per a lliurar el pagament efectiu, pràctica que representa 
un incompliment del que disposa l’article 5.2.c) del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, que determina que els pagaments materials s’han 
d’autoritzar amb la signatura concurrent del tresorer, l’ordenador 
de pagaments i l’interventor. 

 Aquesta pràctica representa, així mateix, una ruptura rellevant de 
les mesures de garantia que estableix la normativa vigent per a la 
disposició d’efectiu en l’Ajuntament, a causa dels riscos inherents 
que comporta que siga una sola persona qui té la facultat de 
disposar de fons líquids en efectiu. 

 Es té constància, però, que el 7 de maig de 2014, l’Ajuntament va 
remetre un escrit a les entitats financeres en les quals té compte 
obert per a comunicar que no es pot tramitar cap ordre de 
pagament si no està degudament signada per l’alcalde, l’interventor 
i el tresorer, excepte en els comptes d’avançaments de caixa fixa 
per als quals l’alcalde haja nomenat un habilitat i es dispose d’ordre 
escrita en aquest sentit, i que queden anul·lats els rebuts 
domiciliats en els comptes municipals. 

- S’ha comprovat la manca de segregació de funcions derivada de la 
pràctica de gestió comptable financera, per la qual tots els 
pagaments realitzats són comptabilitzats directament pel 
departament de tresoreria en el compte financer 555 “Pagaments 
pendents d’aplicar al pressupost”; posteriorment l’àrea de 
comptabilitat i intervenció, una vegada n’ha determinat l’origen, 
aplica els pagaments al pressupost. 

 El recurs a aquest mecanisme de manera ordinària dificulta 
significativament el seguiment, control i gestió del pressupost, ja 
que, permanentment, ha d’anar conciliant els pagaments pendents 
d’aplicar al pressupost. 

Les dues situacions descrites constitueixen greus deficiències de control 
intern i comporten un elevat risc en la gestió econòmica i financera de 
l’Ajuntament, en especial per la circumstància que es concentra en una 
sola persona, el tresorer, la facultat de disposar dels fons dineraris i de 
comptabilitzar aquesta disposició. 
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En l’àmbit del control intern, cal ressenyar que en l’exercici 2012 no 
estava aprovat el pla de disposició de fons al qual es refereix l’article 187 
de l’LRHL, que constitueix un instrument bàsic per a la gestió financera 
de l’Entitat. 

S’ha comprovat que el 18 de gener de 2013, la Tresoreria de l’Ajuntament 
va elaborar i va proposar aquest pla de disposició de fons, atés que 
l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) altera l’ordre de 
prelació de pagaments establit en l’article 187 de l’LRHL i confereix al 
pagament dels interessos i el capital del deute públic de les 
administracions públiques prioritat absoluta enfront de qualsevol altra 
despesa. 

L’alcalde, mitjançant Decret de 20 de febrer de 2013, va aprovar 
l’esmentat instrument de gestió, encara que no es té constància que, 
amb anterioritat a la seua aprovació, la Secretaria i la Intervenció 
municipal haguessen emés un informe sobre aquest. 

7.3 Comptes financers de tresoreria 

El saldo de la tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2012, 
d’acord amb l’estat de tresoreria que ha facilitat l’Ajuntament, es mostra 
en el quadre següent amb les xifres expressades en euros. 

CTE DENOMINACIÓ SALDO 
INICIAL COBRAMENTS PAGAMENTS SALDO 

FINAL 

570 Caixa 2.683 33.475 33.262 2.896 

571 Bancs i inst. crèdit, compte operatiu 3.851.034 96.164.648 96.013.607 4.002.075 

573 Bancs, comptes restringits cobrament 105.382 3.630.554 3.548.955 186.981 

574 Caixa restringida 10.452 23.392 23.244 10.600 

575 Bancs, comptes restringits de pag. 6.694 60.809 51.013 16.490 

577 Bancs, comptes financers 671.016 1.799.614 971.015 1.499.615 

TOTAL TRESORERIA 4.647.261 101.712.492 100.641.096 5.718.657 

Quadre 14 

L’Ajuntament disposava en l’exercici 2012 d’una caixa d’efectiu 
municipal, que s’utilitzava per a les despeses generals de l’Ajuntament, 
que presentava un saldo de 2.896 euros en la data de tancament de 
l’exercici. 

Hi havia en l’Entitat, així mateix, tres caixes d’efectiu per a atendre els 
acomptes de caixa fixa, amb un import total de 10.600 euros en la data 
de tancament de l’exercici. S’ha comprovat que una d’aquestes tres 
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caixes restringides presentava un saldo de 150 euros, en data 31 de 
desembre de 2102, sense que hagués tingut moviment durant l’exercici. 

L’Entitat ha efectuat durant l’exercici 2012 arquejos de caixa amb una 
freqüència trimestral, encara no existeix cap procediment que regule la 
freqüència o periodicitat mínima amb què hagen d’efectuar-se els dits 
arquejos, ni en les bases d’execució del pressupost ni en cap normativa 
interna de l’Ajuntament. 

Es recomana que si la caixa d’efectiu municipal i les caixes fixes d’efectiu 
presenten escàs moviment, l’Entitat suprimisca, en la mesura que siga 
possible, la gestió de fons de tresoreria a través d’aquestes, per tal de 
contribuir així a reduir el risc inherent que comporta la gestió d’efectiu. 

Pel que fa als comptes bancaris de l’estat de tresoreria, es troben 
registrades, principalment, en els comptes següents: 

- Compte 571 “Bancs i institucions de crèdit, comptes operatius” amb 
un saldo de 4.002.075 euros en la data de tancament de l’exercici. El 
saldo d’aquest compte es correspon amb el líquid disponible a la 
data de tancament en diferents comptes bancaris que l’Entitat 
manté oberts. 

- Compte 577 “Bancs, comptes financers”, amb un saldo d’1.499.615 
euros en aquesta mateixa data. El saldo d’aquest compte es 
correspon amb dipòsits d’efectiu a termini, normalment a 3 mesos, 
en un compte obert per a aquest propòsit en una entitat financera. 

 En l’exercici 2012 s’han registrat diverses imposicions d’efectiu 
derivades de la venda de solars i parcel·les de l’Ajuntament. Hem 
comprovat que, periòdicament, el saldo d’aquest compte es va 
saldant mitjançant el transvasament a la resta de comptes corrents 
de l’Entitat. 

Pel que fa a les conciliacions bancàries, cal significar que l’estat de 
conciliació bancària de 2012 presenta defectes formals, entre els quals 
cal destacar els següents: 

- No s’adjunten al full conciliatori tots aquells documents 
justificatius de la conciliació, com ara talons, factures o tiquets. 

- En els fulls conciliatoris individuals s’indica el codi o nombre del  
compte bancari, però no consta el nombre del compte comptable 
amb el qual s’associa i es concilia. 

- Les conciliacions bancàries estan signades pel tresorer, 
l’interventor i l’ordenador de pagaments, encara que no s’hi deixa 
constància de la data en què s’ha signat. Addicionalment, no s’han 
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facilitat les conciliacions bancàries de 2013 signades pels 
responsables esmentats anteriorment. 

En la revisió de les conciliacions bancàries de l’exercici 2012, s’ha 
comprovat l’existència de dues conciliacions, les corresponents a la caixa 
fixa de la regidoria d’Esports i a la caixa fixa del centre ocupacional Oriol, 
que presenten partides conciliatòries d’anys anteriors, concretament de 
2009 i 2011, que s’haurien de regularitzar. 

En les conciliacions esmentades, d’altra banda, apareixen partides 
conciliatòries relatives a pagaments bancaris que no estan 
comptabilitzats i la identificació dels quals s’atribueix a conceptes 
genèrics, per sengles imports totals de 861 euros i 566 euros, en els quals 
no consta cap suport documental que justifique les minoracions en els 
saldos bancaris. 

7.4 Revisió del compte 555 “Pagaments pendents d’aplicar al pressupost” 

El saldo final del compte 555 “Pagaments pendents d’aplicar al 
pressupost” era de 14.554.092 euros en la data de tancament de l’exercici 
2012, i estava integrat, principalment, pels conceptes següents: 

- El saldo inicial del compte, que era de 2.134.717 euros, de l’import 
del qual l’Entitat no ha facilitat la identificació de l’exercici o 
exercicis del qual procedeix, els conceptes a què s’aplica, ni els 
documents acreditatius de la justificació de les despeses o dels 
pagaments realitzats. 

 La circumstància anterior hauria de ser resolta per l’Ajuntament, 
perquè, en cas de no acreditar-se, podria ser un supòsit de 
responsabilitat comptable, d’acord amb l’article 72.1 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes 
(LFTC), perquè significa l’absència de numerari o de justificació en 
els comptes que hagen de retre les persones que tinguen al seu 
càrrec l’administració de cabals o efectes públics. 

- La part de préstecs ICO, per un import de 12.443.932 euros, 
corresponents a factures del pla de pagament a proveïdors, perquè 
el Ple de l’Ajuntament no ha aprovat el corresponent expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit i el pagament es troba 
pendent d’aplicació pressupostària, segons que es detalla en els 
apartats 4.7, 6.1 i 6.2 de l’Informe. 

 Pel que fa a la part del saldo del compte relativa als pagaments amb 
càrrec als crèdits ICO, utilitzats per a cancel·lar les factures del pla 
de pagament a proveïdors, es considera que no resulta adequada 
comptabilitzar-la en aquest compte, atés que els òrgans gestors 
coneixien la naturalesa i la partida pressupostària a què havien 
d’aplicar-se les despeses. 
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Amb independència de les consideracions anteriors, tal com s’indica en 
l’apartat 7.2 de l’Informe, no és adequada la pràctica ordinària de 
comptabilitzar els pagaments efectuats per la tresoreria de l’Entitat en el 
compte 555 “Pagaments pendents d’aplicar al pressupost” i 
posteriorment anar identificant les partides pressupostàries a les quals 
s’haja d’aplicar, atés que el recurs a la utilització d’aquest compte ha de 
ser excepcional. 

Hem revisat, d’altra banda, el moviment del compte durant l’any 2012 i 
n’hem seleccionat una mostra d’anotacions comptables que han causat 
alta i la seua baixa correlativa en el compte del mateix exercici, motiu 
pel qual no formen part del saldo final d’aquest compte. 

Els imports més significatius d’aquests moviments són els relatius als 
abonaments de les nòmines del personal de l’Ajuntament, que es 
comptabilitzen primer en pagaments pendents d’aplicació i 
posteriorment són aplicats al pressupost. 

Com s’ha comentat, aquesta pràctica de comptabilitzar com a 
pagaments pendents d’aplicar al pressupost aquells en què la despesa 
correlativa resulta coneguda originàriament constitueix una situació 
irregular que, alhora, dificulta el seguiment i control dels pagaments 
realitzats i dels moviments comptables que s’hi associen. 

En la revisió dels documents justificatius de les nòmines de personal de 
l’Ajuntament, en les quals es fonamenten les anotacions en el compte 
555 “Pagaments pendents d’aplicar al pressupost”, hem comprovat que 
les nòmines dels mesos de juny, juliol, i agost de 2012, amb una quantia 
líquida conjunta de 3.624.038 euros les ha abonades directament i 
únicament el tresorer, sense la signatura autoritzada de l’interventor ni 
de l’ordenador de pagaments. 

En el supòsit anterior el pagament es va realitzar amb anterioritat a 
l’ordre de pagament corresponent, i fins i tot abans que l’òrgan 
competent hagués aprovat la despesa; així doncs es va prescindir 
totalment del procediment legalment establit per a la gestió 
pressupostària de les entitats locals establit en els articles 52 a 78 de 
l’RLRHL. 

S’han revisat també els pagaments de les nòmines de 2013 i s’ha 
comprovat que s’ha produït el mateix incompliment del procediment 
administratiu de despesa pública en les nòmines corresponents als 
mesos de febrer i setembre, per una quantia líquida total d’1.653.545 
euros. 

