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RESUM 

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2016 de 
l’Ajuntament de Gandia i del compliment de la normativa de gestió de la 
contractació en els exercicis 2016 i 2017 i entre les conclusions destaquen 
les següents: 

 Revisió financera de l’exercici 2016 

- A causa de la no comptabilització de contingències, el resultat 
economicopatrimonial de l’exercici ha de reduir-se en 1.085.532 
euros, amb abonament a la provisió per a responsabilitats, i se n’ha 
d’informar en la memòria. 

- Com a conseqüència de la liquidació de la societat Iniciatives 
Públiques de Gandia, SA (IPG), podrien sorgir passius contingents no 
quantificats amb incidència en els comptes anuals. 

- Per a interpretar adequadament el resultat pressupostari i el 
romanent de tresoreria, s’ha de tenir en compte que, si s’hagueren 
imputat a l’exercici les despeses meritades que s’indiquen en 
l’Informe, el resultat pressupostari s’hauria incrementat en 4.637.895 
euros i el romanent s’hauria reduït en 9.402.355 euros. 

- La incidència de la rescissió d’un contracte d’obra pública posa de 
manifest una infravaloració de l’immobilitzat per 9.501.586 euros, 
així com de la provisió per a responsabilitats per 10.301.586 euros, 
amb un efecte net en el compte del resultat economicopatrimonial 
de -800.000 euros.  

- L’existència d’errors en el càlcul de l’amortització implica una 
reducció del resultat economicopatrimonial i de l’immobilitzat de 
2.156.823 euros. 

- L’epígraf de “Deutes a llarg termini. Altres deutes” ha d’incrementar-
se en 4.787.469 euros, perquè mostre adequadament el deute 
financer derivat de l’ajornament de certs pagaments, i ha de minorar 
el resultat economicopatrimonial en el mateix import. 

 Compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris 

- No es compleixen els terminis en la formació i aprovació dels 
comptes generals de 2016 i 2017 ni d’aprovació i remissió de la 
liquidació als òrgans competents de la comunitat autònoma i 
l’Administració de l’Estat. 

- L’entitat no disposa en 2016 ni en 2017 d’un inventari de béns 
actualitzat. 
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- No es van incloure en el Compte General de 2016, els comptes anuals 
de la societat en liquidació Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL. 

 Fiscalització de la contractació 

S’emet una opinió amb excepcions sobre els aspectes següents més 
significatius: 

- Durant l’exercici 2016 l’Ajuntament ha incorregut en despeses, 
serveis i subministraments que s’haurien d’haver tramitat seguint 
els procediments establits en la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- No han sigut prou justificades les circumstàncies necessàries per a 
fer la modificació contractual, ni s’ha acreditat en un expedient 
analitzat que s’haja adjudicat el contracte a l’oferta més avantatjosa. 

- Es va tramitar un contracte per procediment d’urgència que no 
s’ajusta als casos previstos per a la utilització d’aquesta tramitació 
abreujada. 

 Recomanacions més importants 

Es considera oportú mantenir les recomanacions proposades en informes 
anteriors i addicionalment s’especifica, entre altres qüestions, que 
l’Ajuntament ha de completar la memòria, implantar un sistema de 
comptabilitat de costos, registrar les operacions d’endeutament financer 
pel seu cost amortitzat, depurar els cobraments pendents d’aplicació i que 
els contractes es publiquen únicament en la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions dels articles 2.1.b i 6.1.a de l’LSC,1 va incloure en els 
programes anuals d’actuació de 2018 i 2019 la fiscalització de determinats 
aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia corresponents als 
exercicis 2016, 2017 i 2018, amb els abastos que s’assenyalen en l’apartat 
3 i es detallen en l’apèndix 1. 

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

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals en relació amb la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la corporació 
s’estableixen en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i són les 
que es resumeixen a continuació: 

- L’alcaldessa de l’Ajuntament de Gandia és responsable de retre el 
Compte General, per a l’aprovació posterior, abans del 15 de maig de 
l’exercici següent a què corresponga (article 212.1 del TRLRHL). 

- La Intervenció és responsable de formar el Compte General abans de 
l’1 de juny, per a sotmetre’l a informe de la Comissió Especial de 
Comptes de l’entitat. 

- El Ple de la corporació és responsable d’aprovar el Compte General; 
es fixa com a termini l’1 d’octubre en l’article 212.4 del TRLRHL. 

- L’entitat ha de retre el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de l’exercici següent 
a què corresponga.  

- El Compte General de les entitats locals ha de comprendre els 
documents següents: el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat 
de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

- Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar els 
comptes generals de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels 
resultats de l’Ajuntament, d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable a les entitats locals, i del control 

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat. 
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intern que consideren necessari per a permetre preparar el Compte 
General lliure d’incorrecció material deguda a frau o error. 

A més de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, els 
òrgans municipals també han de garantir que les activitats, les operacions 
financeres i la informació reflectides en els comptes anuals resulten 
conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular, han 
de garantir que les activitats relatives als processos de la contractació es 
realitzen d’acord amb la normativa aplicable. 

S’adjunta un resum del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2016 
com a annex I d’aquest informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisió financera 

 La nostra responsabilitat és expressar conclusions sobre determinats 
aspectes i elements que s’han d’incloure en el Compte General de 
2016, basades en la fiscalització realitzada i l’abast de la qual no versa 
sobre els comptes anuals en conjunt, sinó sobre determinats 
elements seleccionats.  

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

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

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una seguretat 
raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el compliment 
de la normativa aplicable en la gestió de la contractació durant els 
exercicis 2016 i 2017.  

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

Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la 
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revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions legals 
i reglamentàries, que expressem en forma de seguretat limitada, i sobre el 
compliment de la normativa de contractació, que expressem en forma 
d’opinió amb excepcions. 

Hem dut a terme el treball d’acord amb els principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les 
normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria amb la finalitat d’obtenir 
una seguretat, raonable o limitada, segons els abastos de la fiscalització 
que de forma general s’assenyalen en els paràgrafs precedents, i que de 
manera específica es recullen en la secció 2902 del Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 1 es resumeix aquesta secció. 

En l’apèndix 2 s’inclouen les observacions i constatacions que no afecten 
les conclusions de la revisió financera, juntament amb determinada 
informació addicional que considerem que pot resultar d’interés als 
destinataris de l’Informe. En l’apèndix 3 s’inclouen de manera detallada les 
observacions i constatacions relatives a la revisió de la contractació, que 
serveixen de base per a fonamentar l’opinió que es mostra en l’apartat 6. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzat s’han posat de manifest les 
incorreccions que s’assenyalen a continuació, que afecten els estats 
comptables i pressupostaris examinats. 

a) A causa de la no comptabilització en 2016 de les contingències que 
es descriuen en l’apartat 5.2.a de l’apèndix 2, el resultat 
economicopatrimonial de l’exercici 2016 ha de reduir-se en 1.085.532 
euros, amb abonament a la provisió per a responsabilitats. Així 
mateix, la memòria hauria d’informar sobre aquestes contingències, 
com també sobre totes les contingències que s’indiquen en aquest 
apartat. 

b) Sense perjudici del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, com a 
conseqüència de la liquidació de la societat IPG, SA podrien sorgir 
passius contingents l’efecte dels quals en els comptes anuals de 2016 
no és possible estimar en la data d’aquest informe (apartat 5.3). 

c) Per a una interpretació adequada del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria, cal tenir en compte que, si s’hagueren 
imputat a l’exercici de la meritació les despeses que s’indiquen en 
l’apartat 6.b de l’apèndix 2, el resultat pressupostari s’hauria 
incrementat en 4.637.895 euros i el romanent de tresoreria s’hauria 
reduït en 9.402.355 euros. 
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d) Amb data 31 de desembre de 2016, el balanç no recull la inversió 
rebuda (9.501.586 euros) ni la provisió per responsabilitats (10.301.586 
euros) derivades de la rescissió del contracte de concessió d’obra 
pública descrit en l’apartat 6 de l’apèndix 3. Per aquest motiu, el 
resultat economicopatrimonial de 2016 està sobrevalorat en 800.000 
euros. 

e) El resultat economicopatrimonial i l’immobilitzat material han de 
reduir-se en 2.156.823 euros a causa de l’existència d’errors en el 
càlcul de l’amortització, posats de manifest en la memòria i que 
s’indiquen en l’apartat 5.2.b de l’apèndix 2. 

f) Tal com s’indica en l’apartat 9.1 de l’apèndix 2, el resultat 
economicopatrimonial de l’exercici ha de minorar-se, i l’epígraf 
“Deutes a llarg termini. Altres deutes” incrementar-se en 4.787.469 
euros, per a recollir adequadament el deute financer derivat de 
l’ajornament de certs pagaments en un contracte de concessió.  

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

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant els 
exercicis fiscalitzats els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics detallada en l’apèndix 1: 

a) S’observen retards significatius en la formació i aprovació dels 
comptes generals de 2016 i 2017. En conseqüència, s’incompleix el que 
s’estableix en l’article 212 del TRLRHL (apartat 5.1 de l’apèndix 2). 

b) L’entitat no disposava en 2016 i 2017 d’un inventari de béns 
actualitzat, de manera que s’incompleixen les disposicions dels 
articles 17 i següents del Reial Decret 1372/1986 (apartat 3.2 de 
l’apèndix 2).  

c) Respecte a la liquidació dels pressupostos de 2016 i 2017, en l’apartat 
5.1 de l’apèndix 2 s’indiquen diversos incompliments del que 
s’estableix en els articles 191 i 193 del TRLRHL en relació amb els 
terminis d’aprovació i remissió de la liquidació aprovada als òrgans 
competents de la comunitat autònoma i de l’Administració de l’Estat.  

d) S’incompleix el que es preveu en la regla 48 de la ICAL perquè no 
s’inclou en el Compte General de 2016 els comptes anuals de la 
societat en liquidació Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

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

A continuació es resumeixen els aspectes més significatius observats en 
la revisió de la contractació i que justifiquen una opinió amb excepcions. 
En l’apèndix 3 es mostren de manera més detallada les observacions sobre 
els contractes revisats corresponents als exercicis 2016 i 2017.  

a) Durant l’exercici 2016 l’Ajuntament ha incorregut en diferents 
despeses per serveis i subministraments que haurien d’haver-se 
adjudicat per mitjà d’un dels procediments establits en l’article 138 
del TRLCSP, tal com es detalla en l’apartat 2 de l’apèndix 2 i en 
l’apartat 5.3 de l’apèndix 3.  

b) Tal com s’indica en l’apartat 5.2.b de l’apèndix 3, no s’han justificat 
prou les circumstàncies previstes en l’article 107 del TRLCSP per a 
poder modificar el contracte. 

c) En un dels expedients analitzats no ha quedat acreditat que s’haja 
adjudicat el contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa, tal 
com s’indica en l’apartat 5.2.c de l’apèndix 3. 

d) En 2016 l’Ajuntament va tramitar un contracte per urgència que no 
s’ajusta als casos previstos en l’article 112 del TRLCSP per a l’ús 
d’aquesta tramitació abreujada, tal com s’indica en l’apartat 5.2.f de 
l’apèndix 3. 

Amb independència dels incompliments anteriors, cal fer notar que en 
matèria de contractació l’Ajuntament ha de garantir que en exercicis 
futurs no es reiteren els diversos incompliments de la legislació de 
contractes del sector públic que es recullen en els apartats 2 i 5 de 
l’apèndix 3. En aquest context és imprescindible que en els expedients es 
justifiquen adequadament l’elecció del procediment de contractació, 
l’elecció dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el 
contracte (article 109.4 del TRLCSP), així com les fórmules que s’utilitzen 
en els criteris de valoració automàtica. Així mateix, han de considerar-se 
en tot cas les indicacions i recomanacions que contenen els informes de 
l’interventor general, de l’assessoria jurídica i dels serveis de contractació 
sobre les deficiències en la tramitació dels contractes. I pel que fa als 
informes de l’assessoria jurídica, han de pronunciar-se sobre els aspectes 
que s’indiquen en l’apartat 5 de l’apèndix 3. 

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 6.1, es pot 
concloure que l’Ajuntament de Gandia ha complit en 2016 i 2017 de forma 
raonable amb els principis generals de contractació establits en el TRLCSP. 
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7. RECOMANACIONS 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, s’han posat de manifest certs 
fets o circumstàncies que ha de tenir en compte l’Ajuntament per a 
millorar la seua gestió economicoadministrativa. 

Així mateix, com a conseqüència del seguiment realitzat de les 
recomanacions proposades en l’Informe de fiscalització sobre determinats 
aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Gandia. 
Exercici 2011, així com en l’Informe de fiscalització del control intern de 
l’Ajuntament de Gandia de l’exercici 2011, convé mantenir certes 
recomanacions que contenen. 

D’acord amb això, a més de prendre les mesures correctores dels fets 
descrits en els apartats 4 a 6, l’Ajuntament ha de tenir en compte les 
recomanacions següents per a millorar la seua gestió economico-
administrativa: 

a) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents, 
proposades en informes anteriors: 

a.1) És convenient elaborar un organigrama actualitzat de l’entitat, 
i manuals de funcions de les diferents àrees. 

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

a.3)  L’annex d’inversions ha de contenir la informació que 
requereix l’article 19 del Reial Decret 500/1990. 

a.4)  S’hi han d’aplicar totes les modalitats de la funció interventora 
previstes en l’article 213 del TRLRHL amb la finalitat de millorar 
el control intern.  

a.5)  L’Ajuntament ha de portar a la pràctica, per a millorar la 
seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic, les mesures que es 
recullen en l’apartat 7 de l’Informe de control intern. 

a.6) L’inventari de béns hauria d’actualitzar-se anualment i 
comprovar-se sempre que es renove l’Ajuntament. Així mateix, 
s’ha de conciliar amb la comptabilitat.  

a.7) La comptabilitat municipal ha de recollir la participació 
accionarial que té l’Ajuntament en totes les seues societats 
mercantils. A més, hauria d’estimar provisions per a fer front a 
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responsabilitats probables o certes, procedents dels litigis en 
què està incursa l’entitat. 

a.8) Caldria depurar l’import pendent de cobrament d’exercicis 
anteriors amb la finalitat de donar de baixa els drets sobre els 
quals no hi ha cap possibilitat de cobrament per haver prescrit. 

 
a.9) Es recomana que la ponderació econòmica en tots els 

expedients de contractació represente, almenys, un 50% de la 
puntuació total. 

 
b) Les recomanacions següents incideixen sobre altres aspectes que 

s’han observat en la fiscalització de l’exercici: 
 

b.1) S’ha de completar la memòria de l’Ajuntament amb la 
informació que s’indica en l’apartat 5.2 de l’apèndix 2 incloent 
en la plataforma de rendició telemàtica el contingut íntegre 
exigit per la ICAL. 

b.2) L’entitat hauria d’implantar una comptabilitat de costos, amb 
la finalitat de poder realitzar una confecció adequada de la 
memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics, 
així com del grau de compliment dels objectius programats, i 
possibilitar així el control d’eficàcia.  

b.3) En compliment de la norma de valoració 9a de la ICAL 2013, han 
de registrar-se les operacions d’endeutament financer pel seu 
cost amortitzat (apartat 9.1). 

b.4) Es recomana depurar els cobraments pendents d’aplicació 
antics i, si és el cas, regularitzar-los. 

b.5) Per a una major transparència i seguretat jurídica, es recomana 
que els contractes es publiquen únicament en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

No s’han auditat els comptes de despeses ni d’ingressos, la qual cosa no 
permet obtenir una seguretat raonable que el resultat pressupostari, així 
com el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació 
pressupostària o el romanent de tresoreria estan lliures d’incorreccions 
materials. 

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

L’entitat local i el seu entorn. Control intern 

- Revisar l’exercici adequat de les funcions de control intern establides 
en el TRLRHL, en les seues modalitats de funció interventora, control 
financer i control d’eficàcia durant l’exercici 2016. 

- Comprovar el compliment per part de l’Ajuntament de les 
obligacions d’informació establides en els acords de 28 de setembre 
de 2012 i de 30 de juliol de 2015, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, sobre les matèries següents, referides als exercicis 2016 i 
2017, amb caràcter general, i quan siga necessari també a 2018: 

a) Obligacions pendents d’aplicar al pressupost.  

b) Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

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

e) Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

- Verificar la remissió adequada al Ple per part de la Intervenció 
municipal en matèria d’execució de pressupostos i moviments de 
tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, 
estabilitat pressupostària i morositat.  
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Pressupost de l’exercici 

- Comprovar l’adequació del contingut, l’elaboració i l’aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2016, 2017 i 2018 a la normativa 
aplicable a l’Ajuntament. 

- Revisar la tramitació adequada de les modificacions pressupostàries 
durant l’exercici pressupostari 2016. 

- Verificar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’ha 
efectuat d’acord amb la normativa d’aplicació i s’ha comunicat al Ple 
i a les administracions competents. 

Compte General 

- Comprovar l’adequada formació i contingut del Compte General de 
l’exercici 2016, així com la seua tramitació, aprovació i rendició a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

Resultat pressupostari 

- Revisar el càlcul adequat del resultat pressupostari de l’exercici 2016 
d’acord amb la metodologia prevista en la normativa d’aplicació, 
especialment la instrucció de comptabilitat. 

Romanent de tresoreria 

- Comprovar que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2016 
s’ha efectuat d’acord amb la metodologia prevista en la normativa 
d’aplicació, especialment la instrucció de comptabilitat. 

Tresoreria 

- Comprovar l’adequació dels procediments de gestió de tresoreria a 
les disposicions de la normativa d’aplicació, especialment el TRLRHL. 

- Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

- Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2016 i 2017 
s’ha realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment amb 
el TRLCSP.  
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2. Normativa d’aplicació 

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

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017. 

- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016. 

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

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

Normativa autonòmica 

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

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

- Acord de 30 de juliol de 2015, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la remissió a 
aquesta institució de la informació sobre les obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l’entitat local. 

Normativa sobre contractació 

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

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

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia.                  
Exercicis 2016-2017 

13 

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

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

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

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

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

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

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament. 

- Resolució de 10 de juliol de 2015 de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, 
pel qual s’aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica 
d’informació sobre acords i resolucions de les entitats locals 
contraris a advertiments formulats per interventors locals i 
anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com sobre acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE LA 
REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’entitat 

El municipi de Gandia està situat a la comarca de la Safor, de la província 
de València. La seua població, segons l’actualització del cens amb data 1 
de gener de 2016, és de 74.814 habitants. 

L’Ajuntament està integrat per l’alcaldessa i els regidors. La configuració 
política després de les eleccions de 24 de maig de 2015 comparada amb la 
representació política anterior es mostra en el quadre següent: 

Quadre 1. Configuració política del Ple 2011-2015 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular 13 12 

Partit Socialista Obrer Espanyol 10 7 

CM Compromís - Bloc - Verds 2 - 

Compromís - Més Gandia - 5 

Ciutadans  - 1 

Total 25 25 

L’alcaldessa actual pertany al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSPV-
PSOE). Els òrgans de govern de l’Ajuntament són l’alcaldessa, els tinents 
d’alcalde, la Junta de Govern Local i el Ple; hi ha també cinc comissions 
informatives i dos coordinadors generals.  