7.5 Acomptes de caixa fixa 

La regulació dels acomptes de caixa fixa s’aplega en la base 30a de les 
bases d’execució del pressupost de l’exercici 2012, en la qual es fa 
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esment de les aplicacions pressupostàries sobre les quals es poden 
imputar les despeses ateses mitjançant el sistema d’acomptes de caixa 
fixa, alhora que es disposa que la quantia individual de les despeses 
satisfetes amb càrrec a aquests fons no podia ser superior a 2000 euros. 

El nombre de caixes fixes en funcionament durant 2012 era de sis, de les 
quals tres es gestionaven mitjançant caixa d’efectiu i tres més a través 
de comptes bancaris. En aquest context, i com s’indica en l’apartat 7.3 de 
l’Informe, es recomana que, a fi de millorar el control en la gestió de 
pagaments, s’utilitze, preferentment, el mecanisme de pagaments a 
través de comptes bancaris, i que s’evite tant com siga possible la gestió 
a traves de caixa d’efectiu. 

Pel que fa a la revisió d’una mostra de comptes de caixa fixa, cal fer els 
comentaris següents: 

- La majoria de les despeses revisades no haurien d’haver-se tramitat 
com a acomptes de caixa fixa, perquè no es corresponen amb 
atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, 
despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, 
conservació i d’altres de característiques similars, segons que es 
disposa en l’article 73.1 de l’RLRHL i en la base 30a de les bases 
d’execució del pressupost. 

 En aquest sentit, les despeses revisades no es refereixen a les 
finalitats anteriors, sinó que responen a despeses tan dispars i 
heterogènies com un curs de dansa, lloguer de barres de ballet, 
pagament a un pianista en proves d’accés a ensenyament 
professional o pagaments per cursos de pràctiques de tir per a la 
policia local. 

Aquesta circumstància es produeix perquè en la base 30a de les 
bases d’execució del pressupost es fa menció d’una sèrie 
d’aplicacions pressupostàries en les quals s’han de comptabilitzar 
les despeses, perquè tenen la consideració d’acomptes de caixa 
fixa, en la qual es troba l’aplicació 226.9 “D’altres despeses 
diverses”, i s’ha comprovat que en aquests supòsits s’han 
comptabilitzat de manera errònia. 

- Les despeses relatives al “Lloguer de barres de ballet”, gestionades 
en l’expedient 3/2012, per un import de 1.743 euros, s’han registrat 
en el compte 203.00 “Arrendament de maquinària, instal·lacions i 
utillatge”, per al qual no està previst en les bases d’execució del 
pressupost recórrer a les despeses de caixa fixa. 

- En l’expedient 11/67/2012 relatiu a la “Reposició de carburant per al 
palau d’aigua” l’import abonat supera el límit de la quantia 
individual de 2.000 euros establida en la base 30a de les bases 
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d’execució pressupostària per a les despeses abonades mitjançant 
aquest mecanisme. 

- En l’expedient 10/105/2012 relatiu a despeses per reposició de 
carburant en el Centre d’Oriol, encara que formalment es tracta 
d’una caixa fixa habilitada mitjançant compte bancari, s’ha utilitzat 
de vegades durant 2012 com a caixa fixa en efectiu. 

En l’anàlisi de les despeses que s’han atés en l’exercici 2012 mitjançant 
caixa fixa s’han posat de manifest, així mateix, els següents aspectes 
formals que interessa ressaltar: 

- En tots els expedients s’hauria d’incorporar un informe justificatiu 
dels motius pels quals es produeixen les despeses ateses per mitjà 
d’aquest mecanisme de gestió. 

- L’informe de la Intervenció municipal, conformement amb els 
comptes justificatius de despeses s’efectua per mitjà de la signatura 
per l’interventor d’un document comptable ADOP, encara que 
hauria de tractar-se d’un document més precís, que permetés posar 
de manifest els supòsits en què s’ha recorregut de manera 
indeguda a la caixa fixa. 

- En els documents justificatius de despeses, com ara les factures o 
tiquets, hauria  de constar en tot cas, a més de la signatura 
manuscrita, la identitat de l’habilitat i de la persona que realitza la 
despesa. 

8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS EXERCICIS 2012 I 2103 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

En els exercicis 2012 i 2013 es trobava vigent el Reial Decret Llei 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que va entrar en vigor el dia 16 de 
desembre de 2011. Amb anterioritat, resultava aplicable la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), que va entrar en 
vigor el dia 1 de maig de 2008. En qualsevol cas, cal tenir en compte que 
la disposició addicional única del TRLCSP estableix que les referències 
normatives efectuades a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic s’entendran referides al TRLCSP. 

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 
formalitzats en els exercicis 2012 i 2013, detallats per tipus i 
procediments d’adjudicació. 
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Tipus de 
contractes  

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nº % 

Obres 

Negociat 207.064 75,4% 2 66,7% 

D’altres 67.544 24,6% 1 33,3% 

Subtotal 274.608 100,0% 3 100,0% 

Subministraments 

Obert 993.694 29,5% 2 40,0% 

Negociat 2.375.191 70,5% 3 60,0% 

Subtotal 3.368.885 100,0% 5 100,0% 

Serveis 

Obert 781.895 56,9% 6 37,5% 

Negociat 487.391 35,5% 9 56,3% 
D’altres 104.555 7,6% 1 6,2 

Subtotal 1.373.841 100,0% 16 100,0% 
Total contractes 2012 5.017.334 
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Obres 

Negociat 484.225 100,0% 3 100,0% 

Subtotal 484.225 100,0% 3 100,0% 

Subministraments 
Obert 148.760 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 148.760 100,0% 1 100,0% 

Serveis 

Obert 791.759 62,8% 5 33,3% 

Negociat 469.639 37,2% 10 66,7% 

Subtotal 1.261.398 100,0% 15 100,0% 
Total contractes 2013 1.894.383 

 
19  

Quadre 15 

8.2 Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa s’ha comprovat que l’Ajuntament té creat en la seua 
pàgina web el perfil de contractant, en el qual inclou informació dels 
contractes que formalitza, tal com s’exigeix en l’article 53 del TRLCSP. 

L’anàlisi dels diferents expedients de contractació que han sigut 
fiscalitzats permet concloure que el sistema informàtic que fa servir el 
perfil del contractant no disposa d’un dispositiu que acredite de manera 
fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi 
inclou, en el sentit exposat en l’article 53.2 del TRLCSP. 

Amb independència de la circumstància anterior, que hauria de resoldre 
l’Ajuntament, després de la revisió del perfil de contractant es considera 
necessari efectuar les recomanacions següents: 

- Els documents del procediment de contractació publicats en el 
perfil de contractant han d’estar firmats electrònicament, de 
manera que reunisquen els requisits establits en la disposició 
addicional 16.1.f) del TRLCSP i en la Llei 11/2007, d’Accés dels 
Ciutadans als Serveis Públics. 
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- Convé que els òrgans de contractació publiquen els anuncis 
d’informació prèvia a fi de donar a conéixer, en relació amb els 
contractes d’obres, subministraments i serveis que tinguen 
projectat adjudicar en els dotze mesos següents, segons que es 
preveu en l’article 141 del TRLCSP. 

Pel que fa a les societats mercantils el capital social de les quals pertanya 
íntegrament a l’Ajuntament, cal fer menció de les observacions següents: 

- No n’hi ha cap que dispose de pàgina web, sinó que utilitzen el 
perfil de contractant propi de l’Ajuntament. 

- No s’han aprovat les instruccions de contractació preceptives, 
circumstància que representa un incompliment del que es disposa 
en els articles 53 i 191.b) del TRLCSP, orientats a garantir el 
compliment dels principis que regeixen la contractació en el sector 
públic. 

8.3 Mostra de contractes fiscalitzats 

A fi de comprovar si els procediments de contractació de béns i serveis 
desenvolupats per l’Ajuntament  s’ajusten a la legalitat vigent en matèria 
de contractes del sector públic, s’ha seleccionat una mostra de 
contractes vigents i formalitzats en els exercicis 2012 i 2013, a partir de la 
informació facilitada per l’Entitat, que ha sigut contrastada per la 
Sindicatura de Comptes. 

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

La mostra de contractes revisats és la que s’aplega en el quadre següent, 
en el qual les xifres es troben expressades en euros. 
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Núm. 
expt. Tipus Objecte Adjudic. 

(sense IVA) 

 66/2012 SE 
Salvament i socorrisme a les platges d’Oriola, durant l’estiu 
de 2012. 247.203 

 80/2012 SU 
Combustible d’automoció per als vehicles adscrits al servei 
de neteja viària i recollida, transport i eliminació d’RSU 
d’Oriola 

99.900 

 102/2012 SU 
Subministrament de combustible per als vehicles adscrits al 
servei de neteja viària i recollida, transport i eliminació 
d’RSU del municipi d’Oriola. 

661.017 

 
113/2012 GE 

Encàrrec per a l’execució del servei integral de jardineria 
ornamental i manteniment i conservació paisatgística de les 
bardisses del riu Segura de cessió d’ús municipal, a favor de 
la societat de capital municipal ILDO, SL. 

104.555 

 
115/2012 GE Gestió de l’escola infantil municipal d’Oriola costa. 229.200 

 
133/2012 SU 

Expedient de contractació per mitjà de procediment negociat 
per a subrogar l’arrendament financer de part dels vehicles 
adscrits al servei d’RSU i neteja viària, en concret els 33 
vehicles arrendats a VFS Commercial Services Spain, S.A. 

2.244.641 

 179/2012 O 
Obres d’emergència per a la reparació de la coberta de la 
sèquia  del carrer Duc de Tamames d’Oriola. 67.544 

 207/2011 O 
Reforma del mòdul 3 del Centre Ocupacional Oriol per a 
residència de discapacitats. 

81.045 

 185/349/08 SE 
Consultoria i assistència tècnica per a la redacció del PGOU 
d’Oriola. 1.050.000 

 
184/2010 GE 

Explotació i gestió integral dels serveis esportius, activitats 
dirigides per monitors, socorristes, control d’accessos, 
atenció al públic, neteja i manteniment general del centre 
esportiu municipal d’Oriola Costa 

2.214.550 

 200/2010 SE 
Manteniment i conservació del viari i espais públics 
existents en Oriola Costa 

1.525.424 

 109/2011 O 
Millora de la seguretat vial en la CN-340, PK 679-933, de la PR 
de La Aparecida 296.608 

22/2013 SE Salvament i socorrisme a les platges d’Oriola, per a l’estiu 
de 2013. 268.595 

59/2013 O Reurbanització de l’avinguda de la platja, urbanització de 
La Zènia d’Oriola Costa. 142.705 

65/2013 O Construcció de passarel·la per a vianants sobre carretera N-
332 PK 47+900 d’Oriola Costa. 176.777 

152/2011 SE 
Transport Universitari entre Oriola y la Universitat de 
Desamparados. 

116.233 

186/2011 SE 
Transport en Oriola Costa (Línia 2: Campoamor- Cap Roig- 
La Zènia - Platja Flamenca). 

243.929 

Quadre 16 
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8.4 Incompliments de caràcter general 

S’han posat de manifest diverses circumstàncies que es repeteixen en 
tots els expedients de contractació analitzats, amb independència que es 
tracte de contractes de gestió de serveis públics, subministraments, 
serveis o obres. 

En aquest context, i com a complement de les diverses observacions que 
es realitzen pel que fa a les actuacions administratives prèvies dels 
expedients de contractació analitzats en els apartats 8.5 a 8.8 de 
l’Informe, cal indicar les circumstàncies següents: 

- En cap dels expedients analitzats l’Ajuntament ha formalitzat el 
certificat del registre d’entrada de les proposicions presentades, tal 
com s’exigeix en l’article 80 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RLCAP). 

- El secretari no ha fet cap informe sobre els plecs, sinó que es limita 
a signar-los, alhora que es formalitza la signatura del contracte, fet 
que incompleix el que estableix l’article 115.6 i la disposició 
addicional 2a.8 del TRLCSP. 