L’any 2016, el nombre mitjà d’empleats, tant funcionaris com laborals, de 
l’Ajuntament pujava a 556, segons indica la memòria. 

L’organització i el funcionament de l’Ajuntament no s’ajusten al règim 
jurídic aplicable als municipis de gran població regulat en el títol X de 
l’LBRL, en la mesura què únicament s’ha constituït l’Assessoria Jurídica 
prevista en l’article 129 de l’LBRL. 

La disposició transitòria cinquena del Reglament Orgànic de Govern i 
Administració de l’Ajuntament (ROGA), aprovat pel Ple el 14 de juliol de 
2011, estableix que la implantació efectiva dels òrgans previstos legalment 
es durà a terme de manera temperada i que queda condicionada a la 
necessària dotació dels crèdits pressupostaris, necessaris en el marc de la 
contenció actual de la despesa. Així mateix, estableix que fins que es 
regulen els òrgans complementaris i els procediments de participació 
ciutadana, el Consell Social de la Ciutat, la Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions, així com la implantació total dels districtes, 
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continuaran en vigor la Carta de Participació Ciutadana vigent i les 
institucions que preveu. 

A 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 s’estableix en els articles 166 a 168 de 
l’LRLCV.  

Durant els exercicis fiscalitzats, tots els llocs anteriors estaven ocupats per 
funcionaris d’habilitació nacional. 

Tal com es desprén de la memòria del Compte General de 2016, existeixen 
les entitats següents dependents de l’Ajuntament:  

- Organisme autònom Pare Leandro Calvo. 

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

- Empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, SA (IPG). 

Al tancament de 2016, l’empresa IPG es trobava en procés de liquidació, 
que ha culminat el 27 de desembre de 2017 amb la signatura de l’escriptura 
de cessió global d’actius i passius d’IPG a l’Ajuntament de Gandia. 

Així mateix, l’Ajuntament té una participació majoritària (51%) en la 
societat mercantil Actuacions Ambientals Integrals, SL, a través d’IPG. 

Finalment, l’Ajuntament participa en el consorci Pacte Territorial per 
l’Ocupació Comarca de la Safor. 

Respecte a les fonts de finançament, les més importants són els passius 
financers (67,9%), impostos directes (17,6%) i transferències corrents 
(7,1%).  

L’Ajuntament presta els serveis següents de manera indirecta per mitjà de 
concessions administratives:  

- Manteniment i neteja de parcs i jardins. 

- Neteja d’edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives. 

- Gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en la 
seua modalitat de concessió. 
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- Gestió del servei energètic. 

- Treballs de manteniment, conservació i rehabilitació de vies 
públiques i camins rurals. 

- Gestió de les escoles públiques infantils. 

- Servei de recollida i neteja de residus sòlids urbans. 

2. Control intern 

Les funcions de control i fiscalització que regulen els articles 213 i 
següents del TRLRHL corresponen a l’interventor.  

El 21 de setembre de 2017, el Consell de la Sindicatura de Comptes va 
aprovar l’Informe de fiscalització sobre acords i resolucions contraris a 
advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos, 
corresponent a l’exercici 2015.  

Tal com es va indicar en l’informe esmentat, l’Ajuntament tenia implantat 
en 2015 un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics que permetia 
verificar la competència de l’òrgan que aprova la despesa i l’existència de 
crèdit adequat i suficient, sense estar previstes altres comprovacions 
addicionals. 

En aquesta entitat no es van realitzar actuacions de control financer en 
l’exercici 2015, per la qual cosa no es va exercir alguna de les modalitats 
de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL.  

Durant 2016 i 2017 tampoc s’ha exercit el control financer ni s’ha 
implantat la fiscalització plena posterior. 

D’altra banda, l’Ajuntament va comunicar al Tribunal de Comptes que va 
adoptar 294 acords contraris a advertiments en l’exercici 2016, dels quals 
291 corresponen al mateix Ajuntament i 3 a l’organisme autònom Pare 
Leandro Calvo.  

De la revisió d’una mostra dels informes de l’interventor relatius a aquests 
advertiments, s’observen les incidències següents: 

- Incompliment de la prelació de pagaments i del pla de disposició de 
fons. 

- Vulneració de la normativa de contractes administratius per 
considerar exigible l’existència d’expedient de contractació. 
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- Existència de serveis prestats pel mateix proveïdor al llarg del temps, 
l’import acumulat dels quals o la periodicitat superior a un any i 
l’homogeneïtat dels conceptes exigeixen realitzar un expedient de 
contractació, de manera que s’incompleixen els articles 28 i 109 del 
TRLCSP. 

- Incompliment de l’article 8 de la Llei General de Subvencions en 
concedir-se subvencions mentre l’Ajuntament estava en inestabilitat 
pressupostària. 

- Tramitació com un conveni del servei de salvament i socorrisme de 
les platges quan per la seua naturalesa havia de ser objecte de 
contractació. A més, per tramitar-se com a subvenció s’incompleix 
l’article 8 de l’LGS, ja que l’Ajuntament es trobava en inestabilitat 
pressupostària.  

Pel que fa als ingressos, per mitjà de la base 52.b.3 d’execució del 
pressupost se substitueix la fiscalització prèvia dels drets per la inherent 
a la presa de raó de la comptabilitat, de conformitat amb les disposicions 
de l’article 219 del TRLRHL.  

3. Obligacions d’informació al Ple 

3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l’entitat local ha de 
remetre al Ple de l’Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació 
de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la 
periodicitat que el Ple determine. La base 6 d’execució del pressupost de 
2016 estableix l’obligació de remetre aquesta informació al Ple amb 
caràcter trimestral. 

També s’ha de remetre al Ple l’informe de la Intervenció General 
municipal sobre execució del Pla d’Ajust en els termes que disposa l’article 
10 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

L’Ajuntament ha complit les obligacions indicades. 

3.2 Inventari de béns 

L’entitat no disposa d’un inventari de béns actualitzat, exigit pels articles 
17 i següents del Reial Decret 1372/1986. L’última rectificació anual de 
l’inventari del patrimoni municipal va ser la corresponent a l’exercici 2014, 
de la qual es va donar compte al Ple el 28 de maig de 2015.  
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3.3 Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, estableix que els 
tresorers o interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’entitat 
local. 

S’ha de donar compte d’aquests informes al Ple de la corporació amb 
periodicitat trimestral, i s’han de remetre simultàniament al Ministeri 
d’Hisenda, segons el que es preveu en l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, així com a l’òrgan competent de la comunitat autònoma.  

4. Elaboració, formulació i aprovació del pressupost dels exercicis 2016, 
2017 i 2018 

4.1 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació dels 
pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis 2016, 2017 i 2018 i la 
documentació incorporada en els expedients respectius, cal destacar els 
aspectes que es mostren en el quadre següent: 

Quadre 2. Tramitació dels pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018 

 
Pressupost 

2016 
Pressupost 

2017 
Pressupost 

2018 

Acord de pròrroga (decret d’Alcaldia) 29/12/2015   30/12/2016 03/01/2018  

Aprovació inicial 14/07/2016 08/06/2017 19/06/2018 

Aprovació definitiva 23/08/2016 05/07/2017 11/07/2018 

Publicació 29/08/2016 14/07/2017 20/07/2018 

Remissió a l’Estat   05/09/2016  14/07/2016 18/09/2018 

Remissió a la comunitat autònoma  05/09/2016 14/07/2016  18/09/2018 

Contingut d’acord amb el TRLRHL i el RD 500/1990 SÍ SÍ SÍ 

Documentació complementària completa SÍ SÍ SÍ 

Els pressupostos de 2016, 2017 i 2018 no s’han remés al Ple de la corporació 
abans del 15 d’octubre per a l’aprovació inicial, l’esmena o la devolució, 
d’acord amb les disposicions de l’article 168.4 del TRLRHL. L’interventor 
ha posat de manifest aquesta circumstància en els informes respectius 
sobre els pressupostos. 

D’altra banda, els pressupostos de l’Ajuntament de 2016 i 2018 s’han 
remés a l’Administració de l’Estat i a l’Administració autonòmica fora del 
termini assenyalat per l’article 169.4 del TRLRHL.  
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Pel que fa a les bases d’execució dels pressupostos, s’ha observat que, en 
general, contenen tots els aspectes previstos en l’article 9 del Reial Decret 
500/1990.  

4.2 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2016 i 2017 es mostren en el 
quadre següent:  

Quadre 3. Comparació dels pressupostos inicials d’ingressos i 
despeses per capítols dels exercicis 2015 i 2016.  

  Pressupost inicial Variació 2016/2015 

Capítols 2015 % 2016 % Import % 

1. Impostos directes 37.078.900 51,3% 44.849.938 33,3% 7.771.038 21,0% 

2. Impostos indirectes 2.227.790 3,1% 2.277.983 1,7% 50.193 2,3% 

3. Taxes i altres ingressos 7.895.185 10,9% 9.803.657 7,3% 1.908.472 24,2% 

4. Transferències corrents 14.721.500 20,4% 16.459.728 12,2% 1.738.228 11,8% 

5. Ingressos patrimonials 10.307.200 14,3% 924.792 0,7% -9.382.408 -91,0% 

6. Alienació d’inversions reals 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

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

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

9. Passius financers 0 0,0% 60.280.620 44,8% 60.280.620 - 

Total ingressos 72.330.575 100,0% 134.696.718 100,0% 62.366.143 86,2% 

1. Despeses de personal 22.250.000 30,8% 21.821.059 18,5% -428.941 -1,9% 

2. Despeses de funcionament 29.302.670 40,5% 28.299.469 24,0% -1.003.201 -3,4% 

3. Despeses financeres 6.614.372 9,1% 4.067.521 3,5% -2.546.851 -38,5% 

4. Transferències corrents 4.770.435 6,6% 3.446.054 2,9% -1.324.381 -27,8% 

5. Fons de contingència i altres  350.000 0,5% 593.000 0,5% 243.000 69,4% 

6. Inversions reals 0 0,0% 501.854 0,4% 501.854 - 

7. Transferències de capital 246.400 0,3% 22.577.184 19,2% 22.330.784 9.062,8% 

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

9. Passius financers 8.696.698 12,0% 36.368.346 30,9% 27.671.648 318,2% 

Total despeses 72.330.575 100,0% 117.774.487 100,0% 45.443.912 62,8% 

El pressupost de 2016 mostra unes previsions inicials d’ingressos de 
134.696.718 euros, superiors a les previsions de despeses en 16.922.231 
euros, i s’ha incrementat en un 86,2% respecte a l’exercici anterior.  

En l’estat d’ingressos, la variació més significativa es produeix en el capítol 
9, “Passius financers”, amb unes previsions per a 2016 de 60.280.620 euros, 
sense consignació en 2015. També resulta significatiu l’augment en 
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“Impostos directes” d’un 21,0%, així com la disminució dels “Ingressos 
patrimonials” en un 91,0%.  

En l’estat de despeses, les variacions més rellevants es produeixen en el 
capítol 9, “Passius financers”, amb un augment del 318,2%, i en les 
“Transferències de capital”, que s’incrementen en 22.330.784 euros, que 
corresponen en la major part a transferències a l’entitat IPG, SA.  

4.3 Modificacions pressupostàries de l’exercici 2016 

Durant l’exercici 2016, l’Ajuntament ha aprovat expedients de modificació 
pressupostària per un import conjunt de 138.318.140 euros, que representa 
un increment del pressupost inicial del 102,7%, tal com es mostra en el 
quadre següent, en euros. 

Quadre 4. Modificacions pressupostàries per capítols d’ingressos i de 
despeses en 2016 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1 Impostos directes 44.849.938 0 0,0% 44.849.938 16,4% 

2 Impostos indirectes 2.277.983 0 0,0% 2.277.983 0,8% 

3 Taxes i altres ingressos 9.803.657 1.071.945 10,9% 10.875.602 4,0% 

4 Transferències corrents 16.459.728 3.918.391 23,8% 20.378.119 7,5% 

5 Ingressos patrimonials 924.792 0 0,0% 924.792 0,3% 

6 Alienació d’inversions reals 0 334.797 - 334.797 0,1% 

7 Transferències de capital 0 8.533.593 - 8.533.593 3,1% 

8 Actius financers 100.000 27.209.793 27209,8% 27.309.793 10,0% 

9 Passius financers 60.280.620 97.249.623 161,3% 157.530.242 57,7% 

  TOTAL INGRESSOS 134.696.718 138.318.140 102,7% 273.014.859 100,0% 
 

      

ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1 Despeses de personal 21.821.059 1.521.847 7,0% 23.342.906 9,1% 

2 Despeses de funcionament 28.299.469 2.339.339 8,3% 30.638.809 12,0% 

3 Despeses financeres 4.067.521 4.721.122 116,1% 8.788.643 3,4% 

4 Transferències corrents 3.446.054 2.833.033 82,2% 6.279.087 2,5% 

5 Fons de contingència 593.000 -593.000 -100,0% 0 0,0% 

6 Inversions reals 501.854 26.714.462 5323,2% 27.216.316 10,6% 

7 Transferències de capital 22.577.184 7.885.244 34,9% 30.462.428 11,9% 

8 Actius financers 100.000 0 0,0% 100.000 0,0% 

9 Passius financers 36.368.346 92.896.093 255,4% 129.264.439 50,5% 

  TOTAL DESPESES 117.774.487 138.318.140 117,4% 256.092.627 100,0% 
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Les modificacions de més import són els suplements de crèdit, un 71,1% 
del total, per import de 98.325.418 euros.  

Les incorporacions de romanents han pujat a 31.104.920 euros i 
representen el 22,5% del total. 

Les generacions de crèdit representen el 7,1% del total i han pujat a 
9.776.598 euros. 

S’han realitzat transferències de crèdit per import de 2.344.905 euros, que 
representen un 1,7% del total. 

S’han produït baixes per anul·lació que pugen a 1.399.033 euros. Aquestes 
anul·lacions representen, en termes absoluts, un 1,0% del total de les 
modificacions.  

Els crèdits extraordinaris representen un 0,2% del total, per import de 
323.239 euros.  

Finalment, les ampliacions de crèdit han pujat a 187.000 euros, un 0,1%. 

S’ha revisat una mostra representativa d’expedients de modificació 
pressupostària constituïda per un crèdit extraordinari, una incorporació 
de romanents i una generació de crèdits. La mostra analitzada representa 
el 86,2% del total de modificacions en termes absoluts. De la revisió 
efectuada es conclou que en l’expedient de generació de crèdit analitzat, 
per import de 6.528.112 euros, no consta proposta raonada de la 
modificació ni informe de la Intervenció, exigits per la base 10.a del 
pressupost de 2016.  

5. Compte General 

5.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici 2016 està format pel compte del mateix 
Ajuntament i pels comptes de les entitats següents, totes de titularitat 
íntegrament municipal: 

Organismes autònoms 

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

- Organisme autònom Pare Leandro Calvo  

Societats mercantils 

- Iniciatives Públiques de Gandia, SA (IPG) 
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Així mateix, en compliment de la regla 48 de la ICAL 2013, s’uneixen com 
a documentació complementària els comptes anuals de l’entitat 
Actuacions Ambientals Integrals, SL, empresa sobre la qual l’entitat IPG 
posseeix una participació majoritària.  

Tal com reflecteix l’informe de l’interventor sobre el Compte General de 
2016, no s’hi inclouen els comptes de la societat en liquidació Iniciatives 
de Comunicació de Gandia, SL, ja que no han estat formulats aquests 
comptes. En conseqüència, s’incompleix el que es preveu en la regla 48 
indicada de la ICAL.  

El coordinador d’Economia i Hisenda va retre el Compte General de 
l’exercici 2016 el 31 de maig de 2017, i la Intervenció el va formar el 15 de 
juny de 2017, de manera que s’incompleix el termini legal establit en 
l’article 212 del TRLRHL (abans de l’1 de juny de 2017). El Ple va aprovar 
aquest compte el 21 de setembre de 2017, dins del termini establit per 
l’article 212.4 del TRLRHL, i va ser remés a la Sindicatura de Comptes el 4 
d’octubre de 2017.  

Quant al Compte General de 2017, el coordinador general d’Economia i 
Hisenda el va retre el 5 de setembre de 2018, la Intervenció el va formar el 
6 de setembre de 2018 i el Ple el va aprovar el 22 de novembre de 2018, de 
manera que també s’incompleixen els terminis de l’article 212 del TRLRHL. 
Aquest compte es va remetre a la Sindicatura de Comptes el 30 de 
novembre de 2018, fora del termini establit per l’article 223.2 del TRLRHL. 

Els comptes anuals que integren el Compte de l’Ajuntament de 2016 són 
el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

El coordinador general d’Economia i Hisenda, per delegació de l’alcaldessa 
de 3 de juliol de 2015, va aprovar la liquidació del pressupost de 2016 l’1 de 
març de 2017, se’n va donar compte al Ple el 6 d’abril de 2017.  

Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2017, la va aprovar el 
coordinador d’Economia i Hisenda per mitjà de la Resolució de 28 de març 
de 2018, fora del termini establit per l’article 191.3 del TRLRHL, i se’n va 
donar compte al Ple el 19 d’abril de 2018.  

La remissió de la liquidació de 2016 als òrgans competents de 
l’Administració de l’Estat i de la comunitat autònoma va tenir lloc el 12 
d’abril de 2016, de manera que s’incompleix el termini màxim que 
estableixen l’article 91 del Reial Decret 500/1990 i l’article 193.5 del TRLRHL 
(31 de març). Aquest incompliment es produeix igualment respecte de la 
remissió a aquests òrgans de la liquidació de 2017.  
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5.2 Comentaris als estats financers del Compte de l’Ajuntament 

A continuació es comenten els aspectes més destacables que s’observen 
en aquests comptes anuals, a fi de comprovar-ne l’adequació al que es 
preveu en la normativa comptable d’aplicació. 

a) Balanç 

L’actiu no corrent puja a 854.607.232 euros i representa el 95,6% de 
l’actiu. Dins d’aquest, l’epígraf més significatiu és l’“Immobilitzat 
material”, que amb 813.236.808 euros representa el 91,0% de l’actiu.  

L’actiu corrent, amb 39.066.746 euros, representa el 4,4% de l’actiu. 
Els epígrafs més rellevants són “Deutors i altres comptes a cobrar a 
curt termini”, per 35.519.062 euros, i “Efectiu i altres actius líquids 
equivalents”, per 3.525.794 euros.  

El patrimoni net puja a 624.840.904 euros i representa un 69,9% del 
total del patrimoni net i passiu. Dins del patrimoni net, l’epígraf I, 
“Patrimoni”, amb 669.100.661 euros, representa el 74,9% del total del 
patrimoni net i passiu, i hi ha un patrimoni generat negatiu per 
import de -51.032.698 euros. 

El passiu no corrent puja a 216.470.982 euros, un 24,2% del total del 
patrimoni net i passiu. Es compon de deutes amb entitats de crèdit, 
per 214.065.934 euros, i altres deutes a llarg termini, per import de 
2.405.049 euros. Aquest últim import correspon al deute derivat de 
les liquidacions definitives de la participació en els ingressos de 
l’Estat dels exercicis 2008 i 2009. 

El passiu corrent puja a 52.362.092 euros, un 5,9% del total del balanç. 
Es compon dels deutes a curt termini, que ascendeixen a 35.322.347 
euros, i els creditors i altres comptes a pagar a curt termini, per 
17.039.744 euros. 

Amb data 31 de desembre de 2016, l’Ajuntament es trobava incurs en 
diversos procediments judicials pendents de resolució. Al llarg de 
l’exercici han adquirit fermesa diverses sentències sense que 
s’hagen comptabilitzat les obligacions que se’n deriven, per un 
import d’1.085.532 euros, i per tant el resultat economicopatrimonial 
de 2016 s’ha de reduir en aquest import. Addicionalment, s’han 
pronunciat diverses sentències que, si bé no eren fermes al 
tancament de l’exercici, han sigut estimades per l’Ajuntament en un 
import de 13.802.820 euros, dels quals s’han pagat 12.694.580 euros 
durant 2017. La memòria no informa d’aquestes contingències. 
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b) Compte del resultat economicopatrimonial 

Les despeses de l’exercici 2016 han pujat a 94.943.508 euros i els 
ingressos, a 85.740.030 euros, amb un resultat (desestalvi net) 
de -9.203.478 euros.  

Els ingressos estan formats principalment pels de tipus tributari, 
53.749.100 euros, i les transferències i subvencions, 19.293.435 euros. 

Les despeses més significatives són les transferències i subvencions 
concedides, 36.094.273 euros, els subministraments i serveis 
exteriors, 27.565.697 euros, i les despeses de personal, 21.589.680 
euros. 

Tal com indica la memòria, l’amortització de l’immobilitzat és 
errònia i està infravalorada en 2.156.823 euros. En conseqüència, el 
resultat economicopatrimonial i l’immobilitzat material han de 
reduir-se en aquest import. 

c) Estat de liquidació del pressupost  

En el quadre següent es mostren les principals magnituds 
pressupostàries de l’exercici 2016 comparades amb l’exercici 
anterior, en euros: 

Quadre 5. Comparació de magnituds pressupostàries 2015/2016 

Magnituds pressupostàries 2015 2016 

Pressupost inicial ingressos 72.330.575,00 134.696.718,32 

Pressupost inicial despeses 72.330.575,00 117.774.486,72 

Previsions definitives ingressos 100.838.431,15 273.014.858,68 

Previsions definitives despeses 100.838.431,15 256.092.627,08 

Drets reconeguts nets 91.949.667,67 257.225.710,09 

Obligacions reconegudes netes 76.954.287,26 232.527.102,97 

Resultat pressupostari 14.995.380 24.698.607 

Resultat pressupostari ajustat 7.221.662 35.537.204 

Romanent de tresoreria total  39.243.492 61.060.740 

Romanent de tresoreria despeses generals -43.108.899 -746.744 

d) Memòria 

La memòria conté raonablement la informació exigida per la ICAL 
2013, model normal. No obstant això, no inclou el resum de costos 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia.                  
Exercicis 2016-2017 

25 

per elements de les activitats, el resum que relaciona costos i 
ingressos de les activitats i els indicadors de gestió.  

Tal com figura en la memòria, l’Ajuntament no disposa d’un 
inventari actualitzat i conciliat amb els saldos comptables ni ha 
pogut posar en marxa el mòdul informàtic específic per al seguiment 
comptable dels béns de l’immobilitzat. Això, unit a la insuficiència 
de mitjans personals i materials amb què compta la Intervenció 
municipal, ha comportat l’incompliment del que s’estableix en la 
Instrucció.  

D’altra banda, la informació de la memòria relativa a les subvencions 
concedides només inclou les superiors a 20.000 euros. Respecte a les 
subvencions rebudes, no es mostra cap informació. 

Finalment, no s’inclou informació sobre els procediments judicials 
pendents de resolució ni s’ha dotat provisió per a responsabilitats i 
grans reparacions, de manera que s’incompleix el principi de 
prudència. 

5.3 Comentaris als comptes de les entitats dependents 

En el quadre següent es mostren les principals magnituds 
economicofinanceres dels organismes autònoms Centre d’Estudis i 
Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell i Pare Leandro Calvo, preses 
dels comptes anuals, que formen part del Compte General de 2016: 

Quadre 6. Magnituds economicofinanceres dels organismes autònoms 
de l’Ajuntament 

Magnituds 2016 
CEIC Alfons 

el Vell 
Pare Leandro 

Calvo 

Drets reconeguts 52.302 80.000 

Obligacions reconegudes 52.766 79.977 

Resultat pressupostari ajustat -464 23 

Romanent tresoreria despeses generals 14.477 32.741 

Resultat exercici -464 45.064 

Actiu 46.449 418.808 

L’abast d’aquesta fiscalització no inclou la revisió dels comptes anuals 
dels organismes autònoms de l’Ajuntament. No obstant això, s’ha 
comprovat, per a les entitats anteriors, que els comptes anuals inclouen 
tots els estats financers i pressupostaris exigits en la ICAL 2013.  
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Quant a l’empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, SA, cal 
assenyalar el següent:  

El 7 de març de 2016 la Junta General de la societat va acordar-ne la 
dissolució.  

El 27 de maig de 2017 la Junta General va aprovar el projecte de cessió 
global d’actius i passius a l’Ajuntament. El Ple de l’Ajuntament també va 
aprovar aquest projecte en la mateixa data. L’acord d’aprovació del Ple 
consta dels punts següents: 

a) Acceptar que l’extinció d’IPG es realitze per mitjà de cessió global 
d’actius i passius. 

b) Acceptar la cessió global d’actius i passius segons el projecte de 
cessió.  

c) Subrogar els treballadors de la plantilla d’IPG i ordenar la tramitació 
de la modificació de plantilla de l’Ajuntament. La condició d’empleat 
públic no es podrà reconéixer fins a la cobertura reglamentària dels 
llocs de treball. 

d) Declarar extingits per confusió els deutes, crèdits i drets comuns que 
tenen l’Ajuntament i la seua mercantil. 

e) Ordenar l’enllestiment dels tràmits pendents recollits en el projecte 
de cessió. 

f) Els òrgans competents adoptaran els acords i realitzaran les 
actuacions jurídiques o materials per a la recepció del patrimoni 
cedit, així com la continuació de l’activitat d’IPG. 

g) L’eficàcia d’aquest acord es condiciona a la inscripció en el Registre 
Mercantil de l’acord de cessió. 

En l’expedient consten els informes favorables del secretari i de 
l’interventor, i un informe jurídic en relació amb la subrogació dels 
treballadors d’IPG en què s’assenyala la necessitat de fer-los proves 
d’aptitud per a incorporar-los com a empleats públics a l’Ajuntament. 

El 27 de desembre de 2017 es va signar l’escriptura pública de cessió global 
d’actius i passius, que s’ha inscrit en el Registre Mercantil el 18 de gener 
de 2018. 

A continuació es mostra un resum de les principals magnituds dels 
comptes anuals d’aquesta societat, amb data 31 de desembre de 2016: 
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Quadre 7. Resum de les magnituds més significatives dels comptes 
anuals d’IPG, SA 

Magnituds 2016 
Import en 
euros 

Actiu no corrent 32.263.191 

Actiu corrent 22.338.936 

Patrimoni net -6.860.771 

Passiu no corrent 15.010.920 

Passiu corrent 46.451.978 

Resultat de l’exercici -1.031.745 

El 27 d’octubre de 2017 es va emetre un informe d’auditoria independent 
dels comptes en liquidació d’IPG, SA, que mostra una opinió amb 
excepcions, el resum de la qual és el següent: 

- La societat no ha adaptat les xifres de l’exercici anterior a l’efecte de 
presentar-les en l’exercici, ni s’ha inclòs en la memòria el detall 
exigit en la norma 5 d’elaboració dels comptes anuals del Pla General 
de Comptabilitat. 

- En la formulació dels comptes anuals de 2016 s’han realitzat 
determinades estimacions, relatives fonamentalment a la 
determinació del valor de liquidació dels actius, principalment els 
actius no corrents i existències, basant-se en la informació 
disponible en la data de formulació i, per tant, alguns dels imports 
que es mostren en els comptes anuals podrien haver sigut diferents 
si s’haguera disposat d’informació addicional.  

- Com que no s’ha obtingut resposta suficient i adequada a la 
sol·licitud de confirmació als assessors legals de la societat, no s’ha 
obtingut l’evidència necessària sobre certs imports i continguts 
relacionats en els comptes anuals de l’exercici 2016, ni s’ha pogut 
determinar, per tant, l’existència d’altres passius contingents 
diferents dels reflectits en els comptes anuals. 

Finalment, s’ha d’indicar que en la data d’aquest informe es desconeixen 
les responsabilitats en què podria incórrer l’Ajuntament relatives a 
possibles reclamacions o procediments judicials derivats del procés de 
liquidació, que la societat no ha estimat ni proveït, i dels quals no s’ha 
informat en la memòria. 

5.4 Estabilitat pressupostària 

En l’exercici 2016 la Intervenció General va emetre els informes 
corresponents d’estabilitat pressupostària, tant en l’aprovació com en la 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia.                  
Exercicis 2016-2017 

28 

liquidació del pressupost, de manera independent, com estableix l’article 
16 del Reial Decret 1463/2007. També es van elaborar informes de les 
modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici 2016. 

L’1 de març de 2017 la Intervenció va emetre un informe d’estabilitat 
pressupostària, de compliment de la regla de despesa, de nivell de deute i 
morositat, en relació amb la liquidació del pressupost de 2016, i se’n va 
donar compte al Ple el 6 d’abril de 2017, atenent el que s’estableix en 
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007. 

L’informe d’estabilitat de la liquidació consolidada del pressupost de 2016 
de l’Ajuntament de Gandia i de les seues entitats dependents va concloure 
amb l’existència d’una capacitat de finançament de 466.525 euros.  

El 22 d’octubre de 2015 el Ple va aprovar un pla economicofinancer per als 
exercicis 2015-2016, que va aprovar la Direcció General de Pressupostos de 
la Generalitat Valenciana el 25 de gener de 2016. Aquest pla contenia un 
objectiu de capacitat de finançament per a 2016 de 43.338.916 euros que, 
per tant, no s’ha arribat a assolir.  

L’informe d’estabilitat detalla els càlculs efectuats i els ajustos practicats, 
en els termes de comptabilitat nacional segons el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, SEC 95. La revisió d’aquests càlculs ha 
posat de manifest la raonabilitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, ja que s’ha donat una situació de superàvit en termes de 
capacitat de finançament. 

D’altra banda, segons consta en aquest informe, no es compleix la 
legislació sobre morositat, l’estalvi net és negatiu i el volum de deute és 
superior al 110% dels drets reconeguts per operacions corrents. En 
conseqüència, no es poden concertar noves operacions de crèdit. 

6. Resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra el detall del resultat pressupostari de 
l’exercici 2016, comparat amb l’exercici anterior, en euros:  
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Quadre 8. Resultat pressupostari de 2016 i comparació amb 2015 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2016 

Obligacions 
reconegu-
des netes 

2016 

Resultat 
pressup. 
2016 

Resultat 
pressup. 
2015 

Variació 
2016/2015 

a. Operacions corrents 76.231.210 65.542.349 10.688.861 2.833.864 277,2% 

b. Altres operacions no financeres 6.153.435 37.694.095 -31.540.660 -3.982.074 -692,1% 

1.Total operacions no financeres 
(a + b) 82.384.645 103.236.444 -20.851.799 -1.148.211 -1716,0% 

2. Actius financers 67.826 69.499 -1.673 723 -331,5% 

3. Passius financers 174.773.239 129.221.160 45.552.079 16.142.868 182,2% 

RESULTAT PRESSUP. (1 + 2 + 3) 257.225.710 232.527.103 24.698.607 14.995.380 64,7% 
4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals   0 0 - 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 14.427.637 6.314.429 128,5% 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 3.589.040 14.088.147 -74,5% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) 35.537.204 7.221.662 392,1% 

El resultat pressupostari ajustat de 2016 va pujar a 35.537.204 euros, amb 
un augment del 392,1% respecte al de l’exercici 2015.  

Com a resultat del treball realitzat, s’assenyalen els aspectes següents, 
sense perjudici de les conclusions sobre la revisió financera que es 
mostren en l’apartat 4 d’aquest informe: 

a) Despeses amb finançament afectat 

- S’ha comprovat que l’Ajuntament fa el seguiment i control 
comptable de les despeses amb finançament afectat en els 
termes establits en les regles 25 a 29 de la ICAL. 

- Després de la revisió d’una mostra d’aquestes despeses, s’ha 
verificat que el seu càlcul és adequat.  

b) Obligacions d’exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2016 i 
obligacions de 2016 no aplicades al pressupost 

- Durant l’exercici 2016 s’han tramitat vuit expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, que han sigut aprovats 
per import de 5.173.082 euros. 

Així mateix, en 2017 s’han aprovat tres expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 9.327.481 
euros, i a més hi ha 74.873 euros de despeses, recollides en el 
compte 413 i que no s’han imputat al pressupost de 2017. De 
l’import total resultant, que puja a 9.402.355 euros, 535.187 
euros s’han meritat en l’exercici 2016 i 8.867.168 euros, en 
exercicis anteriors.  
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En l’apartat 4 es mostra l’efecte d’aquestes circumstàncies 
sobre el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de 
2016.  

D’altra banda, s’ha comprovat que de l’import total de les 
obligacions reconegudes en els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en l’exercici 2017, 824.360 
euros no figuraven registrats en el compte 413 “Creditors per 
obligacions pendents d’imputar al pressupost” el 31 de 
desembre de 2016 per no haver sigut rebudes les factures 
corresponents fins a l’exercici 2017. 

L’Ajuntament ha de prendre les mesures necessàries perquè el 
seu balanç reculla al tancament de l’exercici tots els passius no 
registrats. Així mateix, els òrgans responsables han de prendre 
les mesures necessàries per a evitar que aquestes situacions es 
reproduïsquen reiteradament i periòdicament, sense que s’haja 
d’obviar l’exigència de la depuració de les responsabilitats que 
corresponguen.  

7. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul del romanent de tresoreria 
corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 aprovada per 
l’Ajuntament i la seua comparació amb l’exercici 2015, en euros. 

Quadre 9. Romanents de tresoreria de 2016 i 2015 

ROMANENT DE TRESORERIA 2016 2015 Variació 
bruta 

Variació 
% 

1. (+) Fons líquids 3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 79.908.482 -33.371.993 113.280.475 339,4% 
(+) Del pressupost corrent 12.292.653 14.846.254 -2.553.602 -17,2% 

(+) De pressupostos tancats 68.313.145 66.597.460 1.715.684 2,6% 

(+) D’operacions no pressupostàries 70.218 783.266 -713.048 -91,0% 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 767.534 115.598.974 -114.831.440 -99,3% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 22.373.537 -53.508.037 75.881.573 141,8% 

(+) Del pressupost corrent 4.843.292 17.617.135 -12.773.843 -72,5% 

(+) De pressupostos tancats 1.780.062 8.467.576 -6.687.513 -79,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 15.936.919 22.473.333 -6.536.414 -29,1% 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 186.737 102.066.081 -101.879.343 -99,8% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 61.060.740 39.243.492 21.817.248 55,6% 

II. Saldos de cobrament dubtós 45.343.690 55.087.076 -9.743.386 -17,7% 

III. Excés de finançament afectat 16.463.794 27.265.315 -10.801.522 -39,6% 

IV. Romanent tresoreria per a despeses grals. (I - II - III) -746.744 -43.108.899 42.362.155 98,3% 
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Com a resultat de la revisió efectuada sobre el romanent de tresoreria, a 
continuació se n’assenyalen els aspectes més importants:  

a) Drets pendents de cobrament d’exercicis tancats 

El 54,8% dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, per 
import de 37.408.399 euros, té una antiguitat superior a cinc anys. 
D’aquest import, 9.503.364 euros (el 13,9% del total) tenen una 
antiguitat superior a deu anys. 

Es recomana depurar els drets sense possibilitat de cobrament. Amb 
caràcter previ a les baixes, s’han de formalitzar els expedients que 
determinen i fonamenten les causes que les originen. D’altra banda, 
s’han de conciliar els saldos pendents de cobrament amb els que 
figuren en els comptes de recaptació. 

L’Ajuntament ha posat de manifest aquestes circumstàncies en la 
memòria dels comptes anuals. 

b) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 

El saldo del compte 554, “Cobraments pendents d’aplicació”, al 
tancament de 2015 puja a 767.534 euros. En la revisió de la 
composició d’aquest saldo s’ha observat que hi ha un nombre 
significatiu de cobraments molt antics, per la qual cosa es recomana 
que s’analitzen aquests cobraments i, si és el cas, es regularitzen. 

c) Saldos de cobrament dubtós 

El saldo de deutors de cobrament dubtós calculat per l’Ajuntament ha 
pujat a 45.343.690 euros i coincideix amb la provisió per a insolvències 
en la comptabilitat patrimonial. Dins d’aquest saldo s’inclou un import 
de 14.851.000 euros per operacions de tresoreria concedides a l’entitat 
IPG, SA, el cobrament del qual no es considera probable. 

Tal com s’indica en l’informe de l’interventor sobre la liquidació del 
pressupost de 2016, el càlcul dels drets de cobrament dubtós de 
l’Ajuntament s’ha realitzat segons el que es preveu en l’article 193 
bis del TRLRHL, però sense incloure els saldos pendents de 
cobrament d’altres administracions públiques ni les quotes 
d’urbanització que suposen finançament afectat, aquestes últimes 
per considerar que ja es dedueixen del romanent de tresoreria total 
com a desviacions de finançament. Aquests saldos per quotes 
d’urbanització haurien de considerar-se saldos de cobrament dubtós 
i no desviacions de finançament. Així mateix, s’han de considerar de 
cobrament dubtós els saldos pendents de cobrament d’altres 
administracions públiques. En conseqüència, han de reduir-se els 
“Deutors” del balanç, així com el “Resultat economicopatrimonial”, 
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en 12.351.163 euros. Paral·lelament, en el compte del resultat 
economicopatrimonial han de reduir-se els ingressos per variació de 
provisions en 12.351.163 euros.  

8. Tresoreria 

8.1 Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El saldo de tresoreria i la seua composició amb data 31 de desembre de 
2016, segons els registres comptables de la corporació, es mostra en el 
quadre següent en euros: 

Quadre 10. Composició de la tresoreria el 31 de desembre de 2016 

Concepte  Import 

Efectiu 4.000 

Bancs i institucions de crèdit 3.521.794 

Total 3.525.794 

En “Bancs i institucions de crèdit” es recullen els saldos dels 38 comptes 
mantinguts per l’Ajuntament amb data 31 de desembre de 2016.  