- En cap dels expedients analitzats hi ha constància documental que 
s’haja remés la informació prevista a la Sindicatura de Comptes i al 
Registre de Contractes del Sector Públic, segons el que disposen els 
articles 29 i 333 del TRLCSP. 

- En cap dels expedients en què s’ha produït publicitat en algun diari 
oficial ha reclamant l’Ajuntament el reintegrament dels anuncis de 
licitació, tal com s’exigeix en l’article 75 de l’RLCAP i en els seus 
propis plecs, circumstància que l’Entitat hauria de resoldre, a fi de 
no causar un perjudici a la hisenda municipal. 

- En els expedients analitzats no s’inclouen la totalitat dels 
documents administratius que han d’integrar-los. En aquest sentit, 
recomanem que l’Ajuntament complete els expedients de 
contractació amb tota la documentació de cadascun dels 
contractes, amb independència que altres departaments tinguen 
també còpia o originals dels documents que estiguen al seu càrrec. 

- En cap dels expedients analitzats es deixa constància que s’haja 
retornat la fiança definitiva, tal com s’exigeix en l’article 102 del 
TRLCSP. 

- Amb caràcter general, l’apertura del sobre A no la realitza la mesa 
de contractació en acte públic, sinó que la fa el personal del 
departament de contractació i posteriorment s’informa a la mesa 
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de contractació. Aquesta circumstància és contrària al que estableix 
l’article 81 de l’RLCAP. 

- Hem comprovat que en les factures revisades, totes s’han pagat 
fora del termini legal de pagament, la qual cosa ha fet incórrer en 
una morositat mitjana de més de 100 dies. 

8.5 Fiscalització de contractes d’obres 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies cal destacar les 
circumstàncies següents: 

- En els expedients 207/2011 i 59/2013, el plec de condicions indica 
que el procediment per a seleccionat el contractista és el negociat 
sense publicitat, per raó de la quantia, encara que no existeix 
constància documental que s’haja formalitzat cap tipus de 
negociació. 

- En l’expedient 207/2011 no s’emet certificat d’entrada de les 
propostes, ni hi ha constància de la recepció d’invitacions. 

- En l’expedient 109/2011, segons el plec de clàusules 
administratives, el contracte es tramita pel procediment negociat 
amb publicitat amb caràcter d’urgència. En l’expedient 
administratiu, però, no hi ha constància documental dels motius 
que la van justificar aquesta urgència, ni que el procediment 
utilitzat siga realment negociat, ja que es tramita com un 
procediment obert. 

Quant als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes formalitzats, interessa observar les circumstàncies següents: 

- En l’expedient 59/2013, no s’ha realitzat la publicació de la 
formalització del contracte en el Butlletí Oficial de la Província. 

- En l’expedient 207/2011 no consta l’acta de comprovació de 
replantejament, que determina l’inici de les obres i constitueix el 
moment a partir del qual es determinarà el termini d’execució real 
d’aquestes. 

- En l’expedient 109/2011 no consta certificat de registre d’entrada de 
proposicions econòmiques. 

- En la clàusula 15a del plec de clàusules administratives de 
l’expedient 207/2011 s’indica que les baixes temeràries o 
desproporcionades únicament s’apreciarien en funció de les 
quanties oferides per a millorar-les. Aquesta clàusula no resulta 
adequada, perquè haurien de calcular-se, fonamentalment, 
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respecte al preu total ofertat per a l’execució del contracte, sense 
perjudici que s’establisquen altres criteris addicionals. 

En l’anàlisi dels procediments d’execució dels contractes formalitzats, 
cal destacar les circumstàncies següents: 

- En els expedients 59/2013 i 65/2013 no s’ha pagat cap de les 
certificacions d’obra presentades, sinó que tan sols se n’ha aprovat 
la primera en cadascun dels expedients. 

- En l’expedient 109/2011, el contracte convé una duració per a 
l’execució de les obres de quatre mesos. En aquest sentit, en 
l’expedient consten quatre certificacions mensuals, la quantia 
conjunta de les quals coincideix amb el preu del contracte, encara 
que en la quarta no s’indica que siga l’última, motiu pel qual es 
desconeix si s’ha expedit cap altra certificació d’obra, si l’execució 
real del contracte s’ha demorat o si ha resultat més costosa del 
contractat. 

8.6 Fiscalització dels contractes de gestió de serveis públics 

En relació amb les actuacions administratives prèvies dels expedients 
seleccionats, cal destacar els següents aspectes: 

- En cap dels expedients analitzats hi ha constància documental que 
l’Ajuntament haja aprovat, amb anterioritat a la contractació, 
l’acord preceptiu que preveu l’article 132 del TRLCSP, en el qual se 
n’establisca el règim jurídic i declare expressament que l’activitat 
de què es tracta queda assumida per l’Administració com a pròpia, 
atribuïsca les competències administratives, determine l’abast de 
les prestacions a favor dels administrats i regule els aspectes de 
caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del 
servei. 

- En l’expedient 115/2012, el valor estimat del contracte no s’ha 
calculat d’acord amb l’article 88 del TRLCSP. 

Pel que fa al procediment de selecció de l’adjudicatari i formalització del 
contracte, dels expedients analitzats, interessa observar les 
circumstàncies següents pel que fa a l’expedient 115/2012: 

- No està suficientment acreditada la solvència tècnica i financera de 
l’adjudicatari. 

- Les millores oferides per l’adjudicatari en la seua oferta no han 
sigut incloses en el contracte. 
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En relació amb el procediment d’execució del contracte formalitzat en 
l’expedient 115/2012, s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En la revisió de les factures efectuada per l’Ajuntament no consta 
que es revise el nombre real d’alumnes matriculats, circumstància 
rellevant, considerant que la subvenció atorgada depén del nombre 
d’alumnes matriculats. 

- La factura corresponent al mes de desembre per un import de 1.292 
euros, s’ha imputat comptablement a l’exercici 2013, encara que es 
tracta d’una despesa de l’exercici 2012. 

8.7 Fiscalització dels contractes de subministraments 

Quan a les actuacions administratives prèvies dels expedients analitzats, 
cal destacar aquestes qüestions: 

- En l’expedient 80/2012, no s’han formalitzat els informes del 
secretari i de l’interventor justificant la causa d’urgència apreciada, 
tal com indica la disposició addicional 2a.9 del TRLCSP. En el plec de 
clàusules administratives, d’altra banda, no s’han determinat els 
aspectes econòmics i tècnics que s’han de negociar, fet que 
incompleix el que disposa l’article 176 del TRLCSP. 

- L’expedient 133/2012 sorgeix arran de la resolució del contracte de 
prestació del servei amb la societat mercantil que realitzava la 
gestió del servei públic de neteja viària, tractament i eliminació de 
residus sòlids urbans, i acord posterior de la Comissió Delegada de 
Planificació i Infraestructures de realitzar el servei per mitjà de 
gestió directa. 

 L’Ajuntament va decidir prestar el servei amb els mateixos vehicles 
amb què s’estava prestant fins aquell moment, que eren propietat 
d’una entitat financera. Es va promoure un expedient per a 
contractar amb aquesta entitat, sense justificar la impossibilitat de 
promoure la concurrència preceptiva, quan hauria d’haver tramitat 
l’expedient de contractació per mitjà d’un procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada, en raó de l’import del contracte, 
que puja a 2.256.328 euros. 

Pel que fa a la selecció de l’adjudicatari i a la formalització del contracte, 
interessa deixar constància d’aquestes circumstàncies: 

- En l’expedient 102/2012 no s’ha publicat l’anunci de licitació en el 
Butlletí Oficial de l’Estat. 

- Els contractes dels expedients 80/2012 i 102/2012 es van adjudicar 
pel temps que tardaren a consumir-se les previsions 
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pressupostàries, opció que és contrària al que estableix l’article 23 
del TRLCSP. 

En matèria de procediments d’execució dels contractes, s’han posat de 
manifest les següents circumstàncies rellevants: 

- En els expedients 80/2012 i 102/2012 s’han pagat factures quan ja 
s’havia esgotat el pressupost, en dos sengles imports de 83.769 
euros i de 32.762 euros. Aquesta circumstància és especialment 
rellevant, ja que aquests contractes s’han adjudicats en funció d’un 
pressupost i no d’un termini de temps determinat, sense que s’haja 
modificat el contracte i sense que la Intervenció municipal haja 
formulat cap advertiment. 

- En l’expedient 80/2012, l’adjudicació es va produir amb un 
descompte del 2% sobre el preu d’assortidor per litre de 
combustible subministrat, sense que es tinga constància que s’haja 
produït el descompte esmentat. 

8.8 Fiscalització dels contractes de serveis 

En relació amb les actuacions administratives prèvies de l’expedient 
66/2012, cal destacar aquests aspectes: 

- No s’han formalitzat els informes de la Secretaria i la Intervenció 
justificant la urgència, segons s’estableix en la disposició addicional 
2a.9 del TRLCSP. En la resolució de la regidoria delegada, d’altra 
banda, no s’acredita la urgència de la contractació. 

- No hi ha constància que s’haja notificat l’adjudicació als altres 
licitadors, obligatòria segons l’article 151.4 del TRLCSP. 

- La publicitat de la formalització del contracte no conté les dades 
mínimes establides en l’article 154.1 del TRLCSP. 

- El criteri del preu, tot i representar un 50% dels punts totals, no 
representa un 50% del pes real del contracte, sinó que el criteri amb 
major influència real dins dels plecs és el de millores, amb un 30% 
de l’adjudicació, que no ha sigut especificat de manera adequada en 
el plec de clàusules administratives. 

- L’adjudicació del contracte s’ha realitzat en favor de l’oferta més 
cara, que amplia menys el servei en dies i en jornada laboral, 
basant-se en una oferta tècnica que no figura en l’expedient 
administratiu i que l’Ajuntament no ha facilitat. 

- No hi ha constància documental que s’haja publicat l’adjudicació 
del contracte en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
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- En l’expedient no consta la documentació dels sobres A i B de 
l’adjudicatari. 

L’anàlisi de les actuacions administratives prèvies de l’expedient 
200/2010 ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- No consta la publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de l’Estat, 
que era obligatòria, d’acord amb l’article 126.1 de l’LCSP, amb 
independència de l’obligatorietat de la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Unió Europea. 

- Els criteris d’adjudicació i altres clàusules de naturalesa 
administrativa s’estableixen en la clàusula 20a del plec de 
prescripcions tècniques, quan hauria de constar en el plec de 
clàusules administratives particulars, d’acord amb el que disposa 
l’article 68.3 de l’RLCAP. 

- En relació amb els criteris d’adjudicació, cal indicar que el criteri del 
preu té una ponderació de 30 punts, encara que se n’exclou tota 
oferta que presente una baixa superior al 10%, previsió que no 
resulta adequada. En el plec de clàusules administratives hauria 
d’haver-se establit una fórmula per a determinar aquelles ofertes 
que poguessen trobar-se en aquesta situació. En conseqüència, en 
cap cas s’hauria d’excloure automàticament una oferta, sinó que 
s’hauria de concedir audiència al licitador incurs inicialment en 
baixa temerària, a fi que puga justificar la seua oferta. 

- Entre els criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica 
s’ha inclòs un conjunt de criteris que valoren aspectes que estan 
relacionats amb l’empresa i no directament amb ‘objecte del 
contracte. 

En els expedients 186/2011 i 152/2011, d’altra banda, no consta l’informe 
jurídic del secretari de l’Ajuntament sobre l’adequació a la legalitat del 
procediment de selecció utilitzat. 

Pel que fa al procediment de selecció de l’adjudicatari i a la formalització 
dels contractes formalitzats en els expedients 186/2011 i 152/2011, 
interessa considerar el següent: 

- Es té constància que el termini de vigència dels dos contractes ha 
vençut, i que, tot i això, el mateix contractista continua prestant el 
servei, en tos dos supòsits sense cobertura contractual. 