A l’efecte de la fiscalització, es van remetre cartes de confirmació de 
saldos a cada una de les entitats bancàries amb què opera l’Ajuntament. 
En la data de finalització del treball de camp, no havien sigut confirmats 
tretze comptes bancaris corresponents a cinc entitats financeres, cosa que 
representa una important limitació a l’abast de la revisió.  

L’Ajuntament disposava en 2016 d’un pla de disposició de fons de la 
tresoreria, tal com estableix l’article 187 del TRLRHL.  

No existeix un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat 
a l’àrea de tresoreria i, per tant, es recomana elaborar-lo. 

Finalment, no s’ha inclòs l’acta d’arqueig del compte de caixa - efectiu del 
pàrquing del Prado en el Compte General de 2016. 

8.2 Pagaments a justificar  

Els pagaments a justificar es troben regulats en la base d’execució 36 del 
pressupost i bàsicament són conformes al que s’estableix en l’article 190 
del TRLRHL i en l’article 72 del Reial Decret 500/1990. 

L’import total de les despeses pagades en 2016 a través d’aquest sistema 
va pujar a 140.170 euros, corresponents a 8 lliuraments.  
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En la revisió efectuada sobre els pagaments a justificar de l’exercici 2016 
no s’han detectat incidències significatives. 

8.3 Acomptes de caixa fixa 

Els acomptes de caixa fixa es regulen en la base 37 del pressupost per a 
2015, ajustant-se al que s’estableix en els articles 73 i següents del Reial 
Decret 500/1990. 

En l’exercici 2016 hi havia cinc caixes habilitades per a l’atenció de 
despeses d’aquesta naturalesa. L’import total de despeses abonades 
durant l’any a través d’aquest sistema va pujar a 377.119 euros, que 
representa un 1,2% del total dels crèdits definitius del capítol 2 del 
pressupost de l’exercici. 

Les despeses anteriors corresponen en la major part (93,2%) als serveis 
socials de l’Ajuntament, mentre que el 6,8% restant són acomptes de caixa 
fixa assignats a Tresoreria i Contractació.  

En la revisió d’una mostra de despeses de l’exercici 2016, pagades per 
mitjà d’acomptes de caixa fixa, no s’han detectat incidències 
significatives. 

9. Endeutament 

9.1 Moviment i composició del deute 

El 31 de desembre de 2016, el deute de l’Ajuntament, segons figura en 
l’estat del deute, pujava a 250.577.547 euros, dels quals 216.470.983 euros 
tenien el venciment a llarg termini i 34.106.564 euros, a curt termini.  

El quadre següent mostra un resum del moviment del deute durant 
l’exercici 2016: 

Quadre 11. Resum del moviment del deute en 2016 

Tipus d’operació Saldo 
01-01-2016 

Creacions 
efectiu 

Disminucions 
valor comptable 

Saldo 
31-12-2016 

Préstecs de mecanismes de pagament a proveïdors 81.909.787 0 6.960.893 74.948.894 

Préstecs refinançats 2015 (FO) 106.446.640 118.085.042 122.260.267 102.271.416 

Préstecs Fons Ordenació 2016 0 56.688.197 0 56.688.197 

Operacions de tresoreria 19.824.487 25.205.126 31.354.613 13.675.000 

Deute per liquidacions negatives PIE 2008-2009 3.583.032 0 588.992 2.994.040 
Total 211.763.947 199.978.365 161.164.764 250.577.547 
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Els préstecs per mecanismes de pagament a proveïdors són els concedits 
a l’entitat a l’empara de la normativa següent: 

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny.  

Durant l’exercici 2016 s’han formalitzat operacions de préstec per un 
import global de 174.773.239 euros, dels quals 56.688.197 euros s’han 
formalitzat per adhesió de l’Ajuntament als Fons d’Ordenació en 2016 i 
118.085.042 euros corresponen al refinançament d’operacions anteriors a 
càrrec d’aquest fons realitzat en 2015. Aquests imports corresponen al total 
de drets reconeguts en el capítol 9 de l’estat d’ingressos. 

Així mateix, les obligacions reconegudes en el capítol 9 de l’estat de 
despeses de la liquidació del pressupost de 2016 pugen a 129.221.160 euros, 
que coincideixen amb la suma de les amortitzacions realitzades dels 
préstecs de mecanismes de pagament a proveïdors i altres préstecs del 
quadre anterior. 

Tal com s’indica en l’apartat 8 de l’apèndix 2, a l’efecte de la fiscalització 
es van remetre cartes de confirmació de saldos a cada una de les entitats 
bancàries amb què opera l’Ajuntament. Pel que fa a les operacions de 
préstec o crèdit, en la data de finalització del treball de camp no s’havien 
confirmat vint de les operacions vigents corresponents a vuit entitats 
financeres, i això implica una important limitació a l’abast de la revisió. 

L’Ajuntament no ha calculat el cost amortitzat de les operacions de préstec 
vigent, que figuren registrades en comptabilitat pel seu valor de 
reembossament. Per tant, s’incompleix la norma de valoració 9 de la ICAL 
2013. 

A continuació es mostra un detall de la composició del deute amb data 31 
de desembre de 2016:  
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Quadre 12. Composició del deute amb data 31 de desembre de 2016 

Deute financer 31-12-2016 
Capital pendent 

Llarg termini  Curt termini TOTAL 
Préstecs del mecanisme proveïdors 63.626.078 11.322.816 74.948.894 

Pla pagament proveïdors RDL 4/2012 47.703.695 8.672.741 56.376.436 

Pla pagament proveïdors RDL 8/2013 15.922.383 2.650.075 18.572.458 

Préstecs del Fons d’Ordenació 150.439.857 8.519.756 158.959.613 

a) Refinançament operacions de 2015 93.751.659 8.519.756 102.271.415 

b) Adhesions al FO 2016 56.688.198 0 56.688.198 

 - Fons Ordenació general 18.389.194 0 18.389.194 

 - Fons Ordenació finançament acompte PIE 17.434.658 0 17.434.658 

 - Fons Ordenació préstec sindicat IPG, SA 20.864.346 0 20.864.346 

Liquid. negatives PIE 2.405.049 588.992 2.994.040 

Liquidació definitiva PIE 2008 424.380 103.930 528.310 

Liquidació definitiva PIE 2009 1.980.668 485.062 2.465.730 

Operacions de tresoreria 0 13.675.000 13.675.000 

Total deute financer amb data 31-12-2016 216.470.983 34.106.564 250.577.547 

Amb data 31 de desembre de 2016, l’Ajuntament devia a Aigües de 
València, SA un import de 4.787.469 euros, que no figura en el quadre 
anterior, corresponents a l’ajornament del rescabalament de l’equilibri 
concessional i actualització de les tarifes ordinària i d’inversions fins al 
final de la concessió, acordat el 18 de juliol de 2016 per la Junta de Govern 
Local. Aquest deute s’actualitza anualment en l’IPC i merita interessos a 
raó de un 2% anual. L’import indicat no va ser registrat com a despesa en 
l’exercici ni forma part dels deutes a llarg termini de l’Ajuntament en el 
balanç. Per tant, el resultat economicopatrimonial de l’exercici ha de 
minorar-se i l’epígraf “Deutes a llarg termini. Altres deutes”, incrementar-
se en l’import indicat. Així mateix, l’estat del deute hauria d’incloure 
l’operació indicada. 

9.2 Operacions formalitzades en 2016  

A continuació es comenta, de forma detallada, l’evolució de l’endeutament 
de l’Ajuntament en 2016: 

a) Préstecs de mecanismes de pagament a proveïdors 

L’import pendent de pagament d’aquests setze préstecs el 31 de 
desembre de 2016 puja a 74.948.894 euros. Aquests préstecs van ser 
formalitzats en 2012 i 2013 a l’empara dels mecanismes de pagament 
a proveïdors regulats pel Reial Decret Llei 4/2012, de 22 de febrer, i el 
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Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny. Tots tenen el venciment entre 
2023 i 2024. 

b) Préstecs del Fons d’Ordenació  

El 15 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar sol·licitar al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) l’adhesió 
al Fons d’Ordenació per al mecanisme de finançament previst en 
l’article 39.1.b del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals, i altres de caràcter econòmic.  

Per mitjà de la Resolució de 19 d’octubre de 2015, de la Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local, es va valorar 
favorablement el pla d’ajust aprovat per l’Ajuntament, per 
considerar que conté les mesures suficients per a garantir el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 
i el reembossament dels imports a càrrec del Fons, i s’acceptava 
l’adhesió de l’Ajuntament a aquest a partir de 2015, sempre que 
aquests imports es refinancen en termes de prudència financera. 

Refinançament d’operacions en 2015 

A final de 2015 l’Ajuntament va negociar amb les entitats financeres 
les noves condicions, que comportaven interessos inferiors als 
existents i la cancel·lació per refinançament de les operacions 
pendents de pagament, la qual cosa va implicar la renúncia 
d’aquestes entitats a les accions judicials exercides per part 
d’algunes contra l’Ajuntament per incompliment de pagament en 
2015. 

Així mateix, es va acordar la subrogació i formalització directa per 
part de l’Ajuntament del refinançament de determinades operacions 
d’IPG, SA, considerant l’extinció per liquidació prevista de la societat 
municipal. 

En la mateixa reunió, el Ple va aprovar la modificació pressupostària 
necessària per a donar cobertura a aquests refinançaments, si bé 
aquesta modificació no es va tramitar fins a l’exercici 2016, l’any en 
què han tingut reflex pressupostari. 

L’import total de les noves operacions de refinançament per adhesió 
al Fons d’Ordenació puja a 102.271.415 euros.  

Operacions formalitzades en 2016  

Les operacions formalitzades per l’Ajuntament en 2016 a l’empara 
d’aquest fons són les següents: 
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- Per Acord de la JGL, de 10 de març de 2016, s’aprova la 
formalització d’una operació a càrrec del Fons d’Ordenació per 
un import màxim de 21.463.719 euros. L’import definitiu 
d’aquesta operació va pujar a 18.389.194 euros.  

- Per mitjà de l’Acord del Ple de 14 d’abril de 2016, es va aprovar 
la subrogació de l’Ajuntament de Gandia en el préstec sindicat 
que mantenia l’empresa pública municipal IPG, SA. amb dues 
entitats financeres, per import conjunt de 20.835.419 euros. 
Aquesta subrogació es realitza a través de la subscripció de dues 
noves operacions amb aquestes entitats financeres amb 
venciment al desembre de 2016. 

Així mateix, es va acordar sol·licitar al MINHAP la subscripció a 
càrrec del Fons d’Ordenació d’una operació per a refinançar els 
préstecs anteriors, operació que va pujar a 20.864.346 euros.  

- El 25 d’abril de 2016, el Ple va acordar sol·licitar al MINHAP el 
finançament, a càrrec del Fons d’Ordenació, de l’acompte de 
caràcter extrapressupostari concedit a l’Ajuntament en virtut 
de l’article 11 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre. 
L’import de l’operació de préstec formalitzada va pujar a 
17.434.658 euros.  

- Per mitjà de l’Acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de 2016, 
ratificat pel Ple el 7 d’octubre de 2016, es va aprovar sol·licitar al 
MINHAP el finançament amb el Fons d’Ordenació de certes 
sentències judicials, atés que l’entitat es trobava en la situació 
de risc financer definida en l’article 39.1.a del Reial Decret Llei 
17/2014. L’import sol·licitat puja a 14.213.384 euros, sense que 
haja sigut formalitzada l’operació de préstec per no ser fermes 
les sentències indicades.  

En les actes aprovatòries de les sol·licituds d’adhesió al Fons 
d’Ordenació, l’Ajuntament accepta la supervisió i les actuacions de 
control per part del MINHAP a què es refereixen els articles 48 i 49 
del Reial Decret Llei 17/2014, així com l’aplicació de les mesures que, 
si és el cas, puga indicar el MINHAP per a l’actualització del pla 
d’ajust i per a la seua inclusió en els pressupostos generals de les 
entitats locals. 

c) Operacions de tresoreria 

El saldo disposat d’operacions de tresoreria el 31 de desembre de 
2016 pujava a 13.675.000 euros i estava distribuït en cinc comptes de 
crèdit de cinc entitats financeres. Aquest saldo s’ha reduït en un 
31,0% respecte a l’exercici anterior. 
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APÈNDIX 3. REVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Gandia, com a entitat integrant de l’Administració local, té 
la consideració d’Administració pública a l’efecte del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
En conseqüència, els contractes administratius regulats en l’article 19 del 
TRLCSP que va efectuar l’Ajuntament durant 2016 i 2017 han de regir-se, 
quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció, pel que es 
disposa en aquesta llei i les seues disposicions de desplegament. 

2. Perfil de contractant 

Fins al 31 de desembre de 2016 l’Ajuntament mantenia el seu perfil de 
contractant en la seua pàgina web i simultàniament en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat Valenciana, amb la qual cosa complia el que 
es disposa en l’article 53.2 del TRLCSP. A partir de 2017, el perfil de 
contractant de l’Ajuntament està integrat en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, on figuren donats d’alta dos òrgans de 
contractació i, per tant, en l’actualitat el perfil de l’entitat compleix els 
requisits legals indicats.  

No obstant això, l’Ajuntament publica en la seua pàgina web una relació de 
contractes que conté vincles als respectius contractes publicats en la 
plataforma. Es recomana que els contractes estiguen publicats únicament en 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a una major transparència 
i seguretat jurídica. 

L’entitat no publica en el perfil de contractant els anuncis d’informació 
prèvia previstos en l’article 141 del TRLCSP.  

3. Contractes formalitzats en els exercicis 2016 i 2017 

A petició de la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament de Gandia ha remés 
una relació dels contractes (no menors) formalitzats en els exercicis 2016 
i 2017.  

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació 
que contenen les relacions indicades, es mostra un resum dels contractes 
formalitzats en 2016 i 2017, amb indicació del tipus i procediment 
d’adjudicació.   
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Quadre 13. Contractes formalitzats en els exercicis 2016 i 2017 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Contractes 

Import % Nre. % 

Obres 
Obert 2.274.715 100,00% 3 100,00% 
Subtotal 2.274.715 100,00% 3 100,00% 

Subministraments 

Obert 378.240 16,60% 1 25,00% 
Negociat 40.373 1,80% 2 50,00% 
Acord marc 909.091 40,00% 1 25,00% 
Subtotal 1.327.704 18,40% 4 75,00% 

Serveis 

Obert 752.346 33,10% 13 72,20% 
Negociat 159.307 7,00% 5 27,80% 
Subtotal 911.653 40,10% 18 100,00% 

Altres 
Obert (*) 0 0,00% 2 11,10% 
Negociat (*) 0 0,00% 1 5,60% 
Subtotal 0 0,00% 3 16,70% 

Total contractes 2016 4.514.072   25   

Obres 
Obert 1.394.466 93,10% 4 80,00% 
Negociat 103.292 6,90% 1 20,00% 
Subtotal 1.497.758 100,00% 5 100,00% 

Subministraments 
Obert 164.505 100,00% 4 100,00% 
Subtotal 164.505 100,00% 4 100,00% 

Serveis 

Obert 1.026.821 97,00% 16 94,10% 
Negociat 32.250 3,00% 1 5,90% 
Subtotal 1.059.071 100,00% 17 100,00% 

Altres 
Obert (*) 0 - 2 66,70% 
Negociat (*) 0 - 1 33,30% 
Subtotal 0 - 3 100,00% 

Total contractes 2017 2.721.334   29   

(*) Contractes de gestió de serveis o administratius especials en els quals no hi ha cost per a 
l’Ajuntament, sinó un cànon a percebre per la cessió de l’explotació o utilització d’instal·lacions. 

4. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament en els exercicis 2016 i 2017, s’han seleccionat els contractes 
formalitzats en aquests exercicis, que es detallen en el quadre següent. 
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Quadre 14. Contractes revisats formalitzats en 2016 i 2017 

Proced. 
adjudicació 

Objecte 
Import 

formalitzat 
(sense IVA) 

  2016   

Obert 
Adequació camp de rugbi, instal·lació de gespa 
artificial i vestidors del poliesportiu municipal 

295.207 

Obert Execució projecte de reforma del CEIP Cervantes 1.935.862 

Obert 
Arrendament financer de motocicletes per a la policia 
local 

378.240 

Negociat Servei de manteniment, atenció al públic i activitats 
del Centre Esportiu del Grau  

49.500 

  2017   

Obert 
Contracte de gestió del servei d’explotació del Centre 
Esportiu del Grau 

115.200 

Obert 
Execució del projecte d’obres de modernització del 
polígon Alcodar 

529.836 

Obert Prestació de serveis esportius 209.633 

Obert 
Prestació de serveis esportius al Centre Esportiu del 
Grau 

146.229 

Obert Arrendament i manteniment d’impressores de 
l’Ajuntament  

50.000 

Total mostra 3.709.707 

S’ha revisat també una mostra de contractes menors. El treball realitzat 
ha consistit bàsicament a comprovar l’adequació de la tramitació dels 
contractes a la normativa aplicable en les 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, amb especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació. 

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

En l’apartat següent es detallen determinats incompliments de la 
normativa vigent o de les clàusules contractuals que els responsables de 
l’entitat han de tenir en compte, i en l’apartat 7 de l’Informe es recull una 
sèrie de recomanacions per a millorar la gestió contractual. 
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5. Observacions sobre els contractes revisats 

5.1 Incompliments de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest les 
següents incidències de caràcter general o que afecten la major part dels 
expedients revisats: 

-  En els expedients no es justifica adequadament l’elecció dels criteris 
que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, tal com 
estableix l’article 109.4 del TRLCSP.  

- Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor no estan 
prou desenvolupats ni determinats en els plecs de la contractació. 
Un d’aquests criteris el constitueixen les millores, que s’inclouen 
com a criteri d’adjudicació basat en judicis de valor. Aquestes 
millores han de ser objecte d’una major definició i objectivació, tal 
com assenyala l’Informe 59/2009, de 26 de febrer de 2010, de la Junta 
de Contractació Administrativa: “amb expressió dels seus requisits, 
límits, modalitats i característiques que permeten identificar-les 
prou i tenir relació directa amb l’objecte del contracte”.  

- En gran part dels contractes revisats, la fórmula lineal utilitzada per 
a valorar el criteri del preu pot donar lloc al fet que lleugeres 
diferències en les baixes comporten grans diferències en la 
puntuació assignada, i això lleva eficàcia al procediment de 
contractació. Per tant, no s’ha d’usar aquest tipus de fórmules, 
sobretot considerant que en alguns contractes sí que s’ha introduït 
un factor de ponderació per a evitar la circumstància indicada. 

-  L’informe de l’assessoria jurídica que precedeix l’aprovació del PCAP 
(disposició addicional segona, apartat 7, paràgraf segon, del TRLCSP) 
hauria de pronunciar-se sobre el següent: si es justifica 
adequadament l’elecció dels criteris d’adjudicació (article 109.4); si 
l’oferta econòmica es valora d’acord amb una fórmula o fórmules 
matemàtiques que s’especifiquen clarament, i sobre l’adequació dels 
criteris d’adjudicació i la manera en què seran valorats per la mesa 
de contractació. 

- En la major part dels expedients revisats no consta el nomenament 
dels membres de la mesa de contractació per part de l’òrgan de 
contractació (article 320.3 del TRLCSP). Únicament hi consta la 
composició de la mesa en el PCAP. 

- Els pagaments dels contractes examinats s’efectuen en alguns casos 
fora dels terminis previstos en l’article 216 del TRLCSP. En aquest 
sentit, la mitjana de dies de pagament de l’exercici ha sigut de 198 
dies, d’acord amb les dades que es recullen en l’informe de la 
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Intervenció municipal d’1 de febrer de 2017 sobre morositat de 
l’exercici 2016. 

5.2 Contractes formalitzats en 2016 i 2017 

a) El 5 d’agost de 2016 es va formalitzar un contracte d’obres per a 
l’adequació del camp municipal de rugbi amb gespa artificial i 
vestidors del poliesportiu municipal de Gandia, per un import de 
295.207 euros, sense IVA, i amb un termini d’execució de 2,5 mesos. 
En la revisió d’aquesta contractació s’han observat les incidències 
següents:  

- Un dels criteris de valoració automàtica que conté el PCAP 
consisteix a assignar 25 punts sobre 100 a certes millores 
pressupostades per l’Ajuntament que els licitadors poden 
assumir o no en la seua oferta. Tal com indiquen els informes 
de l’interventor i del servei de contractació, aquestes millores 
no es valoren amb un criteri de proporcionalitat directa 
respecte al preu d’aquestes, i això pot comportar un major pes 
dels criteris subjectius respecte als de valoració automàtica.  

D’altra banda, resulta desproporcionat assignar 25 punts a unes 
millores la valoració econòmica de les quals és poc significativa 
respecte a l’import de licitació i, per tant, hauria sigut més 
encertat incloure aquestes millores en el pressupost de 
licitació. Per tant, no es compleix el que es preveu en l’article 
150.2 del TRLCSP. 

- Les obres d’aquest contracte s’emmarquen en el Pla Especial de 
Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana, en què la Generalitat ha delegat a l’Ajuntament les 
competències per a la contractació, direcció i control d’execució 
de les obres. Per això, el PCAP conté clàusules en què delega a 
l’Ajuntament les funcions indicades, així com l’aprovació dels 
certificats d’obra i honoraris, i atribueix a la Generalitat 
Valenciana el reconeixement de l’obligació i pagament dels 
certificats d’obra al contractista.  

L’informe de l’interventor assenyala que la dissociació que es 
produeix en els contractes en què el pagament correspon a una 
altra administració pot produir una distorsió considerable en el 
funcionament habitual de l’Ajuntament, sense perjudici de les 
conseqüències jurídiques que això pot comportar. Hi afegeix 
que, d’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament ha de 
disposar de crèdit adequat i suficient en el seu pressupost, ha 
de comptabilitzar el reconeixement de les obligacions i ha de 
realitzar els pagaments al contractista, i correspon a la 
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Generalitat Valenciana satisfer a l’Ajuntament la subvenció 
oportuna. 

b) El 4 de febrer de 2016 es va formalitzar un contracte d’obres per a 
l’execució del projecte de reforma del Col·legi d’Ensenyament 
Infantil i Primari Cervantes, per un import d’1.935.862 euros, sense 
IVA, i amb un termini d’execució de 12 mesos. En la revisió d’aquesta 
contractació s’han observat les incidències següents:  

- En aquest contracte s’utilitza el criteri de valoració automàtica 
de millores descrit en el contracte anterior i, per tant, hi 
resulten aplicables les observacions realitzades respecte a la 
inadequació i falta de proporcionalitat del procediment.  

- El 5 d’octubre de 2017 es va aprovar una modificació del 
contracte subscrit, per import de 186.964 euros, per no poder 
executar-se les obres tal com estaven previstes en el projecte. 
Hi ha un informe de la Subdirecció General d’Infraestructures 
Educatives de la Secretaria Autonòmica d’Educació i 
Investigació de la Generalitat Valenciana, de 4 d’agost de 2017, 
que assenyala que queda prou justificada la concurrència de les 
circumstàncies a què es refereix l’article 107.1 del TRLCSP. Per 
part seua, el 22 d’agost de 2017 el servei jurídic de l’Ajuntament 
va emetre informe favorable sobre la modificació basant-se en 
l’informe anterior.  

 No obstant això, l’informe del cap de servei de contractació i 
patrimoni de 12 de setembre de 2017 assenyala que les 
circumstàncies que originen el modificat no tenen cabuda en el 
que es preveu en l’article 107 del TRLCSP, perquè aquestes 
circumstàncies eren previsibles en el moment de la redacció del 
projecte. L’informe de l’interventor municipal de 13 de 
setembre de 2017 no es pronuncia expressament sobre aquest 
aspecte, al·legant que ja existeixen informes jurídics i del servei 
de contractació en relació amb aquesta modificació, però posa 
de manifest l’existència de contradiccions respecte al 
compliment de l’article 107 del TRLCSP. 

Per tant, no s’han justificat prou les circumstàncies previstes en 
l’article 107 del TRLCSP per a poder modificar el contracte. 

- L’acta de suspensió de les obres es va formalitzar el 15 de 
setembre de 2017, quan es van suspendre per mitjà del Decret 
de 5 d’abril de 2017, del regidor delegat d’Administració, 
Modernització i Govern Obert, sense que quede justificat el 
motiu d’aquest retard. 
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- Igual que en l’expedient anterior, les obres d’aquest contracte 
s’emmarquen en el Pla Especial de Suport a la Inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana i, per tant, 
hi són aplicables les observacions realitzades en relació amb la 
revisió d’aquest expedient. 

- No consta la publicació de la formalització del contracte en el 
perfil de contractant ni en el BOP, de manera que s’incompleix 
l’article 156 del TRLCSP. 

c) L’1 de juny de 2016 es va formalitzar un contracte de 
subministraments per a l’arrendament financer de motocicletes per 
a la policia local, per un import de 378.240 euros, sense IVA, i amb 
una duració de 48 mesos. En la revisió d’aquesta contractació s’han 
observat les incidències següents: 

- L’informe tècnic de valoració no justifica suficientment els 
criteris per a acceptar les millores oferides i valorar-les. Així 
mateix, els plecs no defineixen suficientment sobre quins 
aspectes de la contractació versaran les millores que cal 
considerar.  

- Un dels criteris de valoració automàtica d’aquest contracte és 
el termini d’execució. La fórmula de valoració d’aquest criteri 
ha originat que el repartiment dels punts no siga proporcional 
a la reducció dels terminis. De fet, la proposta de l’adjudicatari, 
que no ofereix cap reducció en el termini màxim de 29 dies 
previst en el plec, obté 12,4 punts dels 20 màxims.  

D’altra banda, tenint en compte el reduït termini d’execució 
exigit en el plec, es considera inadequat i desproporcionat 
introduir un criteri de valoració basat en la reducció d’aquest. 

- Pel que s’ha indicat en els paràgrafs anteriors, no queda prou 
justificada l’adjudicació d’aquest contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.  

- La clàusula 27 del PCAP estipula les penalitzacions que ha de 
satisfer el contractista en cas d’incompliment del termini 
d’execució oferit. També estableix que és motiu per a resoldre 
el contracte i confiscar la fiança definitiva la superació del 
termini màxim de 30 dies establit en el plec. L’acta de recepció 
porta data de 21 de setembre de 2016, encara que s’hi indica que 
els vehicles van ser rebuts el 7 de juliol de 2016, en qualsevol 
cas havent superat el termini màxim previst en el plec. A aquest 
efecte, no consta en l’expedient que s’hagen exigit les 
penalitzacions previstes en la clàusula 27 ni la justificació dels 
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motius per a no resoldre el contracte, tal com estableix la 
clàusula esmentada. 

- La mateixa empresa prestava anteriorment aquests serveis 
d’arrendament, i s’han imputat a l’exercici 2016 obligacions 
reconegudes per import de 38.231 euros que no estan 
emparades per cap de les modalitats de contractació previstes 
en l’article 138 del TRLCSP. 

- No consta la publicació de la formalització del contracte en el 
BOE ni en el DOUE. 

- S’incompleix el termini de pagament de l’article 216 del 
TRLCSP, i s’han observat tres factures els terminis de pagament 
de les quals van pujar a 41, 55 i 116 dies. 

d) El 19 de setembre de 2016 es va formalitzar un contracte per a la 
prestació del servei de manteniment, atenció al públic i activitats del 
Centre Esportiu del Grau, per import de 49.500 euros i una duració de 
4 mesos. En la revisió d’aquesta contractació s’han observat les 
incidències següents:  

- No consta en l’expedient l’acreditació de la solvència tècnica 
per part de l’adjudicatari, tal com estableix la clàusula 13 del 
PCAP.  

- Aquest contracte es va realitzar a fi de cobrir temporalment 
serveis de neteja, manteniment, recepció i atenció al públic, 
socorrisme i altres, per un període de quatre mesos, sense 
possibilitat de pròrroga, fins a la convocatòria d’un 
procediment ordinari de licitació per a contractar l’explotació 
integral del centre per mitjà d’un contracte de gestió de serveis. 
No obstant això, com que va finalitzar el contracte al gener de 
2017, l’Ajuntament va iniciar un nou expedient de contractació 
per a cobrir temporalment els serveis indicats, per un període 
de 6 mesos prorrogables, que s’analitza en l’apartat h. 

 S’ha d’indicar que, en el període comprés entre la finalització 
del contracte anterior (gener de 2017) i la formalització del 
contracte següent (maig de 2017), l’Ajuntament va recórrer a la 
cobertura d’aquests serveis per mitjà de diversos contractes 
menors. 

 Finalment, al desembre de 2017 es va formalitzar el contracte 
per a la gestió de l’explotació del centre, un contracte que 
comprenia tots els serveis anteriors i que s’analitza en l’apartat 
següent. 
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- D’altra banda, cal indicar que l’empresa adjudicatària ha 
prestat serveis en diversos poliesportius de l’Ajuntament 
durant 2016, per import de 95.207 euros sense IVA, sense 
tramitar cap dels procediments de l’article 138 del TRLCSP, per 
la qual cosa s’inclouen en el quadre 15 de l’apèndix 3. Així 
mateix, en 2017 aquesta empresa ha continuat prestant els 
serveis indicats per import de 98.567 euros sense IVA, sense 
acudir als procediments de contractació referits. 

- S’ha detectat una factura, per import de 22.460 euros, el termini 
de pagament de la qual va pujar a 277 dies, de manera que 
s’incompleix el termini previst en l’article 216 del TRLCSP. 

e) El 4 de desembre de 2017 es va formalitzar un contracte de gestió de 
serveis públics per a l’explotació del Centre Esportiu del Grau, per un 
import de 115.200 euros de cànon d’explotació anual, sense IVA, i 
amb un termini d’execució de quinze anys. En la revisió d’aquesta 
contractació s’han observat les incidències següents: 

- La clàusula 17.2 del PCAP estableix que quan s’identifique una 
proposició que puga ser considerada desproporcionada o 
anormal caldrà ajustar-se a les disposicions de l’article 152.3 i 4 
del TRLCSP. No obstant això, el plec no conté els paràmetres 
objectius en funció dels quals s’apreciarà, si és el cas, que la 
proposició no es pot complir com a conseqüència de la inclusió 
de valors anormals o desproporcionats. Cal tenir en compte que 
l’empresa adjudicatària va oferir un cànon que superava en 
més de quinze vegades el cànon mínim establit en el plec, sense 
que la mesa de contractació s’haja pronunciat sobre aquesta 
circumstància.  

f) El 21 de setembre de 2017 es va formalitzar un contracte d’obres per 
a l’execució del projecte d’obres de modernització del polígon 
Alcodar, per un import de 529.836 euros, sense IVA, i amb un termini 
d’execució de vuit setmanes. En la revisió d’aquesta contractació 
s’han observat les incidències següents:  

- Aquesta contractació va ser declarada d’urgència el 17 de juliol 
de 2017 per la Junta de Govern Local, davant la necessitat 
d’accelerar-ne la tramitació i l’execució per a poder justificar les 
inversions en el termini exigit per a accedir a una subvenció 
concedida per l’IVACE. Per tant, no es compleixen els requisits 
establits per l’article 112.1 per a la tramitació urgent. No obstant 
això, cal assenyalar que les actuacions en la tramitació de 
l’expedient han sigut coherents amb aquesta declaració 
d’urgència. 
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- En aquesta contractació es van incloure com a criteris 
d’adjudicació de valoració automàtica, a més del preu, la 
reducció del termini d’execució i l’ampliació del termini de 
garantia. La manera de valorar aquests dos criteris permet que 
els licitadors coneguen per endavant la puntuació que 
obtindran, la qual cosa resta eficàcia al procediment de 
contractació. De fet, en la valoració dels dos criteris la major 
part dels licitadors han obtingut la puntuació màxima. En 
aquest sentit, l’informe d’assessoria jurídica d’1 d’agost de 2018 
va advertir d’aquesta circumstància, sense que la considerara 
l’òrgan de contractació. A més, convé tenir en compte que 
incloure un criteri de valoració basat en la reducció del termini 
d’execució quan el termini màxim fixat en el plec és de tres 
mesos resulta desproporcionat, sobretot considerant que, 
finalment, s’ha incomplit el termini establit en contracte. 

- El PCAP va establir un barem de 20 punts sobre un total de 100 
punts per a la valoració del criteri del preu, sense que es 
justifique en l’expedient l’existència de circumstàncies que 
motiven aquesta reduïda ponderació. Llevat de casos 
excepcionals, el preu oferit ha de tenir un pes fonamental en la 
valoració de les ofertes, perquè és el criteri objectiu i 
econòmicament quantificable que millor sol revelar el grau 
d’eficiència dels licitadors.  

- El PCAP no conté els paràmetres objectius en funció dels quals 
s’apreciarà, si és el cas, que la proposició no es pot complir com 
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats, una previsió realitzada per l’article 152.2 del 
TRLCSP quan hi haja més d’un criteri de valoració. Tot això a 
pesar de la recomanació de l’informe de l’assessoria jurídica d’1 
d’agost de 2017 perquè s’hi inclogueren aquests paràmetres. 

- Les obres es van iniciar el 20 d’octubre, un mes després de la 
formalització del contracte, i van finalitzar el 30 de gener de 
2018. Per tant, s’incompleix el termini d’execució oferit pel 
contractista. No hi ha constància que s’hagen exigit al 
contractista les penalitats previstes en el PCAP, de la qual cosa 
va fer l’advertiment oportú l’interventor per mitjà d’informe de 
fiscalització de 27 de febrer de 2018. Cal tenir en compte que un 
40% de la puntuació assignada en la licitació corresponia a una 
reducció del termini d’execució, un criteri l’eficàcia del qual 
finalment no ha quedat garantida. 

g) El 28 d’agost de 2017 es va formalitzar un contracte per a la prestació 
de serveis esportius al poliesportiu municipal de Beniopa, per import 
de 209.633 euros anuals, sense IVA, i amb un termini d’execució de 
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24 mesos. En la revisió d’aquesta contractació s’han observat les 
incidències següents:  

- El PCAP no conté els paràmetres objectius en funció dels quals 
s’apreciarà, si és el cas, que la proposició no es pot complir com 
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. Un dels licitadors va sol·licitar informació 
sobre aquest tema a l’Ajuntament, i la contestació s’ha publicat 
en la plataforma de contractació del sector públic, però no en el 
BOE ni en el DOUE.  

- Hi ha tres sol·licituds aclaridores més, la resolució de les quals 
únicament es va publicar en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic. Per a garantir la igualtat i la transparència en la 
contractació, es recomana que l’Ajuntament publique també 
les notes aclaridores en els mateixos mitjans oficials en els 
quals es publiquen els anuncis de licitació. 

h) El 8 de maig de 2017 es va formalitzar un contracte per a la prestació 
de serveis esportius al Centre Esportiu del Grau, per un import de 
146.229 euros, sense IVA, i amb un termini d’execució de sis mesos. 
En la revisió d’aquesta contractació s’han observat les incidències 
següents:  

- No consta en l’expedient la documentació acreditativa de la 
solvència tècnica de l’adjudicatari exigida en el PCAP. En el seu 
lloc hi ha un certificat d’inscripció en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat que segons el 
PCAP eximeix els licitadors de justificar la capacitat i la 
solvència econòmica, però no la solvència tècnica. A més, la 
classificació de l’adjudicatari no inclou serveis esportius. 

- Aquest contracte es va realitzar a fi de cobrir temporalment 
serveis de neteja, manteniment, recepció i atenció al públic, 
socorrisme i altres, per un període de 6 mesos prorrogables, fins 
a la convocatòria d’un procediment ordinari de licitació per a 
contractar l’explotació integral del centre per mitjà d’un 
contracte de gestió de serveis, contracte també revisat i que es 
comenta en l’apartat e anterior.  

- Respecte als pagaments realitzats, en dues de les factures 
revisades s’incompleix el termini establit en l’article 216 del 
TRLCSP. 

i) El 20 d’octubre de 2017 es va formalitzar un contracte de 
subministraments per a l’arrendament i manteniment 
d’impressores per import de 50.000 euros anuals, sense IVA, i un 
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termini d’execució de quatre anys. En la revisió d’aquesta 
contractació s’han observat les incidències següents:  

- Una vegada publicat l’anunci de licitació, diversos interessats 
van sol·licitar a l’Ajuntament aclariments sobre diferents 
aspectes de la licitació. L’Ajuntament els va contestar i les 
publicà en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, però 
no en el DOUE. Per a garantir la igualtat i la transparència en la 
contractació, es recomana que l’Ajuntament publique també 
les notes aclaridores en els mateixos mitjans oficials en què es 
publiquen els anuncis de licitació.  

- En aquesta contractació s’inclou com a criteri de valoració 
automàtica les millores oferides pels licitadors respecte a la 
velocitat d’impressió i la velocitat de l’escàner. En el PCAP 
s’indica que l’assignació de puntuacions serà proporcional a la 
puntuació màxima, però no inclou una fórmula per calcular-les.  

- El plec no inclou una fórmula de valoració per al repartiment 
proporcional de les puntuacions assignades en el criteri de 
valoració basat en el preu. 

- L’alcaldessa va adoptar l’acord d’adjudicació el 17 d’agost de 
2017, quan l’òrgan de contractació en aquest expedient és la 
Junta de Govern Local. No obstant això, la Junta va ratificar 
aquesta adjudicació el 4 de setembre de 2017. 

- No consta la validació de poders del representant legal, exigit 
pel PCAP. 