- No hi ha constància documental de la publicitat de la formalització 
del contracte, que hauria d’haver-se realitzat en el Diari Oficial de la 
Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l’Estat, d’acord amb l’article 
138.2 de l’LCSP. 
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Pel que fa a l’expedient 200/2010, d’altra banda, s’han observat les 
circumstàncies següents: 

- La formalització del contracte és anterior a la notificació de la 
resolució d’adjudicació a l’adjudicatari i als altres licitadors. 
circumstància que no s’ajusta al que es disposa en l’article 140.3 de 
l’LCSP. 

- Es té constància que un dels licitadors va sol·licitar que se li facilités 
l’informe tècnic que serveix de base per a la puntuació dels criteris 
basats en judici de valor, sense que hi haja constància documental 
que se li ha facilitat aquesta informació. 

Quant al procediment d’execució del contracte formalitzat en l’expedient 
200/2010, es té constància de l’existència de discrepàncies entre 
l’Ajuntament i l’adjudicatari relatives al compliment del contracte, en 
especial sobre l’execució de les millores oferides en la proposta 
presentada, que no han sigut resoltes en la data d’aprovació de 
l’Informe. En un informe tècnic s’indica la dificultat de delimitar l’objecte 
del contracte i es requereix la formació d’una comissió de tècnics que 
poguera dilucidar la controvèrsia, encara que aquesta no es va constituir. 

Amb independència dels expedients de contractes de serveis que han 
sigut revisats, a causa de la seua importància, s’analitzen diversos 
aspectes relacionats amb el contracte 87/18/08, de recollida, tractament, 
transport i eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària, sobre el 
qual es poden fer aquestes observacions: 

- El contracte mencionat es va formalitzar en data de 30 d’octubre de 
2008 i el seu període inicial de vigència era de deu anys, amb una 
nova pròrroga prevista per un nou període de fins a deu anys. 

- En el Decret de 15 de febrer de 2012 l’Entitat va acordar, per un 
termini de 3 mesos, la intervenció del servei que prestava una unió 
temporal d’empreses (UTE), amb efectes del mateix dia de la seua 
aprovació. En aquest període el servei ha sigut prestat per la 
mateixa empresa adjudicatària, sota el control i la supervisió de 
tres interventors nomenats per l’Ajuntament. 

- Amb posterioritat, en virtut del que disposa el Decret d’11 d’abril de 
2012, després del dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, es va acordar la resolució de 
l’esmentat contracte que es mantenia amb la UTE, per 
incompliment del contractista, així com l’embargament de la 
garantia definitiva i l’establiment d’una indemnització en favor de 
l’Ajuntament, per un import de 2.178.398 euros. 

- En l’esmentat decret de resolució contractual es disposava, així 
mateix, l’inici d’un expedient contradictori amb la UTE, amb la 
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finalitat de liquidar el contracte que es mantenia i garantir que la 
maquinària, instal·lacions, personal i resta béns adscrits al servei 
s’hi continuassen destinant fins que l’Ajuntament contractara un 
altre concessionari a través del procediment legal oportú o a la 
determinació de la forma de gestió del servei. 

- La comissió delegada de planificació i territori, urbanisme i 
patrimoni, infraestructures, serveis i manteniment, planificació, 
projectes i pedanies i habitatges, en sessió celebrada el dia 29 de 
maig de 2012, va acordar determinar que la forma de gestió del 
servei fos, de manera excepcional i provisional, la gestió directa per 
la mateixa Entitat, d’acord amb el que preveu l’article 85.2.a) de 
l’LBRL, fins al moment en què assumís la gestió la societat 
mercantil Uryula Histórica, SL, el capital social de la qual és de 
titularitat municipal. 

- Es va acordar la subrogació del personal que, fins a la data de 
resolució del contracte administratiu que es mantenia amb la UTE, 
es trobava adscrit a la prestació del servei, bo i entenent que 
aquesta subrogació del personal per part de l’Ajuntament no 
representa per als treballadors l’adquisició de cap dret en relació 
amb l’accés a la condició de personal laboral o funcionari 
municipal. 

- En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que una situació que es 
plantejava com a excepcional es continua mantenint a la data 
d’aprovació de l’Informe, el que significa que la contractació del 
personal no s’ha realitzat atenent als principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat que han de regir en la contractació del personal de tota 
entitat pública.  

- La UTE adjudicatària del servei va sol·licitar la liquidació del 
contracte a l’Ajuntament i va reclamar 13.464.013 euros, més altres 
quantitats pendents de quantificar, tenint en compte que 
l’Ajuntament ha embargat la garantia definitiva. Amb posterioritat, 
en data 26 de març de 2014, la UTE va presentar un recurs 
contenciós administratiu contra la resolució del contracte, recurs 
que va ser admés a tràmit. 

- El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d’Oriola, per mitjà 
d’interlocutòria de 4 de juny de 2012, va acordar prendre declaració 
en qualitat d’imputats a determinades persones, a les quals se’ls 
atribueix la comissió de fets delictius relacionats amb el procés 
d’adjudicació del contracte de servei de recollida de residus urbans 
de la localitat d’Oriola. 

- En la mesura en què de l’esmentat procés judicial se’n poguessen 
derivar responsabilitats per perjudicis causats als interessos 
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públics, es té constància que l’Ajuntament s’ha presentat en el 
procés en qualitat d’acusació particular. 

8.9 Fiscalització del contractes menors de l’Ajuntament 

Es consideren contractes menors, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP, 
els que tinguen un import inferior a 50.000 euros, quan es tracte de 
contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracte d’altres contractes. 
Aquests contractes es podran adjudicar directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que compte amb la rehabilitació 
professional necessària per a realitzar la prestació. 

La tramitació dels expedients de contractes menors, segons es disposa 
en l’article 111 del TRLCSP, tan sols exigirà aprovar la despesa i 
incorporar als expedients la factura corresponent, excepte en el 
contracte menor d’obres, en què s’haurà d’afegir el pressupost de les 
obres, sense perjudici que haja d’haver-hi el corresponent projecte quan 
normes específiques així o requerisquen. 

En la base 24a de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2012 es 
regula un procediment per a la realització de contractes menors, en què 
s’estableix la necessitat de tramitar un expedient elaborat pel 
departament de contractació, quan l’import del contracte supere els 
3.005 euros. 

En el marc de la fiscalització de l’àrea de contractació, s’han revisat els 
contractes menors que es mencionen en el quadre següent, amb les 
xifres expressades en euros. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament d’Oriola. Exercicis de 2012 a 2014. 

52 

Nom. 
expt. Tipus Objecte Import 

6/2012 SE "Bugaderia dels centres ocupacional i residència Oriol". Al 18% i 
8%. Des del 15 de gener al 29 de febrer de 2012. 5.266 

7/2012 SE "Menjador dels centres ocupacional i residència Oriol".  15.370 

10/2012 SE "Transport als alumnes dels IES de Las Espeñetas, Gabriel Miró i 
el Palmerar d’Oriola” fins al 22 de juny de 2012, 8% d’IVA. 17.926 

23/2012 SE 
"Atenció sociosanitària, consergeria i desenvolupament dels 
tallers d’animació sociocultural, al centre de majors i altres 
centres socials de l’Excm Ajuntament d’Oriola” al 18% i 8%. 

13.413 

35/2012 SE 
"Estudi sobre l’estat de les infraestructures, vials, voreres i 
enllumenat existents en la urbanització de Montepinar, i sobre 
les seues modificacions". 

17.855 

36/2012 SE 
“Poda anual de 1.148 palmeres, trasllat de les deixalles a 
l’abocador, neteja de la zona de poda i marcat de palmeres 
malaltes”. 

17.300 

48/2012 O “Reparació de façanes al barri de Sant Isidre d’Oriola”. 22.157 

84/2012 O "Repintada de senyalització horitzontal de vials a Oriola”. 49.151 

130/2012 SE "Treballs de transplantament de palmeres (Phoenix dactylifera), 
des del viver municipal a diferents punts del palmerar d’Oriola”. 17.950 

158/2012 SE 
"Tècnic de prevenció de riscos laborals per a l’Ajuntament 
d’Oriola, D. Francisco Masip Andújar, per un període de 12 
mesos”. 

17.995 

21/2013 SU "Gasoli per als centres docents i educatius d’Oriola". 17.999 

26/2013 SU “Gasoli per al Palau de l’aigua, durant el mes de febrer de 2013”. 17.789 

31/2013 SE "Salvament i socorrisme en platges d’Oriola, durant la Setmana 
Santa de 2013”. 17.950 

50/2013 SE "Campanya de promoció de l’Ajuntament i de la nostra ciutat, 
durant els mesos d’abril a desembre de 2013”. 17.991 

90/2013 SE "Gestió de podes i residus biodegradables procedents dels 
jardins dels ciutadans d’Oriola Costa”. 17.990 

203/2013 SE "Creació d’un butlletí municipal de caràcter mensual, 
denominat Orcelitania”, números 00 i 01. 17.950 

255/2013 SE "Campanya de promoció de l’Ajuntament d’Oriola. 18.000 

 Quadre 17 

En la revisió dels contractes menors seleccionats s’han posat de manifest 
les següents circumstàncies d’interés: 

- L’expedient 50/2013 es tracta d’una campanya de promoció de 
l’Ajuntament i de la ciutat durant 9 mesos de l’any 2013, en la qual 
es cobra per 9 mesos el mateix import que en l’expedient 255/13 per 
a tot l’any, tot i coincidir el mateix contingut del servei proposat. 

- En l’expedient 255/2013, el servei prestat és el mateix que el de 
l’expedient 50/2013. En conseqüència, hauria d’haver-se aprovat un 
expedient de contractació únic, que justifiqués adequadament les 
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necessitats institucionals, que inclogués la totalitat de l’objecte a 
prestar i que s’hagués tramitat d’acord amb els procediments 
legalment establits per a contractes que no tenen la consideració de 
contractes menors. 

- En l’expedient 203/2013, la proposta del contracte és per dos 
butlletins mensuals, encara que en l’expedient solament consta la 
factura del butlletí de desembre de 2013, però no la factura del 
butlletí de gener de 2014. 

- En els expedients 21/2013 i 26/2013 els dos contractes tenen un 
mateix objecte contractual, de manera que haurien d’haver-se 
licitat conjuntament com un contracte no menor de 
subministraments, amb independència que s’hagués previst en el 
seu cas la divisió en lots, segons els centres què es destine el 
subministrament. 

9. SEGUIMENT DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL 
INTERN DE L’AJUNTAMENT D’ORIOLA DE L’EXERCICI 2010 

9.1 Conclusions de l’informe de control resoltes 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat si l’Ajuntament ha resolt els 
incompliments de la normativa i deficiències significatives de control 
intern aplegats en les conclusions generals de l’informe de fiscalització 
sobre el control intern de l’Ajuntament d’Oriola de l’exercici 2010. 

En el treball realitzat l’Ajuntament ha presentat documents que 
justifiquen que s’ha tramitat o s’està tramitant la resolució de 
determinades qüestions, fet que mereix les consideracions següents: 

- Les bases reguladores de les subvencions contenen tots els aspectes 
que exigeix l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre 
General de Subvencions, entre altres els que es refereixen als llibres 
i registres comptables que ha de portar el beneficiari i la 
comptabilitat o incompatibilitat amb la concessió d’altres 
subvencions. 

- La Intervenció municipal ha requerit l’òrgan gestor perquè 
justifique la tramitació de l’expedient, a fi d’iniciar el 
reconeixement de les obligacions, una vegada transcorregut un mes 
des de l’anotació en el registre de factures, sense que el gestor haja 
tramitat l’expedient de reconeixement de l’obligació. 

9.2 Conclusions de l’informe de control que es reiteren 

En relació amb les conclusions de l’informe de control referides a 
l’organització administrativa i grau de transparència, no s’han resolt les 
conclusions següents, que es reiteren en aquest Informe: 
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- L’Ajuntament no disposa dels instruments de gestió degudament 
aprovats, com una relació i una classificació de llocs de treball. 
Encara que l’Entitat disposa d’un reglament orgànic, les diferents 
unitats administratives no disposen d’un manual de funcions o 
d’un instrument similar on es concreten les diferents tasques. 