5.3 Contractes menors i obligacions reconegudes sense contracte 

En la revisió d’una mostra de contractes menors de l’exercici 2016, així 
com de les obligacions reconegudes en l’exercici i imputades als capítols 
2 i 6, s’han detectat despeses per serveis i subministraments que havien 
d’haver-se adjudicat per un dels procediments establits en l’article 138 del 
TRLCSP. Aquestes despeses són les següents: 

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia.                  
Exercicis 2016-2017 

50 

Quadre 15. Despeses de 2016 sense procediment de contractació 

Servei o subministrament OR sense IVA 
Servei de vigilància i socorrisme en platges 385.000 

Serveis de telefonia fixa 157.910 

Serveis de telefonia mòbil 95.509 

Serveis diversos en espais esportius 95.207 

Serveis de vigilància ecoparc 88.011 

Subministraments diversos de mobiliari i altres 68.210 

Subministrament de combustible dependències Aj. 63.679 

Servei de vigilància dependències Ajuntament 53.890 

Servei de recollida animals, veterinària, etc. 53.120 

Servei lloguer bicicletes mobilitat sostenible 47.760 

Subministrament combustible vehicles policia local 45.835 

Manteniment i subministraments piscines municipals 42.269 

Explotació abocador polígon Alcodar 41.308 

Quota manteniment i servei plataforma Gestiona 36.488 

Llicències i permisos SICALWIN i altres 31.875 

Col·laboracions en contractació i urbanisme 30.000 

Subministrament de gas 29.101 

Assegurances diverses 27.953 

Subministrament de gas 24.281 

Serveis publicitaris campanya pàrquing del Prado 21.095 

Assegurances diverses 20.754 

Treballs de suport al departament informàtic 20.546 

Serveis tècnics informàtics 20.546 

Controlador aparcament pàrquing del Prado 20.305 

Serveis de fotografia 19.740 

Manteniment WC i dutxes de la platja 18.302 

Manteniment informàtic i telecomunicacions 17.961 

Vigilància i seguretat col·legis i altres dependències 17.592 

Serveis de comunicació informàtica i altres 15.326 

Serveis de missatgeria 15.000 

Servei de telecontrol pàrquing Plaça del Prado 16.109 

Manteniment de diverses aplicacions 12.453 

Servei lloguer motocicletes policia local 12.217 

Edició revista departament de cultura 9.125 
Total 1.674.473 

En relació amb les obligacions reconegudes pel servei de vigilància i 
socorrisme en platges, cal assenyalar que l’Ajuntament va aprovar un 
conveni el 13 de juny de 2016 amb una entitat sense ànim de lucre per a 
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prestar-lo. Aquests serveis haurien d’haver sigut objecte del contracte 
oportú, tramitat d’acord amb l’article 138 del TRLCSP. Així mateix, la 
tramitació com un conveni, que correspondria a la naturalesa pròpia 
d’una subvenció, implica l’incompliment de l’article 8 de la Llei General de 
Subvencions, atés que l’Ajuntament de Gandia es troba en inestabilitat 
pressupostària. Per les dues circumstàncies, l’interventor va formular 
l’advertiment oportú el 21 de juny de 2016. 

D’altra banda, es recomana la implantació d’una aplicació informàtica que 
possibilite l’adequat seguiment i control dels expedients de contractes 
menors.  

6. Altres aspectes observats en la revisió de la contractació 

El 9 de març de 2015, la Junta de Govern Local va acordar la resolució del 
contracte de concessió d’obra pública de l’aparcament del Prado, així com 
la recepció i ocupació de les obres executades.  

Durant 2016 i 2017 es van mantenir negociacions amb els administradors 
de la concessionària, a través de les quals es van fixar els termes de la 
liquidació, que es va establir en un import de 10.301.586 euros, en què 
9.501.586 euros corresponen a la valoració realitzada per l’arquitecte 
municipal de les obres pendents d’amortitzar i 800.000 euros en concepte 
d’actualització de valor, interessos de demora i lucre cessant. El 31 de juliol 
de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació del contracte, 
pels imports indicats, així com la subscripció d’un préstec amb l’entitat 
financera prestadora de la concessionària, per import de 9.800.000 euros. 
El 21 de setembre de 2017, el Ple va acordar sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques la inclusió en el Fons d’Ordenació 
per a 2018 del nou préstec.  

El balanç a 31 de desembre de 2016 hauria de recollir la inversió rebuda, 
així com la provisió per responsabilitats derivades d’aquesta operació, per 
import de 9.501.586 euros. Així mateix, la memòria del Compte General de 
2016 hauria de recollir informació sobre aquest compromís. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe 
de fiscalització es va discutir amb els tècnics de l’Ajuntament de Gandia 
per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les 
observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2016-2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’Ajuntament ha formulat les al·legacions que 
ha considerat pertinents. 

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

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura 
les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2018 y 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Compte General de l’exercici 2016 
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AJUNTAMENT DE GANDIA  
EXERCICI 2016  
BALANÇ COMPARATIU 2016-2015 

Actiu 2016 2015 Variació % 

A. Actiu no corrent 854.607.232 850.062.892 4.544.340 0,5% 
II. Immobilitzat material 813.236.808 808.692.468 4.544.340 0,6% 
1. Terrenys 608.784.015 608.175.985 608.030 0,1% 
2. Construccions 92.684.807 91.575.786 1.109.021 1,2% 
3. Infraestructures 92.588.896 89.452.240 3.136.655 3,5% 
4. Béns del patrimoni històric 9.218 0 9.218 - 
5. Altre immobilitzat material 18.106.003 17.099.340 1.006.663 5,9% 
6. Immobilitzat material en curs i acomptes 1.063.870 2.389.117 -1.325.247 -55,5% 
IV. Patrimoni públic del sòl 41.267.005 41.267.005 0 0,0% 
1. Terrenys 41.267.005 41.267.005 0 0,0% 
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats 
del grup, multigrup i associades 103.419 103.419 0 0,0% 

B. Actiu corrent 39.066.746 148.333.649 -109.266.904 -73,7% 
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 35.519.062 128.483.189 -92.964.127 -72,4% 

1. Deutors per operacions de gestió 35.262.107 25.633.842 9.628.265 37,6% 
2. Altres comptes a cobrar 256.956 102.849.347 -102.592.391 -99,8% 
IV. Inversions financeres a curt termini en entitats 
del grup, multigrup i associades 0 722.797 -722.797 -100,0% 
V. Inversions financeres a curt termini 21.889 20.216 1.673 8,3% 
2. Crèdits i valors representatius de deute 21.889 20.216 1.673 8,3% 
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 
2. Tresoreria 3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 
Total actiu 893.673.977 998.396.541 -104.722.564 -10,5% 
     
Patrimoni net i passiu 2.016 2.015 Variació % 

A. Patrimoni net 624.840.904 628.383.987 -3.543.083 -0,6% 
I. Patrimoni 669.100.661 669.100.661 0 0,0% 

II. Patrimoni generat -51.032.698 -42.184.927 -8.847.771 21,0% 
1. Resultats d’exercicis anteriors -41.829.220 -25.467.169 -16.362.050 -64,2% 
2. Resultat de l’exercici -9.203.478 -16.717.758 7.514.279 44,9% 
IV. Subvencions rebudes pendents d’imputació a 
resultats 6.772.941 1.468.253 5.304.688 361,3% 
B. Passiu no corrent 216.470.982 100.918.836 115.552.146 114,5% 
II. Deutes a llarg termini 216.470.982 100.918.836 115.552.146 114,5% 
2. Deutes amb entitats de crèdit 214.065.934 22.975.901 191.090.032 831,7% 
4. Altres deutes 2.405.049 77.942.934 -75.537.886 -96,9% 
C. Passiu corrent 52.362.092 269.093.719 -216.731.627 -80,5% 
II. Deutes a curt termini 35.322.347 111.892.308 -76.569.961 -68,4% 
2. Deutes amb entitats de crèdit 33.517.573 103.294.227 -69.776.653 -67,6% 

4. Altres deutes 1.804.774 8.598.081 -6.793.307 -79,0% 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 17.039.744 157.201.411 -140.161.666 -89,2% 
1. Creditors per operacions de gestió 14.809.269 39.720.534 -24.911.264 -62,7% 
2. Altres comptes a pagar 1.579.480 116.820.708 -115.241.229 -98,6% 
3. Administracions públiques 650.995 660.169 -9.173 -1,4% 
Total patrimoni net i passiu 893.673.977 998.396.541 -104.722.564 -10,5% 
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AJUNTAMENT DE GANDIA 
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
2016-2015     

     

  2016 2015 Variació % 

1. Ingressos tributaris i urbanístics 53.749.100 45.290.443 8.458.657 18,7% 
a. Impostos 47.825.226 39.637.941 8.187.285 20,7% 
b. Taxes 5.924.287 5.613.838 310.448 5,5% 
d. Ingressos urbanístics -413 38.663 -39.076 -101,1% 
2. Transferències i subvencions rebudes 19.293.435 19.103.813 189.622 1,0% 
a. De l’exercici 19.226.091 19.101.422 124.669 0,7% 
a.1. Subvencions rebudes per a finançar despeses de l’exercici 4.191.201 4.003.639 187.562 4,7% 
a.2. Transferències 15.034.891 15.097.784 -62.893 -0,4% 
b. Imputació de subvencions per a l’immobilitzat no financer 67.344 2.391 64.953 2.716,7% 
3. Vendes i prestacions de serveis 598.534 386.609 211.925 54,8% 
b. Prestació de serveis 598.534 386.609 211.925 54,8% 
6. Altres ingressos de gestió ordinària 2.546.266 2.804.254 -257.988 -9,2% 
A) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ 
ORDINÀRIA 76.187.336 67.585.120 8.602.216 12,7% 
8. Despeses de personal -21.589.680 -23.425.997 1.836.317 -7,8% 
a. Sous, salaris i assimilats -17.366.096 -17.634.049 267.953 -1,5% 
b. Càrregues socials -4.223.584 -5.791.948 1.568.364 -27,1% 
9. Transferències i subvencions concedides -36.094.273 -7.713.108 -28.381.165 368,0% 
11. Altres despeses de gestió ordinària -27.678.773 -33.625.408 5.946.635 -17,7% 
a. Subministraments i serveis exteriors -27.565.697 -33.543.756 5.978.060 -17,8% 
b. Tributs -113.076 -81.652 -31.424 38,5% 
12. Amortització de l’immobilitzat -35.242 -2.156.397 2.121.155 -98,4% 
B) (8 + 9 + 10 + 11 + 12) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -85.397.968 -66.920.911 -18.477.058 27,6% 
I. (A + B) Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària -9.210.633 664.209 -9.874.842 -1.486,7% 
14. Altres partides no ordinàries -285.890 -498.368 212.478 42,6% 
a. Ingressos 594.128 25.502 568.626 2229,7% 
b. Despeses -880.019 -523.870 -356.149 68,0% 
II. (I + 13 + 14) Resultat de les operacions no financeres -9.496.523 165.841 -9.662.364 -5.826,3% 
15. Ingressos financers 1.580.384 723.226 857.158 118,5% 
b.2. Altres 1.580.384 723.226 857.158 118,5% 
16. Despeses financeres -8.665.521 -1.713.702 -6.951.819 405,7% 
b. Altres -8.665.521 -1.713.702 -6.951.819 405,7% 

20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d’actius i passius 
financers 7.378.182 -15.893.122 23.271.304 -146,4% 
a. D’entitats del grup, multigrup i associades 0 -7.965.363 7.965.363 -100,0% 
b. Altres 7.378.182 -7.927.760 15.305.941 -193,1% 

III. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) Resultat de les operacions 
financeres 293.045 -16.883.599 17.176.644 101,7% 
IV. (II + III) Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici -9.203.478 -16.717.758 7.514.279 44,9% 

(IV + ajustos) Resultat de l’exercici ajustat -9.203.478 -16.717.758 7.514.279 44,9% 
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AJUNTAMENT DE GANDIA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 

 

CAPÍTOL D’INGRESSOS 

PREVISIÓ EXECUCIÓ 

Inicial Modifica- 
cions 

Definitiva 
Drets 

reconeguts 
nets 

(1) Recaptació 
neta 

(2) 
Drets 

pendents de 
cobrament 

 1. Impostos directes 44.849.938 0 44.849.938 45.152.063 100,7% 36.685.271 81,2% 8.466.793 

 2. Impostos indirectes 2.277.983 0 2.277.983 2.206.046 96,8% 1.957.262 88,7% 248.784 

 3. Taxes i altres ingressos 9.803.657 1.071.945 10.875.602 9.924.851 91,3% 8.241.976 83,0% 1.682.875 

 4. Transferències corrents 16.459.728 3.918.391 20.378.119 18.320.174 89,9% 16.708.938 91,2% 1.611.236 

 5. Ingressos patrimonials 924.792 0 924.792 628.076 67,9% 345.110 54,9% 282.965 

 6. Alienació d’inversions reals 0 334.797 334.797 334.797 100,0% 334.797 100,0% 0 

 7. Transferències de capital 0 8.533.593 8.533.593 5.818.639 68,2% 5.818.639 100,0% 0 

 8. Variació d’actius financers 100.000 27.209.793 27.309.793 67.826 0,2% 67.826 100,0% 0 

 9. Variació de passius financers 60.280.620 97.249.623 157.530.242 174.773.239 110,9% 174.773.239 100,0% 0 

Total 134.696.718 138.318.140 273.014.859 257.225.710 94,2% 244.933.057 95,2% 12.292.653 
         

CAPÍTOL DE DESPESES 

PREVISIÓ EXECUCIÓ 

Inicial Modifica- 
cions Definitiva 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
(1) Pagaments 

líquids (2) 
Obligacions 
pendents de 
pagament 

 1. Remuneracions de personal 21.821.059 1.521.847 23.342.906 21.589.680 92,5% 21.589.680 100,0% 0 

 2. Compres de béns i de serveis 28.299.469 2.339.339 30.638.809 29.654.263 96,8% 26.607.170 89,7% 3.047.093 

 3. Interessos 4.067.521 4.721.122 8.788.643 8.665.521 98,6% 8.353.744 96,4% 311.777 

 4. Transferències corrents 3.446.054 2.833.033 6.279.087 5.632.885 89,7% 4.763.948 84,6% 868.937 

 5. Fons de contingència 593.000 -593.000 0 0 - 0 - 0 

 6. Inversions reals 501.854 26.714.462 27.216.316 7.233.341 26,6% 6.617.857 91,5% 615.485 

 7. Transferències de capital 22.577.184 7.885.244 30.462.428 30.460.754 100,0% 30.460.754 100,0% 0 

 8. Variació d’actius financers 100.000 0 100.000 69.499 69,5% 69.499 100,0% 0 

 9. Variació de passius financers 36.368.346 92.896.093 129.264.439 129.221.160 100,0% 129.221.160 100,0% 0 

Total 117.774.487 138.318.140 256.092.627 232.527.103 90,8% 227.683.811 97,9% 4.843.292 

(1) Grau d’execució (2) Grau de compliment 
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AJUNTAMENT DE GANDIA 

RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA  

Resultat pressupostari 2016 2015 
Variació 
bruta 

Variació 
% 

a. Operacions corrents 10.688.861 2.833.864 7.854.997 277,2% 

b. Operacions de capital -31.540.660 -3.982.074 -27.558.585 -692,1% 

1. Total operacions no financeres -20.851.799 -1.148.211 -19.703.588 -1716,0% 

c. Actius financers -1.673 723 -2.396 -331,5% 

d. Passius financers 45.552.079 16.142.868 29.409.211 182,2% 

2. Total operacions financeres 45.550.406 16.143.591 29.406.815 182,2% 

I. (I = 1 + 2) Resultat pressupostari de l’exercici 24.698.607 14.995.380 9.703.227 64,7% 

Ajusts:     
3. Crèdits financ. amb rom. de tresoreria per a despeses 
grals. 0 0 0 - 

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 14.427.637 6.314.429 8.113.208 128,5% 

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 3.589.040 14.088.147 -10.499.107 -74,5% 

II. (II = 3 + 4 - 5) Total ajusts 10.838.596 -7.773.719 18.612.315 239,4% 

(I+II) Resultat pressupostari ajustat 35.537.204 7.221.662 28.315.542 392,1% 

     

Romanent de tresoreria 2016 2015 
Variació 
bruta 

Variació 
% 

1. (+) Fons líquids 3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 80.676.016 82.226.981 -1.550.965 -1,9% 

a. (+) del pressupost corrent 12.292.653 14.846.254 -2.553.602 -17,2% 

b. (+) de pressupostos tancats 68.313.145 66.597.460 1.715.684 2,6% 

c. (+) d’operacions no pressupostàries 70.218 783.266 -713.048 -91,0% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 22.560.274 48.558.044 -25.997.770 -53,5% 

a. (+) del pressupost corrent 4.843.292 17.617.135 -12.773.843 -72,5% 

b. (+) de pressupostos tancats 1.780.062 8.467.576 -6.687.513 -79,0% 

c. (+) d’operacions no pressupostàries 15.936.919 22.473.333 -6.536.414 -29,1% 

4. (+) Partides pendents d’aplicació -580.796 -13.532.893 12.952.097 95,7% 

a. (-) Cobraments realitzats pendents de aplicació definitiva 767.534 115.598.974 -114.831.440 -99,3% 

b. (+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 186.737 102.066.081 -101.879.343 -99,8% 

I. (1 + 2 - 3 + 4) Romanent de tresoreria total 61.060.740 39.243.492 21.817.248 55,6% 

II. Saldos de cobrament dubtós 45.343.690 55.087.076 -9.743.386 -17,7% 

III. Excés de finançament afectat 16.463.794 27.265.315 -10.801.522 -39,6% 

IV. (I - II - III) Romanent de tresoreria per a despeses grals. -746.744 -43.108.899 42.362.155 98,3% 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions presentades 
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ALEGACIONES QUE SE REALIZAN AL BORRADOR DEL 
INFORME: “DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA. EJERCICIOS 2016-2017 

Primera alegación: 

Apartado 5 del borrador del informe (CONCLUSIONES SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIO), página 6, apartado c). 

Contenido de la alegación: 

El incumplimiento señalado lo es por unos días, puesto que la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 se aprobó mediante 
Decreto de 01/03/2017 y fue remitido a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma el 11/04/2017, por lo que el exceso 
señalado lo ha sido sólo de 11 días naturales, que son 6 días 
hábiles. En consecuencia no es un incumplimiento significativo como 
señala el borrador del informe. 

Recordemos que el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL– (EDL 
2004/2992), dispone que las entidades locales deberán confeccionar 
la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del 
ejercicio siguiente. Por tanto se ha cumplido con la normativa 
respecto de confeccionar la liquidación porque ésta se aprobó el 1 
de marzo porque se confeccionó antes de dicha fecha. 

Respecto de los plazos de remisión, el artículo 193.5 del TRLHRL, 
dispone que las entidades locales remitirán copia de la liquidación de 
sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad 
autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente 
al que corresponda. 