- L’Ajuntament continua resolent les peticions que fan els membres 
dels grups sense que se’n deixe constància, motiu pel qual es 
desconeix si aquestes han sigut satisfetes o no. 

- La pàgina web de l’Entitat recull diversa informació, encara que no 
la relativa a les funcions dels òrgans de govern i de les unitats 
administratives, el cicle pressupostari, l’endeutament i l’estabilitat 
pressupostària. 

Pel que fa a les conclusions de l’informe de control referides a la 
comptabilitat i intervenció, no s’han resolt les conclusions següents, que 
es reiteren en aquest Informe: 

- La societat mercantil Oryula Histórica, SL, de titularitat municipal, 
no ha presentat els comptes de l’exercici 2012 en la Sindicatura de 
Comptes, circumstància que representa un incompliment de 
l’article 209 de l’LRHL. 

- La fiscalització dels ingressos ha sigut substituïda en tots els casos 
per la nota d’intervenció, però no es realitza cap informe que 
aplegue la fiscalització plena posterior, ni se’n dóna compte al Ple 
de l’Entitat. 

- Les funcions de gestió i fiscalització no estan totalment segregades, 
ja que la Intervenció municipal participa de la gestió 
pressupostària. 

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

Pel que fa les conclusions de l’informe de control referides al 
compliment de la normativa aplicable, no s’han resolt les següents 
conclusions, que es reiteren en aquest Informe: 

- Hi ha despeses que es van realitzar sense crèdit suficient i adequat, 
segons que es desprén de la informació de l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits que es va iniciar en 2012, 
així com del nombre d’advertiments que es van efectuar en 2012 
per la Intervenció municipal. 

- No es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en 2010, 2011 ni 2012 sobre el 
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pressupost i tampoc en l’elaboració, ni en les modificacions, ni en la 
liquidació del pressupost, ni en el Compte General. 

- La Intervenció municipal no ha elevat al Ple un informe sobre els 
estats financers, una vegada aprovats per l’òrgan competent, de 
cadascuna de les entitats dependents a què es refereix l’article 4 de 
l’RLEP. 

En relació a les conclusions de l’informe de control referides a la 
protecció dels béns de l’Entitat, no s’han resolt les conclusions següents, 
que es reiteren en aquest Informe: 

- No tots els béns immobles estan inscrits en el Registre de la 
Propietat, el que constitueix una debilitat de control intern. 

- La comptabilització i el control de fons no els realitzen persones 
distintes. 

- Són rellevants les observacions que es realitzen sobre l’àrea de 
tresoreria, en concret la insuficiència del nombre d’arquejos 
justificats per conciliacions bancàries degudament signades. 

- Hi ha valors prescrits i no es tramiten expedients per a determinar 
possibles responsabilitats. Les baixes de drets reconeguts no estan 
sustentades a través d’expedients degudament informats i 
aprovats, ni es comproven per a verificar que aquests no hagen 
sigut pagats pels deutors. 

9.3 Recomanacions de l’informe de control que es reiteren 

En la mesura en què l’Ajuntament no ha aportat justificació documental 
de la qual es desprenga que s’haja complit alguna de les recomanacions 
recollides en l’informe de control, correspon reiterar-les totes en aquest 
Informe: 

- Convé elaborar un organigrama actualitzat de l’Entitat i manuals de 
funcions de les diferents àrees. 

- L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la planificació de les 
inversions i estimar-ne no solament el cost sinó també el 
manteniment. Les dotacions de despeses han de servir de límit i 
evitar el recurs al reconeixement extrajudicial de crèdits, per mitjà 
d’un control adequat de la despesa. 

- A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té a conéixer la 
informació sobre la situació econòmica i financera d’aquesta, és 
necessari portar a la pràctica el termini en què ha de proporcionar-
se a aquest òrgan la informació sobre l’execució dels pressupostos i 
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de la tresoreria de l’Entitat, per donar compliment al que disposa 
l’article 207 de l’LRHL. 

- L’àrea de Tresoreria ha de potenciar-se augmentant la freqüència 
dels arquejos. En aquest sentit, es considera que la freqüència dels 
arquejos ha de ser mensual. 

- Les modalitats de control intern s’han d’efectuar a fi de millorar el 
control intern. S’han de tenir en compte les observacions 
efectuades sobre el contingut dels informes de fiscalització en 
l’apartat 6 de l’informe de control i concretar aquells aspectes que 
s’han de comprovar en la fiscalització. 

- Les funcions d’intervenció i comptabilitat s’han de segregar, així 
mateix la Intervenció municipal no ha de participar en la gestió 
econòmica de l’Entitat. 

- L’Ajuntament ha de portar a la pràctica, per millorar la seguretat i 
l’eficàcia de l’entorn tecnològic, determinades mesures que 
s’aplegaven en l’apartat 7 de l’informe de control. 

10. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència dels treballs de fiscalització realitzats en el Compte 
General de l’exercici 2012 de l’Ajuntament d’Oriola, i amb independència 
de les conclusions que s’apleguen en l’apartat 2 de l’Informe, es realitzen 
les recomanacions següents: 

a) L’Ajuntament ha de disposar d’un inventari específic dels seus béns 
i drets de caràcter comptable, amb la finalitat de detallar de manera 
individual els components de l’immobilitzat i que aquest es 
reflectisca de manera adequada en el balanç de l’Entitat, segons 
s’expressa en l’apartat 4.2 de l’Informe. 

b) L’Alcaldia ha de procurar que l’aprovació dels decrets de liquidació 
del pressupost de l’exercici es realitzen abans del dia 1 de març de 
l’exercici següent, a fi d’ajustar-se a la data prevista en l’article 89.2 
de l’RLRHL, aplegant tota la informació prevista en l’article 93 de 
l’RLRHL, tal i com es comenta en l’apartat 4.1 de l’Informe. 

c) La Intervenció municipal ha de realitzar els informes de control 
financer de les societats mercantils de titularitat municipal, d’acord 
amb el que s’estableix en l’article 220 de l’LRHL i es detalla en els 
apartats 4.3 i 4.5 de l’Informe. 

d) En les bases d’execució del pressupost s’han de concretar les 
tasques de control intern que ha de realitzar la Intervenció 
municipal, incloent-hi la remissió dels informes trimestrals 
previstos en els articles 4 i 5 de l’LMOC al Ministeri d’Hisenda i 
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Administracions Públiques i a la Generalitat, com es detalla en els 
apartats 4.4 i 4.5 de l’Informe. 

e) L’Entitat ha de valorar la conveniència d’incrementar el personal 
adscrit a la Intervenció municipal, a fi que aquest òrgan realitze de 
manera efectiva totes les funcions que li assigna la legislació de 
règim local i la resta de l’ordenament jurídic, tal i com s’exposa en 
l’apartat 4.5 de l’Informe. 

f) Una gestió adequada econòmica i financera de l’Entitat exigeix 
l’aprovació definitiva del pressupost anual amb anterioritat al 31 de 
desembre de l’any anterior a l’exercici en què haja d’aplicar-se, 
garantint-ne la remissió posterior a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat els pressupostos de l’Entitat, tal com s’indica en 
l’apartat 5.2 de l’Informe. 

g) En el sentit exposat en l’apartat 7.2 de l’Informe, l’Ajuntament ha 
d’elaborar un manual de procediments, en el qual es definisquen 
totes les tasques que es realitzen en l’àrea de tresoreria, el personal 
responsable de desenvolupar-les, així com la regulació de les 
relacions d’aquest departament amb la resta de departaments de 
l’Entitat, en especial amb la Intervenció municipal. 

h) L’Ajuntament no ha d’acudir a la tècnica de comptabilitzar els 
pagaments realitzats directament en el compte financer 555 
“Pagaments pendents d’aplicar al pressupost” i que posteriorment 
siga l’àrea de comptabilitat i intervenció, una vegada determinat 
l’origen d’aquests pagaments, qui els aplique al pressupost, sinó 
que ha de garantir la segregació de funcions adequada entre 
ambdues unitats administratives, conformement al que es detalla 
en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

i) En el sentit que s’indica en l’apartat 7.3 de l’Informe, es recomana 
que l’Entitat suprimisca la caixa municipal i les caixes restringides 
que presenten escàs moviment, a fi de contribuir a un major 
control i a reduir el risc inherent que comporta la gestió d’efectiu. 

j) En el sentit indicat en l’apartat 7.5 de l’Informe, s’hauria de garantir 
el compliment dels diversos aspectes materials i formals dels 
acomptes de caixa fixa, que s’han de limitar als supòsits i límits 
previstos en la normativa d’aplicació. 

k) L’Entitat ha de resoldre tots els incompliments del TRLCSP que 
s’han posat de manifest en la fiscalització realitzada, en especial 
aquells que s’apleguen en l’apartat 8.4 de l’Informe, relatius a les 
actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació, 
com ara la justificació de l’aplicació dels procediments d’urgència, 
mancances que s’han produït en els expedients analitzats. 
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l) En la tramitació dels expedients de contractació l’Entitat ha 
d’ajustar-se a les prescripcions del TRLCSP, procurant el 
compliment dels instruments previstos per garantir la publicitat i 
concurrència, tal com s’indica en l’apartat 8.9 de l’Informe. 

11. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos III i IV. 

 



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 2 de desembre de 2014, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 2 de desembre de 2014 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

Resum dels comptes anuals de l’Ajuntament d’Oriola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2012, en la data 
d’aprovació de l’informe, no ha sigut elaborat ni presentat per a la seua 
aprovació al Ple de l’Entitat i posterior remissió a la Sindicatura de 
Comptes. Aquesta circumstància ha comportat un incompliment 
rellevant de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, segons 
indica l’apartat 2.2 de l’Informe de fiscalització. 

En el Compte General que recull aquest annex s’inclouen els diversos 
estats provisionals de l’exercici de 2012, que han sigut facilitats per la 
Intervenció municipal, d’acord amb el que comenta l’apartat 4.1 de 
l’Informe de fiscalització. 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS
PREVISION 

INICIAL
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

RECAUDACIÓN 
NETA

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31 DE 

DICIEMBRE

GRADO DE 
EJECUCIÓN %

GRADO DE 
REALIZACIÓN 

%

 I. Impuestos directos 25.936.110    25.936.110       25.801.150      21.893.431      3.907.719               99,5% 84,9%
 II. Impuestos indirectos 2.426.800      2.426.800         2.563.119        1.791.477        771.642                  105,6% 69,9%
 III. Tasas y otros ingresos 18.526.435    18.526.435       13.409.202      9.112.550        4.296.652               72,4% 68,0%
 IV. Transferencias corrientes 19.353.880    399.278                     19.753.158       18.548.953      17.296.168      1.252.785               93,9% 93,2%
 V. Ingresos patrimoniales 645.000         645.000            662.324           463.007           199.317                  102,7% 69,9%
 VI. Enagenación bienes inmuebles -                  -                     1.359.103        1.359.103        -                           - 100,0%
 VII. Transferencias de capital 1.049.360      1.049.360         306.958           306.958           -                           29,3% 100,0%
VIII. Activos financieros 300                14.308.490                14.308.790       125.735           101.476           24.259                    0,9% 80,7%
IX. Pasivos financieros -                  -                     21.516.602      21.516.602      -                           - 100,0%

Total presupuesto ingresos 67.937.885    14.707.768                82.645.653       84.293.146      73.840.772      10.452.374             102,0% 87,6%

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL GASTO ORDENADO POR CAPÍTULOS