Lo mismo podemos decir respecto de la liquidación del presupuesto 
de 2017, que se aprobó mediante Decreto de 28/03/2018 y se 
remitió el 6/04/2018, por lo que el exceso en la remisión ha sido de 
escasos cuatro días. 
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Segunda alegación: 

Apartado 5 del borrador del informe (CONCLUSIONES SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIO), página 6, apartado d). 

Contenido de la alegación: 

El incumplimiento no es propiamente de la Cuenta General al aprobar o remitir 
ésta, sino que no se incluye en la cuenta general las cuentas anuales de la 
sociedad en liquidación “Iniciatives de Comunicació de Gandia, S.L., porque no 
se formularon por ésta. 

Tercera alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 16, apartado 2 (control interno) 

Contenido de la alegación: 

En el ejercicio 2015 la situación económico financiera del Ayuntamiento era 
caótica. La nueva Corporación que surgió de las urnas adoptó medidas en el 
segundo semestre de 2015 y a lo largo de 2016, pero lógicamente la economía 
municipal no reacciona inmediatamente, sino que necesita un tiempo.  

Actualmente muchos de los reparos ya no se producen, como el de la prelación 
de pagos o el contrato de socorrismo. 

Cuarta alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 20, apartado 4 (Elaboración, formulación 
y aprobación del presupuesto de los ejercicios 2015, 2016 y 
2017), subapartado 4.3 (modificaciones presupuestaria del 
ejercicio 2016) 

Contenido de la alegación: 
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Se trata sin duda de un error, porque, salvo los errores que se 
puedan cometer, todos los expedientes contienen propuesta de 
resolución y están informados por la Intervención Municipal. 

Quinta alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 23, apartado 5 (cuenta general), 
subapartado 5.1 último párrafo (tramitación y contenido) 

Contenido de la alegación: 

Nos reiteramos en lo ya dicho respecto de los plazos de remisión de la 
liquidación del presupuesto de los ejercicios 2016 y 2017, en el sentido de que 
los plazos se han excedido por escasos 6 y 4 días respectivamente. 

Sexta alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 30, apartado 6 (resultado presupuestario), 
letra b),  penúltimo párrafo 

Contenido de la alegación: 

En el borrador del informe se hace constar que los créditos aprobados en el 
ejercicio 2017, no figuraban registrados en la cuenta 413 “Acreedores 
por obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” al 31 
de diciembre.  

Pero hay que señalar que no pueden figurar al 31 de diciembre de 2016 porque 
las facturas objeto del reconocimiento de créditos se presentaron en el 
Ayuntamiento en el ejercicio 2017(aunque correspondían a gastos efectuados 
en el ejercicio 2016), por lo que no es posible que figuraran a 31/12/2016. 



Asunto:  Requerimiento Tribunal de Cuentas.   

Contestación al escrito del Tribunal de Cuentas sobre deficiencias e irregularidades en la 
preparación y ejecución de los contratos celebrados  al amparo del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Deficiencias e irregularidades requeridas y justificación siguiendo el orden del escrito del 
Tribunal de Cuentas: 

APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

2. Perfil de contratante.

5. Observaciones sobre los contratos revisados

5.1. Incumplimientos de carácter general 

5.2. Contratos formalizados en 2016 y 2017 

Los contratos celebrados en 2016 y 2017 por el Ayuntamiento de Gandia que se 
han seleccionado como muestra para la fiscalización del Tribunal de Cuentas, son 
los siguientes: 

a) CONT-027/2015. Contrato de obra consistente en la adecuación de campo
de Rugby de césped artificial y vestuarios en el polideportivo municipal de
Gandia, incluido en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, aprobado por
Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell de la Generalitat. PLAN
CONFIANZA.

b) CONT-041/2015. Contrato de obra consistente en  ejecución proyecto de
reforma, adecuación y ampliación C.E.I.P. Cervantes, incluido en el ámbito
del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero
del Consell de la Generalitat  PLAN CONFIANZA.

c) CONT-061/2015. Arrendamiento financiero, sin opción de compra, de varias
motocicletas diferentes destinadas al Servicio de la Policía Local del
Ayuntamiento de Gandia.

d) CONT-061/2016. Contrato de servicios consistente en mantenimiento,
atención al público y actividades dirigidas en el Centro Deportivo del Grau.
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e) CONT-035/2017. Contrato de gestión del servicio público en su modalidad
de concesión para la explotación del Centro Deportivo del Distrito del Grau.

f) CONT-053/2017. Contrato de obra consistente en la “construcción del
proyecto de las obras de modernización del Polígono Alcodar,  con
implantación  del carril bici, remodelación viaria, regeneración paisajística y
mejora de zonas verdes, alumbrado público y saneamiento”.

g) CONT-010/2017. Contrato de servicios consistente en prestación de
servicios deportivos.

h) CONT-081/2016. Contrato de servicios consistente en prestación de
servicios deportivos, recepción, mantenimiento y limpieza del Centro
Deportivo del Grau.

i) CONT-007/2017. Contrato de suministros consistente en arrendamiento y
mantenimiento de impresoras para el Ayuntamiento de Gandia.

5.3. Contratos menores y obligaciones reconocidas sin contrato. 

6. Otros aspectos observados en la revisión de la contratación.
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ALEGACIONES 

APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

2. Perfil de contratante

Identificación alegación: 
Apartado 2 “Perfil de contratante”

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. El Ayuntamiento publica en la web una relación de contratos que contiene vínculos a
los respectivos contratos publicados en la plataforma de contratación del sector
público. Para una mayor transparencia y seguridad jurídica se recomienda que los
contratos se publiquen únicamente en la plataforma de contratación del sector público.

2. No se publican en el perfil de contratante los anuncios de información previa
contemplados por el artículo 141 del TRLCSP.

3. El organismo autónomo “CEIC Alfons el Vell”, dispone de sede electrónica propia pero
no difunde en la misma su perfil del contratante por lo que incumple la obligación
prevista en el artículo 53 del TRLCSP.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Efectivamente, en la página web del Ayuntamiento se publica una relación de contratos que 
contiene vínculos a los respectivos contratos publicados en la plataforma de contratación del 
sector público. Con esta publicación en la web se pretende dar cumplimiento a las previsiones 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (en adelante LTAIPBG) artículos 5 y 8.1. Establece el artículo 8.1 de esta ley 
que “Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, 
como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 
económica o presupuestaria que se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento
y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán
objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La
publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse
trimestralmente.(…)”

Según el artículo 5 apartado 4 de la LTAIPBG “La información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de 
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una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en 
formatos reutilizables. (…)” 

De acuerdo con lo expuesto, el Ayuntamiento de Gandia cumple con las previsiones legales 
exigibles, no puediendo ser aceptada la recomendación de la sindicatura de cuentas porque 
la misma no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, como se ha probado previamente. 

2. En relación a la número 2:

El artículo 141.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) 
dispone que “Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa 
con el fin de dar a conocer, en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que 
tengan proyectado adjudicar en los doce meses siguientes (…)” 

De conformidad con el apartado 2 los anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Por su parte, el artículo 53 del TRLCSP prevé en su apartado 2 que “El perfil de contratante 
podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del 
órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el 
artículo 141, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las 
contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y 
cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de 
comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo 
caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos.” 

Atendiendo a la literalidad de estos preceptos la publicación del anuncio de información previa 
tiene carácter potestativo, señala el artículo 141.1 “podrá” pero, además, en caso de que el 
órgano de contratación opte por la publicación de este anuncio, no necesariamente debe 
publicarlo en el perfil de contratante, puede optar por publicarlo bien en el DOUE o bien, en el 
perfil de contratante. Únicamente se establece como obligatoria, la publicación en el perfil de 
contratante de la adjudicación de los contratos.  

La afirmación que hace la sindicatura cual es que “La entidad no publica en el perfil del 
contratante los anuncions de información previa contemplados por el artículo 141 del 
TRLCSP”, tal y como se ha demostrado no se ajusta a la legalidad. Se trata de una potestad 
discrecional, no es una obligación, luego el Ayuntamiento cumple con lo previsto en la 
normativa vigente.   

3. En relación a la número 3:

El organismo autónomo “CEIC Alfons el Vell”, dispone de sede electrónica propia pero no 
difunde en la misma su perfil del contratante porque este organismo autónomo desde la 
entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público hasta 
la fecha no ha convocado ninguna licitación susceptible de ser publicada en el perfil de 
contratante lo que ya se comunicó a la Sindicatura de Cuentas mediante informe emitido el 
día 19 de febrero de 2019 por el Secretario del organismo autónomo “CEIC Alfons el Vell”. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Se adjunta informe emitido el día 19 de febrero de 2019 por el Secretario del organismo 
autónomo “CEIC Alfons el Vell” (ANEXO I), por el que se contesta a esta afirmación, puesto 
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que el servicio de contratación y patrimonio que contesta la parte contractual del informe no 
tiene competencias en relación con dicho organismo autónomo. 

5. Observaciones sobre los contratos revisados

5.1. Incumplimientos de carácter general 

Identificación alegación: 
Apartado 5.1 “Incumplimientos de carácter general”   

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. En los expedientes no se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación.

2. Los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor entre los que se
encuentran las mejoras no están suficientemente desarrollados en los pliegos.

3. Para la valoración del criterio del precio se utiliza en gran parte de los contratos
revisados una fórmula lineal que puede dar lugar a que pequeñas diferencias en las
bajas supongan grandes diferencias en la puntuación asignada.

4. El informe de la asesoría jurídica que precede a la aplicación del PCAP debería
pronunciarse sobre si se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación, si la oferta económica se valora de acuerdo con una fórmula o fórmulas
matemáticas que se especifiquen claramente, sobre la adecuación de los criterios de
adjudicación y la forma en que serán valorados por la mesa de contratación.

5. En la mayor parte de los expedientes revisados no consta el nombramiento de los
miembros de la mesa de contratación por el órgano de contratación.

Contenido de las alegaciones: 

1. En los expedientes no se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación.

Es cierto que previamente a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP) en muchos expedientes no constaba expresamente la 
justificación concreta y expresa de los motivos para elegir los criterios de adjudicación, pero 
también es cierto que en todos los expedientes tramitados dicha motivación, aunque no se 
haya justificado expresamente, existe. Por eso, la observación de la sindicatura debe ser 
tenida en cuenta para mejorar el contenido del expediente, no es suficiente con que existan y 
consten en borradores, notas. Deben incorporarse en el propio expediente. Ahora bien, sin 
perjuicio de ello, lo determinante es establecer si esos criterios se ajustan o no al 
ordenamiento jurídico. Ello es realmente lo que adquiere carta de naturaleza. Para 
desmembrar si los criterios de adjudicación utilizados se ajusta o no al TRLCSP, es necesario 
peviamente analizar su régimen jurídico, para posteriormente comprobar con los que se 
utilizaron en diferentes pliegos administrativos para ponderar las ofertas de los candidatos a 
contratista. 
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La finalidad de un criterio de adjudicación es determinar qué oferta satisface mejor las 
necesidades de la entidad adjudicadora. Además, la contratación pública debe estar en todo 
caso orientada a la satisfacción, junto con otros principios, de la eficiencia en la selección de 
la oferta. 

Atendiendo al interés público en juego y en función del objeto del contrato, el órgano de 
contratación goza de cierta libertad para la elección de los diferentes criterios y para fijar su 
ponderación. 

Los criterios deben ser suficientemente transparentes tanto en su finalidad y vinculación con 
el objeto del contrato, como con la fórmula de puntuación, que debe ser previamente conocida 
por los licitadores. 

Las condiciones que en todo caso han de cumplir los criterios de adjudicación son, según el 
fundamento de derecho quinto de la Resolución nº 192/2017 del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad De Madrid, de 28 de Junio de 2017, los siguientes: 

Deben estar vinculados al objeto del contrato.

Deben publicarse previamente.

Deben ser específicos y cuantificables objetivamente.

Deben respetar el principio de no discriminación, y como correlato, la libre prestación
de servicios y de establecimiento.

Si se aplican esos criterios jurídicos a los expedientes fiscalizados por la sindicatura se podrá 
observar que  que se toman como muestra del informe, los criterios de adjudicación previstos 
se ajustan a las condiciones indicadas. Al analizar la alegación relativa a los criterios 
subjetivos se transcriben íntegramente párrafos de los pliegos donde se puede comprobar 
esta afirmación. Con la finalidad de no ser reiterativos allí se remite a los efectos oportunos. 
Por tanto, se cumple con el objetivo principal cual es que los criterios de adjudicación se 
ajusten al TRLCSP, aunque lleva razón la sindicatura que debería haber constado tal 
justificación en el expediente contractual. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, tal y como se ha indicado previamente, desde la 
entrada en vigor de la LCSP, en todos los expedientes, se justifica de manera expresa, en la 
memoria justificativa del expediente, los motivos de la elección de los criterios de adjudicación 
que se establecen en el mismo. 

2. Los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor entre los que se
encuentran las mejoras no están suficientemente desarrollados en los pliegos.

Señala el informe de la sindicatura que los criterios de adjudicación que dependen de un juicio 
de valor no están suficientemente desarrollados ni determinados en los pliegos pero no 
concreta ni a qué expedientes se refiere ni tampoco el por qué considera que no están 
suficientemente desarrollados estos criterios.  

Tal y como ha señalado este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en 
distintas Resoluciones, los principios rectores básicos de la contratación pública exigen que, 
tanto la descripción de los criterios de adjudicación como la determinación de las reglas de 
ponderación de los mismos y de igual modo las mejoras, queden fijados con el necesario nivel 
de concreción en los Pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de antemano cuáles serán 
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las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y evitando que puedan producirse 
arbitrariedades en dicha valoración, cuyos parámetros no pueden quedar discrecionalmente 
en manos de la mesa de contratación.  

En relación a las mejoras, a continuación se cita la jurisprudencia administrativa y 
jurisprudencia que establece los requisitos para la aplicación de las mejoras. 

«Toda mejora “supone un plus sobre los requisitos fijados en el pliego y una ventaja para la 
Administración que puede obtener sin un sobrecoste” (Resolución 390/2014, de 19 de mayo), 
pero su admisión está sujeta a ciertos límites. Como ha señalado el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón (Acuerdos 8/2012, de 7 de febrero y 45/2015, de 16 de abril…) 
“por mejora hay que entender todo aquello que perfecciona la prestación del contrato sin que 
venga exigido o determinado en las prescripciones que definen el objeto del mismo. Es 
imprescindible, en consecuencia, su vinculación al objeto de la prestación (objetividad) y la 
justificación de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran tales 
circunstancias.” En el mismo sentido otras resoluciones del TACRC: 919/2015; 395/2015, de 
30 de abril; 498/2015, de 28 de mayo; 708/2015, de 24 de julio; 514/2013, de 14 de 
noviembre; 207/2013, de 5 de junio; 302/2011, 14 de diciembre; 189/2011, de 20 de julio; 
180/2013, de 23 de mayo de 2013, en que se cita la 155/2011 (reiterada por otras muchas, 
como la 69/2012 o la 203/2012). 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha analizado la obligación de que el Pliego 
de Cláusulas detalle las condiciones y requisitos de presentación de las mejoras, en aras del 
principio de igualdad de los licitadores (sentencia 16 de octubre de 2003, asunto Trunfelher 
GMBH).  

En la Resolución número 177/2015 establece el TACRC que la introducción de mejoras como 
criterio de adjudicación exige, por imperativo legal, su relación directa con el objeto del 
contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos o en su caso en el 
anuncio de licitación y ponderación de las mismas.  

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 59/2009, de 26 de febrero, 
señala que los licitadores han de concurrir en condiciones de igualdad, y para ello, los pliegos 
han de identificar las mejoras indicando cuáles son sus requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que son admitidas. 

En el mismo sentido, las Resoluciones 97/2013, de 6 de marzo, 629/2013, de 13 de 
diciembre, 173/3013, de 14 de mayo ó 514/2013, de 14 de noviembre, al insistir en “la 
necesidad de que todos los licitadores tengan ocasión de ponderar sus ofertas con pleno 
conocimiento de los elementos que van a ser valorados, para evitar que la indefinición de las 
mejoras y su ponderación les impida poder formular sus ofertas en condiciones de plena 
igualdad, de acuerdo a sus características y potencial empresarial y sus estrategias, dentro 
del principio de libertad de mercado”.  

Conforme a la doctrina establecida por el TACRC, jurisprudencia del TJUE y las juntas de 
contratación analizadas previamente, se requieren el cumplimiento de los siguientes 
requisitos para poder utilizar como criterio de adjudicación las mejoras, a saber: 

Las mejoras deben enumerarse y describirse en los pliegos: Concreción para cada
mejora.

Los pliegos deben indicar sobre qué elementos de la prestación pueden ofertarse las
mejoras, especificando la puntuación que pueda otorgarse a cada uno de ellas.
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Está prohibidas las mejoras genéricas en cuanto a los aspectos de la prestación que
serán mejorables por los propuestos en la licitación.

La mejora debe definirse de manera que el órgano de contratación no tenga una
absoluta discrecionalidad para valorarlas sino que tenga que ajustase y basarse en
juicio técnicos.

Si se revisan tres de los expedientes fiscalizados por la sindicatura de cuentas, en concreto 
uno de obras, uno de servicios y uno de suministros, se puede comprobar que los criterios de 
adjudicación se desarrollan con suficiente detalle de manera que los licitadores han podido 
conocer de antemano las reglas precisas que iban a regir la valoración de sus ofertas, así 
como en relación a las mejoras se cumplen los requisitos exigidos por los tribunales 
administrativos en las resoluciones analizadas previamente. Dichos expedientes contractuales 
son los siguientes:   

 CONT-027/2015. Contrato de obra consistente en la adecuación de campo de Rugby 
de césped artificial y vestuarios en el polideportivo municipal de  Gandia, incluido en el 
ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la 
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell 
de la Generalitat. PLAN CONFIANZA.  

A continuación se indican los criterios de adjudicación que contiene el PCAP y su 
desarrollo de forma literal: 

Criterio Valoración

JUICIO DE VALOR 40 puntos 

a) Grado de conocimiento del proyecto y estudio comparativo de las
mediciones.

10 

b) Organización de la obra, fases, afecciones, acopios y
comunicación.

10 

c) Mejoras adicionales 10 

d) Programa y de plazos de ejecución 10 

CRITERIOS JUICIO DE VALOR: 

a) Grado de conocimiento del proyecto, estudio comparativo de mediciones:

Con el objeto de ponderar el grado de conocimiento del proyecto que tenga cada una de las 
empresas licitadoras, se deberá aportar una memoria reducida explicativa, propia, visita al 
lugar, su implantación, ubicación, su entorno próximo y su construcción, pudiendo aportar 
cualquier tipo de documentación gráfica que pueda justificarlo. Supondrá como máximo un 
30% de la puntuación de este apartado. 