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
CRÉDITOS 
INICIALES

MODIFICACIONES DE 
CRÉDITO

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS 
REALIZADOS

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE

GRADO DE 
EJECUCIÓN %

GRADO DE 
REALIZACIÓN 

%

 I. Gastos de personal 22.810.237    2.977.251                  25.787.488       23.357.673      22.872.547      485.126                  90,6% 97,9%
 II. Gastos de funcionamiento 30.962.544    -1.648.648 29.313.896       26.472.103      18.697.330      7.774.773               90,3% 70,6%
 III. Gastos financieros 1.850.000      -137.000 1.713.000         1.663.130        1.663.130        -                           97,1% 100,0%
 IV. Transferencias corrientes 4.927.804      -139.490 4.788.314         4.088.805        2.812.799        1.276.006               85,4% 68,8%
 VI. Inversiones reales 1.097.000      13.585.255                14.682.255       1.856.966        892.457           964.509                  12,6% 48,1%
 VII. Transferencias de capital -                  -                              -                     -                    -                    -                           -                    -                  
VIII. Activos financieros 300                70.400                       70.700              70.400             70.400             -                           99,6% 100,0%
 IX. Pasivos financieros 6.290.000      -                              6.290.000         6.283.219        6.283.219        -                           99,9% 100,0%

Total prespuesto de gastos 67.937.885    14.707.768                82.645.653       63.792.296      53.291.882      10.500.414             77,2% 83,5%

LIQUIDACIÓN DE PREUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
SALDO 
INICIAL MODIFICACIONES

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS RECAUDACIÓN
PENDIENTE DE 

COBRO

44.002.789 1.557.783 4.705.014 0 8.896.428 31.959.130

OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO

SALDO 
INICIAL

MODIFICACIÓN/ANUL
ACIÓN

TOTAL 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS PRESCRIPCIÓN PAGOS

PENDIENTE DE 
PAGO

18.295.515 -191.863 18.103.652 0 16.289.038 1.814.614

RESULTADO PRESUPUESTARIO REMANENTE DE TESORERÍA 

a  Operaciones Corrientes 5.403.037 1. Fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio 5.718.657

b  Otras operaciones no financieras -190.905 2. Derechos pendientes de cobro 42.211.900

1.Total operaciones no financieras (a+b) 5.212.132    - del presupuesto corriente 10.452.374

2. Activos financieros 55.335    - de presupuestos cerrados 31.959.130

3. Pasivos financieros 15.233.383    - de operaciones no presupuestarias 424.421
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 20.500.850    (-) cobros realizados pendientes de apl. def. 624.025

4. (+) Ctos. financiados con rem. tesor. Para gastos. grales 475.735 3.Obligaciones pendientes de pago 3.761.592

5. (+) Desviaciones financiación. negativas del ejercicio 1.557.921    - del presupuesto corriente 10.341.876

6. (-) Desviaciones financiación positivas del ejercicio 306.958    - de presupuestos cerrados 1.814.614
II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 22.227.548    - de operaciones no presupuestarias 6.159.194

   (-) pagos realizados pendientes de apl. def. 14.554.092
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 44.168.965

II. saldos de dudoso cobro 13.645.666
III. Exceso de financiación afectada 14.386.466
IV. Remanente de tesorería por gastos generales (I-II-III) 16.136.833

ESTADO DE TESORERÍA

DENOMINACIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL
Caja 2.683 33.475 33.262 2.896
Bancos e inst. crdto. Cta operativa 3.851.034 96.164.648 96.013.607 4.002.075
Bancos , Cuentas restringidas cobro 105.382 3.630.554 3.548.955 186.981
Caja Restringida 10.452 23.392 23.244 10.600
Bancos, Cuentas restringidas de pago 6.694 60.809 51.013 16.490
Bancos, Cuentas financieras 671.016 1.799.614 971.015 1.499.615

4.647.261 101.712.492 100.641.096 5.718.657Total 
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BALANCE

ACTIVO 2012 PASIVO 2012
A) INMOVILIZADO 200.570.805        A) FONDOS PROPIOS 147.090.775        
I. Inversiones destinadas al uso general 98.119.383          I. Patrimonio 23.638.521          
1. Terrenos y bienes naturales 30.997.123          1. Patrimonio 23.638.521          
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 67.122.260          2. Patrimonio recibido en adscripción
3. Bienes comunales 3. Patrimonio recibido en cesión
4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 4. Patrimonio entregado en adscripción
II. Inmovilizaciones Inmateriales 456.662               5. Patrimonio entregado en cesión
1. Aplicaciones Informáticas 96.252                 6. Patrimonio entregado al uso general
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento II. Reservas -                        
3. Otros inmovilizado inmaterial 360.410               III. Resultados de ejercicios anteriores 142.455.903        
4. Amortizaciones IV. Resultados del ejercicio -19.003.649 
5. Provisiones B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
III. Inmovilizados materiales 101.206.535        C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 65.068.455          
1. Terrenos 40.326.934          I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
2. Construcciones 41.121.945          1. Obligaciones y bonos
3. Instalaciones técnicas 6.960.124            2. Deudas representadas en otros valores negociables
4. Otro Inmovilizado 12.797.532          3. Intereses de obligaciones y otros valores
5. Amortizaciones 4. Deudas en moneda distinta del euro
6. Provisiones II. Otras deudas a largo plazo 65.068.455          
IV. Inversiones gestionadas -                        1. Deudas con entidades de crédito 58.989.598          
V. Patrimonio público del Suelo 3.540                   2. Otras deudas 6.078.857            
1. Terrenos y construcciones 3.540                   3. Deudas en moneda distinta del euro
2. Aprovechamientos urbanísticos 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
3. Otro Inmovilizado 5. Operaciones de intercambio financiero
4. Amortizaciones III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -                        
5. Provisiones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 37.938.587          
VI. Inversiones financieras permanentes 784.685               I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables -                        
1.Cartera de valores a largo plazo 32.369                 1. Obligaciones y bonos a corto plazo
2. Otras Inversiones y créditos a largo plazo 752.316               2. Deudas representadas en otros valores negociables
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Provisiones 4. Deudas en moneda distinta del euro
5. Operaciones de intercambio financiero II. Otras deudas a corto plazo 1.154.836            
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo -                        1. Deudas con entidades de crédito
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -                        2. Otras deudas
C) ACTIVO CIRCULANTE 49.527.012          3. Deudas en moneda distinta del euro
I. Existencias -                        4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.154.836            
1. Existencias 5. Operaciones de intercambio financiero
2. Provisiones III. Acreedores 36.783.751          
II. Deudores 43.746.413          1. Acreedores presupuestarios 12.283.435          
1. Deudores presupuestarios 42.411.504          2. Acreedores no presupuestarios 23.119.860          
2. Deudores no presupuestarios 91.102                 3. Acreedores por administración recursos por cuenta otros entes públi
3. Deudores administración recursos por cuenta otros entes públicos 4. Administraciones Públicas 756.431               
4. Administraciones Públicas 333.318               5. Otros acreedores 624.025               
5. Otros deudores 14.556.155          IV. Ajustes por periodificación -                        
6. Provisiones -13.645.666 
III. Inversiones financieras temporales 61.942                 
1. Cartera de valores a corto plazo
2. Otras Inversiones y créditos a corto plazo 61.942                 
3. Fianzas y depositos constituidos a corto plazo
4. Provisiones
5. Operaciones de intercambio financiero
IV. Tesorería 5.718.657            
V. Ajustes por periodificación -                        

Total activo (A+B+C) 250.097.817        Total pasivo (A+B+C+D) 250.097.817        
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

GASTOS 2012 INGRESOS 2012
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                        1. Ventas y prestaciones de servicios 3.080.369            
2. Aprovisionamientos 18.871.932          a) Ventas -                        
a) Consumo de mercaderías b) Prestaciones de servicios 3.080.369            
b) Consumo de materias primas y otras materias b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado -                        
c) Otros gastos externos 18.871.932          b.2) Precios públicos por prestación de servicios o actividades 3.080.369            
3. Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales 55.445.103          2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                        
a) Gastos de Personal 23.353.847          3.Ingresos de gestión ordinaria 34.698.603          
a.1) Sueldos, salarios y asimilados 17.670.446          a) Ingresos tributarios 34.698.603          
a.2) Cargas sociales 5.683.401            a.1) Impuestos propios 25.801.150          
b) Prestaciones Sociales -                        a.2) Impuestos cedidos -                        
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado -                        a.3) Tasas 6.333.293            
d) Variación de provisiones de tráfico 4.083.932            a.4) Contribuciones especiales -                        
d.1) Variación de provisiones de existencias a.5) Otros ingresos tributarios 2.564.160            
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 4.083.932            b) Ingresos urbanisticos -                        
e) Otros gastos de gestión 26.344.195          4. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.656.488            
e.1) Servicios exteriores 26.179.507          a) Reintegros 18.005                 
e.2) Tributos 164.688               b) Trabajos realizados por la entidad -                        
e.3) Otros gastos de gestión corriente -                        c) Otros ingresos de gestión 3.882.248            
f) Gastos financieros y asimilables 1.663.129            c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.882.248            
f.1) Por deudas 1.663.129            c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos -                        
f.2) Pérdidas de inversiones financieras -                        d) Ingresos de participaciones en capital -                        
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras -                        e) Ingresos otros valores negociables y de créditos activo inmovilizado -                        
h) Diferencias negativas de cambio -                        f) Otros intereses e ingresos asimilados 756.235               
i) Gastos de operaciones de intercambio financiero -                        f.1) Otros intereses 756.235               
4. Transferencias y subvenciones 4.088.805            f.2) Beneficios de inversiones financieras -                        
a) Transferencias y subvenciones corrientes 4.088.805            g) Diferencias positivas de cambio -                        
c) Transferencias y subvenciones de capital -                        h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero -                        
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 4.704.987            5. Transferencias y subvenciones 19.922.073          
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado -                        a) Transferencias corrientes 17.135.601          
b) Variación de las provisiones de inmovilizado -                        b) Subvenciones corrientes 2.479.514            
c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento -                        c) Transferencias de capital 306.958               
d) Gastos extraordinarios -                        d) Subvenciones de capital -                        
e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 4.704.987            6. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.749.645            

a) Beneficios procedentes del inmovilizado
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.749.645            

Ahorro......................................... Desahorro....................................... 19.003.649          



 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 











































 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA I FINANCERA DE L’AJUNTAMENT D’ORIOLA. EXERCICIS 
PRESSUPOSTARIS DE 2012 A 2014 

INTRODUCCIÓ 

El dia 25 de setembre de 2014 es va remetre al senyor alcalde-president 
de l’Ajuntament d’Oriola, l’esborrany de l’Informe de fiscalització sobre 
diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Entitat, que 
sigut realitzat d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació 
per a l’any 2014. En aquest tràmit s’ha rebut un escrit d’al·legacions de 
l’alcalde de l’Ajuntament, de data 28 d’octubre de 2014. 

Com ja és habitual, s’ha elaborat el present Informe a fi que el Consell de 
la Sindicatura de Comptes puga valorar els escrits d’al·legacions 
presentades i, si és el cas, modificar l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe de fiscalització de l’Ajuntament d’Oriola. 

CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 
L’ALCALDE-PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ 

Primera i novena al·legacions (pàgines 1 i 4 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

S’indica que per part de l’alcalde s’ha sol·licitat a la Intervenció 
informació sobre les diferències de 13.032 euros que es produeixen entre 
les obligacions reconegudes en el Decret de liquidació del pressupost i els 
estats facilitats per la Intervenció. L’escrit en el qual demanen aquestes 
explicacions a l’interventor, no obstant això, no té la data ni la signatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona i dotzena al·legacions (pàgines 1 i 5 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

S’informa que s’han iniciat els tràmits oportuns per a aprovar un nou 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits que resoldria el 
problema descrit en el paràgraf b) de l’apartat 2.1 de conclusions generals 
de l’esborrany de l’Informe. 

En qualsevol cas, interessa ressaltar que l’informe de la Intervenció 
municipal que s’aporta en l’escrit d’al·legacions, en el qual indiquen que 
està signat digitalment al marge, no hi és. 
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Conseqüències en l’informe: 

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

Tercera al·legació (pàgina 2 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Es justifiquen les raons per les quals l’Ajuntament no s’ajusta al règim 
jurídic previst en el títol IX de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) per 
als municipis de gran població, que es refereixen a què no es donen les 
circumstàncies polítiques necessàries per al seu desenvolupament. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta i desena al·legacions (pàgines 2 i 4 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que la incorporació del nou interventor, en 
data 26 d’abril de 2014, ha comportat una millora en el compliment de 
les obligacions previstes en l’Article 207 de l’LRHL. En la mesura en què 
en l’esborrany de l’Informe es fa referència als exercicis de 2012 i 2013, es 
considera que els comentaris que s’hi recullen continuen plenament 
vigents. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quinta i onzena al·legacions (pàgines 2 i 5 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Es realitzen una sèrie de consideracions en les quals es justifica el 
procediment seguit per l’anterior interventor i que aquesta forma de 
procedir ha sigut rectificada pel nou interventor. 

Amb independència que les consideracions que realitza l’Ajuntament en 
l’escrit d’al·legacions que estan recollides en l’esborrany de l’Informe, cal 
ressaltar que no aporten documents nous que no hagen sigut analitzats 
en els treballs de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació (pàgina 3 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Informen que l’anterior interventor no va advertir de la necessitat 
d’aprovar un Decret de l’alcalde per a la pròrroga del pressupost, ni en va 
preparar el document corresponent. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setena al·legació (pàgina 3 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que l’Alcaldia ha pres totes les mesures 
necessàries per tal que es complisca la normativa de contractes del 
sector públic. En especial hi fan esment a què han iniciat els tràmits per 
a reclamar el reintegrament dels anuncis de licitació als adjudicataris 
dels contractes en aquells supòsits en què no haja prescrit. 

Aporten un escrit de l’alcalde al secretari de l’Ajuntament en el qual 
sol·liciten informe sobre determinades matèries de contractació pública, 
tot i que aquest escrit no està ni signat ni té data. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena i tretzena al·legacions (pàgines 4 i 5 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Amb data 24 d’octubre de 2014, ha pres possessió del càrrec de tresorera 
la titular del lloc de treball, funcionària amb habilitació nacional, que es 
trobava en comissió de serveis. En aquest sentit no convé, doncs, 
recomanar que el lloc de tresorer siga ocupat de forma efectiva per un 
funcionari amb habilitació nacional. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 3r de la pàgina 11 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: “El lloc 
de treball de tresoreria ha estat ocupat amb caràcter eventual per un 
administratiu de l’Ajuntament del grup C1, des del dia 1 de juliol de 1992 
fins al dia 14 d’agost de 2014; així com per un tècnic d’administració 
general, des de la citada data fins al dia 24 d’octubre de 2014. En aquesta 
data s’ha reincorporat al seu lloc de treball la tresorera titular, 
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funcionària amb habilitació nacional que es trobava en comissió de 
serveis des de la seua presa de possessió.” 

En consonància amb la nova redacció que es proposa en el citat paràgraf 
de l’esborrany de l’Informe, el paràgraf 4t de la pàgina 11 hauria de 
quedar amb la redacció següent: “Amb la presa de possessió de la 
tresorera titular del lloc de treball s’ha posat fi a una situació 
notòriament irregular, que s’ha mantingut durant un llarg període de 
temps i que ha contribuït a què es produïren les diverses incidències que 
recollim en l’apartat 7 de l’Informe.” 

Es proposa, a més a més, la modificació de l’actual redacció del paràgraf 
1r de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la 
redacció següent: “Com comentem en l’apartat 3 de l’Informe, el lloc de 
Tresoreria ha estat ocupat de forma eventual per un funcionari del grup 
C1 i per un tècnic d’administració general des del dia 1 de juliol de 1992 
fins al dia 24 d’octubre de 2014. En aquesta data és quan ha sigut ocupat 
per una funcionària amb habilitació nacional, en compliment del que 
disposa l’article 92.bis de l’LBRL.” 

En el mateix sentit, es proposa que el paràgraf 2n de la pàgina 34 de 
l’esborrany de l’informe quede amb la redacció següent: “La 
permanència efectiva d’un tresorer eventual durant un període superior 
a 22 anys ha desvirtuat el caràcter de transitorietat que ha de presidir un 
nomenament d’aquest tipus, circumstància que ha contribuït a què 
s’hagen produït les incidències de detallem en aquest apartat.” 

Les modificacions que proposem es completen amb la supressió del 
paràgraf 3r de la pàgina 34 de l’esborrany de l’Informe. 

En el mateix sentit, proposem la supressió del paràgraf 6é de la pàgina 58 
de l’esborrany de l’Informe, que és l’actual recomanació b), proposta que 
implica renomenar la resta d’apartats de recomanacions que es recullen 
a continuació. 

Catorzena al·legació (pàgina 5 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

S’indica que des de l’arribada del nou interventor s’han pres les mesures 
necessàries per a evitar que es tornen a produir les circumstàncies que 
comentem en l’esborrany de l’Informe, que van tenir lloc els mesos de 
juny, juliol i agost de 2012, tot i que no se n’aporta documentació 
justificativa. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Quinzena al·legació (pàgina 6 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que l’inici de la difusió de la informació en 
el Perfil de Contractant es realitza amb una diligència signada pel 
secretari, en la qual consta la data d’inici de la dita difusió. 

Cal fer notar, com ja hem comentat en diverses reunions que hem 
mantingut amb els gestors de l’Ajuntament, que aquesta forma de 
procedir no és d’acord amb el que estableix l’article 53.3 del TRLCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setzena al·legació (pàgina 6 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions s’expressa que des de la recent implantació de 
l’administració electrònica, l’Ajuntament compleix amb els requisits 
establits en la disposició addicional 16.1.f del TRLCSP. 

Amb independència de la circumstància anterior, que no ha sigut 
contrastada, en els exercicis de 2012 i 2013, que són els que han sigut 
objecte de fiscalització, no es complia amb els citats requisits. En la 
mesura que es tracta de circumstàncies referides als citats exercicis i que 
no s’hi ha realitzat cap recomanació específica, considerem que el que 
indica l’escrit d’al·legacions no afecta el contingut de l’esborrany de 
l’informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dissetena al·legació (pàgina 6 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Acompanya l’escrit d’al·legacions una circular del regidor delegat de 
contractació, de 27 d’octubre de 2014, relativa al perfil de contractant, a fi 
que no es torne a produir la situació descrita en l’esborrany de l’Informe, 
els resultats de la qual podran ser apreciats en futures fiscalitzacions de 
l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Divuitena al·legació (pàgina 7 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Fa esment a què el regidor de contractació ha remés un ofici a les 
empreses municipals per tal que no es torne a produir la situació 
descrita en l’esborrany de l’Informe. 

Acompanya l’escrit d’al·legacions una instrucció a la gerent d’una 
societat municipal, de 27 d’octubre de 2012, sobre el compliment de la 
normativa de contractes del sector públic, els resultats de la qual podran 
ser apreciats en futures fiscalitzacions de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dinovena al·legació (pàgina 7 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que han pres les mesures oportunes per tal 
que no es torne a produir la situació descrita en l’esborrany de l’Informe. 
En aquest sentit, el regidor delegat de contractació acompanya una 
circular relativa a aquest tema, de 5 de setembre de 2014. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vintena al·legació (pàgina 7 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Fa esment a què l’Ajuntament està prenent les mesures oportunes per 
tal que no es tornen a produir les circumstàncies descrites en l’esborrany 
de l’Informe. 

L’al·legació fa referència a dos documents que ja han sigut analitzats 
quan van ser analitzades les al·legacions anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-unena al·legació (pàgina 7 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que estan començant a enviar la informació 
relativa als contractes, segons disposen els articles 29 i 333 del TRLCSP. 

Acompanyen documentació justificativa de la circumstància anterior, tot 
i que cal ressaltar que no es va complir amb aquesta obligació en els 
exercicis de 2012 i 2013, que són els que han sigut fiscalitzats. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-dosena al·legació (pàgina 8 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que s’han començat a reclamar als 
adjudicataris les despeses de la publicitat en els diaris oficials. S’han 
remés diversos documents signats per regidors de l’Ajuntament sobre el 
tema, sense que hagen aportat documents que posen de manifest que 
s’ha ja començat a realitzat el que expressa l’escrit d’al·legacions. 

En aquest context, no es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó de 
l’expressió d’una voluntat d’esmenar les situacions descrites en 
l’esborrany de l’Informe, en les quals l’Entitat no ha complit amb les seus 
obligacions legals. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-tresena al·legació (pàgina 8 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Volen deixar constància que el regidor de contractació ha pres les 
mesures necessàries a fi que s’incorpore tota la documentació 
corresponent a un contracte en un únic expedient administratiu en 
l’Àrea de Contractació. En aquest sentit, s’ha remés una circular del 
regidor delegat de contractació de 5 de setembre de 2014 relativa a 
aquest tema. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-quatrena al·legació (pàgina 9 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions l’Ajuntament informa que en els casos en què s’ha 
produït informe del supervisor municipal responsable del contracte, 
s’han tornat les fiances tot i que únicament s’ha facilitat un document de 
setembre de 2014 en el qual se’n sol·licita la devolució. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-cinquena al·legació (pàgina 9 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Indiquen en l’escrit d’al·legacions que estan prenent les mesures 
precises per tal que torne a ser la mesa de contractació la que realitze 
l’obertura dels sobres A, segons el que estableix l’article 81 de l’RLCAP. 

Aporten una acta de la mesa de contractació, de data 16 de novembre de 
2012, que expressa la delegació de l’obertura del sobre A en el 
departament de contractació, que és precisament la circumstància que 
està en l’origen de les conclusions sobre el tema, que recollim en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-sisena al·legació (pàgina 9 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que la negociació es basa en els criteris 
d’adjudicació. Cal fer notar, però, que no han aportat documentació 
justificativa que acredite les negociacions que s’hagueren pogut realitzar, 
cosa que tampoc no constava en l’expedient revisat durant el treball de 
fiscalització. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, interessa fer notar 
que el procediment negociat no ha de contenir criteris d’adjudicació, els 
quals únicament són propis dels procediments oberts o restringits. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-setena al·legació (pàgina 9 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Fan esment a què s’han adoptat les mesures necessàries per a corregir la 
incidència ressenyada en l’esborrany de l’Informe, per la qual cosa, si és 
el cas, hauria de verificar-se la seua correcta implantació en pròximes 
fiscalitzacions.  

Acompanyen diversos documents a l’escrit d’al·legacions que no tenen 
relació directa amb la incidència posada de manifest en l’esborrany de 
l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-vuitena al·legació (pàgina 10 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

En l’expedient administratiu revisat durant els treballs de fiscalització no 
hi havia constància documental de les negociacions que s’hagueren 
pogut realitzar, de la mateixa manera que tampoc no s’aporta constància 
en l’escrit d’al·legacions, tot i que es fa referència a què se cenyia als 
criteris d’adjudicació i a la valoració de l’oferta més avantatjosa quant als 
contractes. 

L’escrit d’al·legacions indica, a més a més, que l’Ajuntament no es 
trobava obligat a publicar la tramitació del contracte, per ser 
procediment negociat, d’acord amb els articles 177 i 142 del TRLCSP. 

La legislació que recull l’al·legació resulta errònia, en la mesura que a la 
data de tramitació del contracte encara no havia entrat en vigor el 
TRLCSP, tot i que la redacció dels preceptes legals esmentats s’ha 
mantingut en els mateixos termes que recollia la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, que sí que hi resulta aplicable. 

En conseqüència, considerem que es pot acceptar l’al·legació quant a 
l’obligació de publicitat de licitació, ja que encara que no se n’ha 
justificat el caràcter d’urgència, sí que constitueix, per exclusió, un dels 
supòsits en què no es requereix publicitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa la modificació del paràgraf 10è de la pàgina 45, i del paràgraf 
1r de la pàgina 46 de l’esborrany de l’Informe, que constitueixen una 
unitat, que quedaria amb la redacció següent: 
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“- En l’expedient 109/2011, segons el plec de clàusules 
administratives, el contracte es tramita pel procediment negociat 
amb publicitat amb caràcter d’urgència. En l’expedient 
administratiu, però, no hi ha constància documental dels motius 
que la van justificar, ni que el procediment utilitzat siga realment 
negociat, ja que es tramita de fet com un procediment obert.” 

Vint-i-novena al·legació (pàgina 10 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que l’expedient 59/2013 s’ha tramitat 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, per raó de la quantia, 
per la qual cosa no comporta obligació de publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

Cal fer notar, però, que l’article 154.2 del TRLCSP estableix que quan la 
quantia del contracte siga igual o superior a 100.000 euros haurà de 
publicar-se, a més a més, en el Butlletí Oficial de l’Estat o en els 
preceptius diaris o butlletins oficials de les comunitats autònomes o de 
les províncies, un anunci en el qual es done compte de la dita 
formalització, en un termini no superior a quaranta-vuit dies 
comptadors des de la data de formalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trentena al·legació (pàgina 10 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Indiquen que el regidor de contractació ha dictat instruccions per tal que 
s’adopten les mesures necessàries per a corregir la incidència ressenyada 
en l’esborrany de l’Informe, que són circumstàncies que, si és el cas, 
hauran de confirmar-se en futures fiscalitzacions. En aquest sentit, 
s’acompanya escrit del regidor delegat de contractació de 5 de setembre 
de 2014. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-unena al·legació (pàgina 11 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions fa esment a què la irregularitat manifestada en 
l’esborrany de l’Informe es va produir com a conseqüència d’un error en 
la redacció del plec. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-dosena al·legació (pàgina 11 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

En l’al·legació no rebaten el que indica l’esborrany de l’Informe, ja que es 
refereix a qüestions distintes. En aquest sentit, l’esborrany de l’Informe 
fa esment a la inexistència en l’expedient de la certificació final, amb el 
consegüent desconeixement de totes les certificacions que s’han expedit 
realment i del cost de l’obra. 

L’al·legació únicament es refereix a l’expedició de l’acta de recepció, que 
se n’aporta una còpia, sense aportar cap dada sobre la certificació final. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-tresena al·legació (pàgina 11 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit realitza una justificació de la forma que va actuar l’Ajuntament, 
en el sentit que indica l’esborrany de l’informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-quatrena al·legació (pàgina 11 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

La documentació acreditativa a què fa referència l’al·legació, que se 
n’acompanya còpia a l’escrit d’al·legacions, va ser analitzada en els 
treballs de fiscalització i es va considerar insuficient com a acreditació de 
la solvència tècnica i econòmica de l’adjudicatari. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-cinquena al·legació (pàgina 12 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Hem analitzat la documentació aportada per l’Entitat en l’escrit 
d’al·legacions i considerem que no justifica que no s’inclogueren les 
millores com a part del contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-sisena al·legació (pàgina 12 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions fa esment a les raons que van motivar la forma de 
procedir de l’Ajuntament. En aquest sentit, la documentació que aporten 
amb l’escrit d’al·legacions no rebat el que indica l’esborrany de l’Informe 
de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-setena al·legació (pàgina 11 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Aporten un informe de la tècnica d’educació de 28 d’octubre de 2014 on 
s’indica de forma expressa que les millores han sigut executades al 100%, 
per la qual cosa es podria suprimir el paràgraf concret de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa la supressió del paràgraf 8è de la pàgina 47 de l’Informe. 

Trenta-vuitena al·legació (pàgina 13 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

S’aporta un informe de declaració d’urgència de la tècnica municipal de 
neteja urbana, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la urgència de la 
tramitació de l’expedient. No aporten, però, els informes de l’interventor 
i secretari que la justifique com obliga el TRLCSP, que és la incidència 
posada de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

En la documentació aportada en l’escrit d’al·legacions tampoc no hi ha 
cap document que justifique que s’haguera practicat una negociació amb 
els licitadors per a l’adjudicació del contracte. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-novena al·legació (pàgina 13 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

La documentació aportada per l’Ajuntament en l’escrit d’al·legacions és 
la mateixa que va ser examinada durant els treballs de fiscalització, per 
la qual cosa considerem que s’ha de mantenir el que exposa l’esborrany 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarantena al·legació (pàgina 14 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Aporten el contracte en el qual es pot comprovar que l’adjudicatari ha 
signat tots els fulls, llevat de l’últim, en el qual es troba el peu de 
signatura, i s’hi pot apreciar que es tracta d’un error no invalidant. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa la supressió del paràgraf 5è de la pàgina 48 de l’esborrany de 
l’Informe. 

Quaranta-unena al·legació (pàgina 14 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions es realitza una justificació de la forma de 
procedir de l’Ajuntament, sense aportar cap dada nova que rebata el que 
inclou l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-dosena al·legació (pàgina 14 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

No es tracta d’una al·legació, sinó que es tracta d’una justificació de la 
forma de procedir de l’Ajuntament, sense a portar-hi cap documentació 
que rebata el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-tresena al·legació (pàgina 14 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Informen que han comprovat la circumstància que cita l’esborrany de 
l’Informe i que estan prenent les mesures oportunes per tal d’integrar les 
quantitats que pertoquen. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-quatrena al·legació (pàgina 14 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

El contingut de l’al·legació i el document que aporten no té cap relació 
amb el que comenta l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quanta-cinquena al·legació (pagina 15 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

El contingut de l’al·legació no té relació amb la circumstància que recull 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-sisena al·legació (pàgina 15 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions no recull el contingut de l’al·legació, alhora que la 
documentació justificativa que aporten no és coherent amb el paràgraf 
al·legat. 

Aporten el plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
quan el paràgraf al·legat de l’Informe fa referència a l’absència de la 
constància de la publicitat en el BOE de la licitació del contracte. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-setena al·legació (pàgina 15 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions indica que realitzen la remissió dels criteris 
d’adjudicació al plec tècnic degut a la seua extensió. La redacció de 
l’RLCAP, però, hi és clara, quan disposa que els plecs tècnics no han de 
contenir clàusules administratives, en el sentit que indica l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-vuitena (pàgina 15 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Indiquen, segons els tècnics de l’Ajuntament i d’acord amb la 
experiència en la prestació del servei, que van considerar que en 
l’expedient havien d’excloure les baixes superiors al 10%. 

Aquesta condició excloent resulta incompatible amb el TRLCSP, que 
exigeix la presumpció, en el seu cas, de baixes desproporcionades o 
temeràries, però no exclusions automàtiques, i encara amb menor raó si 
la baixa discriminada representa ser superior en només un 10% del preu 
d’adjudicació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quaranta-novena al·legació (pàgina 16 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions fa esment a determinats aspectes de l’empresa, tot 
i que s’ha de tenir en compte que les qüestions avaluables, segons la 
legislació vigent i la jurisprudència consolidada quant a això, són 
únicament els criteris relacionats directament amb l’objecte del 
contracte. 

En el context expressat, una major superfície de les instal·lacions, així 
com qualsevol qualitat intrínseca del licitador, no poden ser tingudes en 
compte per a la valoració de les ofertes presentades en una licitació, en 
la mesura que no es tracta de criteris relacionats directament amb 
l’execució o objecte del contracte. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquantena al·legació (pàgina 16 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’informe jurídic que aporten en l’escrit d’al·legacions ja estava en 
l’expedient revisat durant els treballs de fiscalització i està subscrit pel 
tècnic de contractació. 

L’escrit d’al·legacions indica que aporten un informe del secretari general 
i un altre del tècnic de contractació, encara que no és correcte, atés que 
els dos informes que aporten són del tècnic de contractació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-unena al·legació (pàgina 16 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions afirma que s’ha iniciat la tramitació d’un expedient 
de contractació, a l’objecte de corregir la irregularitat posada de manifest 
en l’esborrany de l’Informe. 

Aporten un informe jurídic sobre aquest expedient, de 27 d’octubre de 
2014, en el qual es tracta el tema, cosa que és una circumstància que, en 
el seu cas, s’haurà de verificar en pròximes fiscalitzacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-dosena al·legació (pàgina 16 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

La publicitat a què fa referència l’esborrany de l’Informe és la referida a 
la formalització del contracte, que és independent de qualsevol publicitat 
per a la seua adjudicació, a la qual es refereix l’escrit d’al·legacions. En 
aquest context, la redacció de l’article 138.2 de l’LCSP hi és clara. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cinquanta-tresena al·legació (pàgina 17 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’Ajuntament no aporta cap dada que permeta rebatre el que indica 
l’esborrany de l’Informe. En l’escrit d’al·legacions s’excusa la manca de 
termini de comunicació d’adjudicació als licitadors en una suposada 
urgència, tot i que ni se n’aporta acreditació ni la Llei permet eludir 
l’obligació de concessió de termini mínim de notificació als licitadors, 
abans de formalitzar el contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-quatrena al·legació (pàgina 17 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’Ajuntament no aporta el document al qual fa esment l’esborrany de 
l’Informe, del qual no hi ha constància que estiguera en l’expedient 
administratiu analitzat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-cinquena al·legació  (pàgina 17 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’Ajuntament confirma en l’escrit d’al·legacions que la comissió tècnica 
no va arribar a constituir-se, circumstància de la qual n’haurien de 
deixar constància en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar el paràgraf 10è de la pàgina 50, i del paràgraf 1r de la 
pàgina 51, que constitueixen una unitat, que quedaria amb la redacció 
següent: “Pel que fa al procediment d’execució del contracte formalitzat 
en l’expedient 200/2010, tenim constància que hi ha discrepàncies entre 
l’Ajuntament i l’adjudicatari pel que fa al compliment del contracte, en 
especial sobre l’execució de les millores oferides en la proposta 
presentada, que no han sigut resoltes en la data d’aprovació de l’Informe. 
En un informe tècnic indiquen la dificultat de delimitar l’objecte del 
contracte i es requereix la formació d’una comissió de tècnics que 
poguera dilucidar la controvèrsia, encara que aquesta no es va 
constituir.” 
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Cinquanta-sisena al·legació  (pàgina 17 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que es tracta d’una 
justificació de la forma de procedir de l’Ajuntament pel que fa a la 
durada del contracte, que confirma el que indica l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-setena al·legació  (pàgina 17 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions informa que s’estan prenent les mesures 
oportunes per a realitzar la liquidació, tant del període d’intervenció, 
com del contracte en si. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-vuitena al·legació (pàgina 18 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’escrit d’al·legacions es refereix a la informació que ofereix l’esborrany 
de l’Informe d’auditoria, tot i que no aporten cap document justificatiu 
que contradiga el que hi indica l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-novena al·legació (pàgina 18 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

Pel que fa a la informació que recull l’escrit d’al·legacions, referida als 
expedients 50/2013 i 255/2013, cal destacar que l’obligació de tramitar un 
expedient licitatori per a diverses prestacions naix de la identitat de 
l’objecte contractual, amb independència que abaste diversos anys. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Seixantena al·legació (pàgina 18 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’Ajuntament no aporta la factura que esmenta l’esborrany de l’Informe. 
Indiquen que la van remetre a la Intervenció municipal per a la seua 
aprovació, i no l’han remesa a l’Àrea de Contractació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Seixanta-unena al·legació (pàgina 18 de l’escrit d’al·legacions) 

Comentaris: 

L’Ajuntament indica en l’escrit d’al·legacions que els expedients 21/2013 
i 26/2013, als quals fa referència l’esborrany de l’Informe, van ser objecte 
d’un procediment negociat amb publicitat, per falta de concurrència en 
un procediment obert previ. 

No han aportat, tanmateix, cap document justificatiu de la circumstància 
anterior, alhora que convé ressaltar que van incloure els dits expedients 
en el llistat de contractes tramitats com a contractes menors, cosa que 
resulta contradictori amb la informació que van ser tramitats per un 
procediment negociat, com afirma l’escrit d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

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