Se deberá aportar el estado de mediciones del proyecto por partidas, analizando 
expresamente las mediciones en las que existan discrepancias significativas, tanto en mayor 
como en menor medición, como resultado del análisis del proyecto y del contraste con la 
realidad física de los terrenos. Supondrá como máximo un 30% de la puntuación de este 
apartado.
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El licitador podrá asumir las diferencias de medición detectadas, así como aquellas que sean 
necesarias para la completa ejecución y que el proyecto no las contemple. Deberá redactar 
una declaración expresa de renuncia a cualquier reclamación posterior por dicha diferencia 
comprometiéndose a realizar las necesarias para la completa ejecución. Se presentará un 
cuadro resumen que refleje lo anteriormente expuesto. Se ponderará adecuadamente la 
valoración en función de la claridad con que se presente. Supondrá como máximo un 40% de 
la puntuación de este apartado. 

La falta de coherencia de alguna de las cuestiones expuestas con anterioridad, determinará la 
obtención de cero puntos en este apartado, previa motivación de aquella. 

b) Organización de la obra, su ejecución, fases, afecciones, acopios y comunicación:

Como consecuencia del grado de conocimiento del proyecto, su ubicación, el entorno 
inmediato, los accesos y salidas, el licitador propondrá de manera sencilla y clara el proceso 
de ejecución de las obras acorde con el proyecto, la posibilidad de establecer diferentes 
fases, contemplando en cualquier caso, las posibles afecciones que pudieran representar, 
directas o indirectas, sobre el tráfico existente en la zona y el propio de la obra, así como 
sobre los vecinos y los peatones que accedan a sus residencias o simplemente paseen por 
las inmediaciones. Supondrá como máximo un 60% de la puntuación de este apartado. 

Se podrá aportar cualquier tipo de documentación gráfica que pueda justificar con claridad los 
espacios destinados a acopios y a las edificaciones auxiliares, así como de las posibles fases 
de las que constara la ejecución de las obras. Supondrá como máximo un 20% de la 
puntuación de este apartado. 

Se valorarán las consideraciones aportadas sobre planes de comunicación e información. 
Supondrá como máximo un 20% de la puntuación de este apartado. 

La memoria que se aporte deberá ser coherente con la ejecución y por tanto con la 
programación de las obras. La falta de coherencia determinará la obtención de cero puntos en 
este apartado, previa motivación de aquella. 

c) Mejoras adicionales al proyecto:

Se entienden como tales las relacionadas con el objeto del contrato, por la utilización de 
partidas del proyecto como consecuencia del estudio del mismo, del conocimiento del 
emplazamiento y su entorno inmediato. Estas mejoras se podrán tener en cuenta o no en 
función de lo significativas o relevantes que puedan ser para el desarrollo de la actividad, 
objeto del proyecto. Estas mejoras adicionales se presentarán valoradas y serán puntuadas 
según su interés, relevancia o significación y supondrán como máximo 10 puntos. 

El licitador, en caso de asumirlas, deberá hacer una declaración expresa, es decir, presentar 
un compromiso formal de ejecutarlas sin coste adicional para el Ayuntamiento de Gandia. 
Sobre las mejoras que no se consideren de interés, el Ayuntamiento destinará  la cantidad de 
esas mejoras a ejecutar obras del mismo proyecto. La no presentación de tal compromiso, 
determinará la obtención de cero puntos en este apartado. 

d) Programa y plazos de ejecución:

Se valorará la concepción global del proyecto y su calidad. Se valorará la inclusión en la 
programación de las obras de todas aquellas partidas comprometidas a ejecutar, De tal 
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manera que quede lo suficientemente justificada la programación y los diagramas de tiempos. 
Supondrá como máximo un 50% de la puntuación de este apartado. 

Se valorará positivamente la reducción de los plazos así como el compromiso expreso del 
licitador de ejecutar los trabajos en los plazos propuestos. Supondrá como máximo un 50% de 
la puntuación de este apartado. 

La falta de coherencia determinará la obtención de cero puntos en este apartado, previa 
motivación de aquella. 

 CONT-010/2017. Contrato de servicios consistente en prestación de servicios 
deportivos. 

A continuación se indican los criterios de adjudicación que contiene el PCAP y su desarrollo 
de forma literal: 

B Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor

20

B.1 Proyecto de la gestión de los servicios objeto del contrato 15 

B.2
Aportación económica en equipamientos y materiales 
deportivos así como para pequeñas reparaciones sin ningún 
coste para el Ayuntamiento de Gandia. 

5

- Proyecto de la gestión de los servicios objeto del contrato (se valorará con un máximo de
15 puntos).

El proyecto a presentar deberá incluir, al menos, los siguientes apartados: 

1. Estructura y organización de la entidad (se valorará con un máximo de 3 puntos):
a. Organización del servicio.
b. Recursos materiales y equipos puestos a disposición de los servicios objeto del
contrato.

2. Planificación de los servicios y programación de las actividades (se valorará con un
máximo de 3 puntos):

a. Mantenimiento.
b. Limpieza.
c. Atención al cliente / recepción.
d. Programa de actividades acuáticas.
e. Programa de actividades dirigidas.
f. Sala de fitnees.
g. Vigilancia y socorrismo.

3. Control, seguimiento y evaluación de los servicios (se valorará con un máximo de 3
puntos):

a. Métodos de recogida de datos, procedimientos y periodicidad.
b. Indicadores a utilizar.
c. Modelos de encuestas de satisfacción a utilizar.

4. Plan de calidad (se valorará con un máximo de 3 puntos):
a. Atención al cliente.
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b. Quejas, sugerencias y reclamaciones.
c. Mejoras.
d. Fidelización.

5. Plan de comunicación (se valorará con un máximo de 3 puntos):
a. Promoción de actividades.
b. Publicidad.

- Aportación económica en equipamientos y materiales deportivos así como para pequeñas
reparaciones sin ningún coste para el Ayuntamiento de Gandia (se valorará con un máximo
de 5 puntos).

El licitador deberá presentar una relación de los materiales aportados, indicando las 
unidades aportadas, el valor económico individualizado de los mismos y la suma de todos. 
(Ejemplo: equipamiento de TRX, mancuernas de peso libre, tobilleras con peso, barras, 
discos, steps, tablas de natación, pull-boy, tapices de agua, etc). 

 CONT-007/2017. Contrato de suministros consistente en arrendamiento y 
mantenimiento de impresoras para el Ayuntamiento de Gandia 

A continuación se indican los criterios de adjudicación que contiene el PCAP y su desarrollo 
de forma literal: 

B Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor 30

B.1

Asistencia técnica y servicio : 
- Formación de usuarios y técnicos (5 puntos).
- Mantenimiento de las máquinas durante el periodo del

contrato (5 puntos). 
- Servicio de resolución de incidencias (8 puntos)

18

B.2 Funcionalidades adicionales en software 12 

La valoración de las proposiciones sujetas a juicio de valor se llevará a cabo mediante informe 
técnico que pondere motivadamente la puntuación otorgada a cada licitador de conformidad 
con los siguientes criterios de adjudicación (se valorará con un máximo de 30 puntos): 

a) Asistencia técnica y servicio (se valorará con un máximo de 18 puntos).

En este apartado se valorará la asistencia técnica y servicio, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 

- Formación de usuarios y técnicos (se valorará con un máximo de 5 puntos).

En este apartado se valorará con la máxima puntuación la oferta que incluya con mayor
detalle cómo se llevará a cabo la formación de los usuarios y técnicos sobre el uso de los
equipos multifuncionales y uso del software de gestión de los mismos. Las restantes ofertas
se valorarán de manera proporcional.

- Mantenimiento de las máquinas durante el periodo del contrato (se valorará con un máximo
de 5 puntos).
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En este apartado se valorará con la máxima puntuación la oferta que incluya unas mejores 
condiciones de mantenimiento de las máquinas. Las restantes ofertas se valorarán de 
manera proporcional. 

- Servicio de resolución de incidencias (se valorará con un máximo de 8 puntos).

En este apartado se valorará con la máxima puntuación la oferta que incluya unas mejores
condiciones en la resolución de incidencias de los equipos multifuncionales a lo largo de la
duración del contrato. En este punto también se valorará positivamente la oferta que incluya
un protocolo de actuación detallado para la resolución de cualquier tipo de avería. Las
restantes ofertas se valorarán de manera proporcional.

b) Funcionalidades adicionales en software (se valorará con un máximo de 12 puntos).

La oferta que mejores funcionalidades presente en el software de gestión respecto a lo 
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas, será valorada con la máxima puntuación 
establecida para este criterio. Las restantes ofertas se valorarán de manera proporcional. Se 
valorarán aspectos referentes a. 

- Generación de informes.

- Estado de las impresoras en tiempo real.

- Cuotas de impresión por usuario por impresiones a color.

- Generación de alertas.

Como se puede observar con la lectura literal del contenido de los tres pliegos administrativos 
que contienen los criterios de adjudicación de los tres expedientes revisados1 se puede 
comprobar que dichos criterios se ajustan fielmente a los criterios jurídicos previamente 
definidos, por lo que se puede concluir que los mismos se ajustan fielmente a la doctrina 
administrativa y jurisdiccional señalada anteriormente. Lo que conlleva que la afirmación de la 
sindicatura no se ajuste al ordenamiento jurídico, ello sin perjuicio de reconocer que los 
criterios subjetivos calificados como mejoras deberán concretarse todavía más, labor que en 
estos momentos se está realizando. 

3. Para la valoración del criterio del precio se utiliza en gran parte de los contratos
revisados una fórmula lineal que puede dar lugar a que pequeñas diferencias en las
bajas supongan grandes diferencias en la puntuación asignada.

Esta afirmación no es cierta, tal y como se puede comprobar, en la mayor parte de los 
contratos que se están licitando, la fórmula de valoración que se emplea con carácter general 
es la siguiente: 

Se valorará de forma proporcional a las respectivas bajas respecto al tipo de licitación asignando 
la puntuación máxima a la proposición que mayor baja presente sin considerar las ofertas 
desproporcionadas que no se hayan admitido. De este modo, se puntuará aplicando la fórmula 
siguiente: 

1 Solamente se han desarrollado tres de los fiscalizados, aunque ello concurre en el resto. Se ha hecho para 
demostrar a la sindicatura lo que se dice sin ánimo de ser reiterativo. 
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PEi= (Bi / Bmax) x M = (Bi / Bmax) x 49 (49 o en su caso, la puntuación que en cada caso 
tenga la oferta económica) 

Donde: 

M = Puntuación máxima por la baja económica 

PEi = Puntuación por baja económica de la oferta i 

Bi = Baja de la oferta i, en porcentaje 

Bmax = Baja de la oferta más económica que no haya incurrido en temeridad 

b)Si bien, el máximo inicial de puntuación (49) se reducirá, de forma proporcional, cuando la 
mayor baja (excluidas las proposiciones rechazadas por desproporcionadas o temerarias) no 
alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este supuesto la puntuación máxima final 
sería: 

Pmáxima final   =   Pmáxima inicial * Máximo % de baja   / 10%=  49 *Máximo % de baja / 10% 

Esta fórmula se aplica precisamente para evitar que licitadores con una baja muy reducida 
puedan obtener la máxima puntuación. Se estima por la experiencia empírica de 
procedimientos contractuales tramitados con este criterio que una baja que iguale o supere el 
10 % del PBL ya es suficiente para acreditar y justificar que se aplique la proporcionalidad 
directa, atribuyendo la puntuación conforme a dicha proporcionalidad. Sin embargo, cuando 
ninguno de los licitadores alcanza ese mínimo de baja el aplicar la baja proporcional sin 
ninguna medida de límite o tope, implica la obtención de puntos que pueden determinar la 
adjudicación a favor de un licitador cuya baja es ínfima. Para corregir ese defecto, se aplica la 
fórmula prevista en la letra b) únicamente cuando ningún licitador haya hecho una baja igual o 
superior al 10 %. De esa forma, las bajas mínimas no reciben nunca la máxima puntuación 
corrigiendo así las desigualdades derivadas de esas bajas comparadas con el esfuerzo 
económico del licitador que implican las mayores bajas. 

De acuerdo con lo expuesto se puede concluir que la afirmación de la sindicatura de cuentas 
no se ajusta a derecho ni a la realidad de los hechos. 

4. El informe de la Asesoría Jurídica que precede a la aplicación del PCAP debería
pronunciarse sobre si se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación, si la oferta económica se valora de acuerdo con una fórmula o fórmulas
matemáticas que se especifiquen claramente, sobre la adecuación de los criterios de
adjudicación y la forma en que serán valorados por la mesa de contratación.

Según la Disposición Adicional segunda apartado 7 del TRLCSP, la aprobación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares irá precedida de los informes del Secretario o, en su 
caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la 
Corporación, y del Interventor. Sin embargo, ningún precepto de ésta u otra norma legal o 
reglamentaria exige que el informe de la asesoría jurídica se pronuncie sobre los extremos 
indicados: justificación de la elección de los criterios de adjudicación, si la oferta económica 
se valora de acuerdo con una fórmula o fórmulas matemáticas que se especifiquen 
claramente, sobre la adecuación de los criterios de adjudicación y forma de valoración.  

Carece de sentido la afirmación de los redactores del informe de la sindicatura, pues el 
contenido del informe del servicio jurídico del Ayuntamiento no se expresa en ninguna norma 
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de derecho positivo en los términos indicados en su informe, por lo que no se puede exigir el 
actuar de una forma deteminada si esa manera no está prevista en el ordenamiento jurídico, 
por muy loable que sea. 

5. En la mayor parte de los expedientes revisados no consta el nombramiento de los
miembros de la mesa de contratación por el órgano de contratación.

Hasta la fecha, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se venían estableciendo 
la composición de la mesa de contratación indicando con nombres y cargos, el presidente, los 
vocales y el secretario, tanto titulares como suplentes. 

La composición de los miembros de la mesa de contratación se contiene en cada PCAP. 
Existe una cláusula cuyo contenido regula expresamente los miembros que la integran. 
Cuando se aprueba dicho pliego administrativo, se aprueba también dicha cláusula, luego se 
cumple con lo que exige el TRLCSP en el sentido de que la mesa esté publicada con siete 
días de antelación a la celebaración de la sesión. En consecuencia con ello, se cumple con lo 
que exige el TRLCSP. Ello comporta que la afirmación de la sindicatura no se ajusta a 
derecho. 

Identificación alegación: 

5.2. Contratos formalizados en 2016 y 2017 

Los contratos celebrados en 2016 y 2017 por el Ayuntamiento de Gandia que se 
han seleccionado como muestra para la fiscalización del Tribunal de Cuentas, son 
los siguientes: 

a) CONT-027/2015. Contrato de obra consistente en la adecuación de campo de Rugby
de césped artificial y vestuarios en el polideportivo municipal de  Gandia, incluido
en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de
la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del
Consell de la Generalitat. PLAN CONFIANZA.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. En relación a los criterios de adjudicación, se asignan 25 puntos sobre 100 a ciertas
mejoras presupuestadas por el Ayuntamiento que no se valoran con un criterio de
proporcionalidad directa respecto al precio de las mismas.

2. Resulta desproporcionado asignar 25 puntos a unas mejoras cuya valoración
económica es poco significativa respecto al importe de licitación, y que hubiera sido
más acertado incluir las mejoras en el presupuesto de licitación por lo que no se da
cumplimiento a lo previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP.

3. Las obras de este contrato se enmarcan en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en municipios de la Comunidad Vlaenciana, en el que la Generalitat ha
delegado en el Ayuntamiento las competencias para la contratación, dirección y
control de ejecución de las obras. Sin perjuicio de que la Generalitat Valenciana debe
satisfacer al ayuntamiento la oportuna subvención, el Ayuntamiento debe disponer de
crédito adecuado y suficiente en su presupuesto, con las consecuencias jurídicas que
puede suponer.
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Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Tal y como alude el redactor del informe, el Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio así 
como el Interventor municipal en sus respectivos informes ponen de manifiesto lo siguiente: 
”En cuanto a las mejoras, letra e) se especifican en un anexo y se valorarán otorgando  cero 
puntos si el licitador indica que no realizará las mejoras indicadas en dicho anexo y con la 
máxima puntuación si el licitador en su oferta indica que sí que realizará las mejoras 
indicadas. Por tanto, las mejoras no se valoran con un criterio de proporcionalidad directa 
respecto al precio de las mismas, tal y como ocurre con la oferta económica que se valorará 
siguiendo criterios de proporcionalidad directa, con un máximo de 35 puntos, lo que puede 
conllevar  un mayor peso de los criterios subjetivos frente a la oferta económica.” 

Por lo tanto, existe una coincidencia entre lo que dicen los servicios de contratación e 
intevención, y lo que expresa el informe de la sindicatura. 

2. En relación a la número 2:

La afirmación de la sindicatura se ajusta a derecho: No se puede utilizar el criterio de mejoras 
para agotar la subvención que se otorgue. Así lo expresa, entre otros, el Informe 2/2015 de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón que 
se refiere a aquellas mejoras cuyo objetivo en realidad es agotar el presupuesto máximo de 
licitación ampliando el objeto del contrato dice que: “La inclusión del criterio mejoras con la 
intención de agotar el presupuesto y «ampliar» el objeto de la licitación —con independencia 
de que se prescinda, o no, del criterio precio—, no solo es contraria al principio de 
eficiencia/economía, sino que, además, vulnera el principio de igualdad de trato.”; y es que es 
ésta una práctica muy frecuente, utilizada con el objetivo, por ejemplo, de evitar el reintegro 
parcial de subvenciones por bajas importantes de adjudicación en obras subvencionadas en 
un 100%..” 

De acuerdo con lo expuesto, se toma en consideración la recomendación de ese organo 
fiscalizador a los efectos correspondientes.  

3. En relación a la número 3:

En relación a esta cuestión consta en el expediente informe emitido en fecha 30 de abril de 
2012 por el Letrado Mayor Titular Acctal de la Asesoría Jurídica en el que concluye 
manifestando que la demora por parte de la Generalitat Valenciana en la efectiva 
transferencia en el pago de las cantidades comprometidas puede causar graves problemas 
financieros al Ayuntamiento. 

A este informe se refiere también el Letrado titular de la Asesoria Jurídica en el informe 
jurídico previo a la aprobación del expediente que se emite en fecha 09/02/2016. Quien 
suscribe ocupaba ese puesto de trabajo cuando emitió dicho informe. 

Así mismo, el Interventor municipal alude en su informe de 16/02/2016 a esta problemática. 

De acuerdo con lo expuesto, existe una coincidencia de los servicios municipales con lo 
expresado en el informe de la sindicatura de cuentas. 

b) CONT-041/2015. Contrato de obra consistente en  ejecución proyecto de reforma,
adecuación y ampliación C.E.I.P. Cervantes, incluido en el ámbito del Plan Especial
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de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, 
aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell de la Generalitat 
PLAN CONFIANZA. 

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. En relación a los criterios de adjudicación, al igual que se ha dicho respecto al anterior
expediente, se asignan 25 puntos sobre 100 a ciertas mejoras presupuestadas por el
Ayuntamiento que no se valoran con un criterio de proporcionalidad directa respecto al
precio de las mismas.

2. Se aprobó una modificación del contrato respecto de la que existe un informe de la
Subdirección General de Infraestructuras Educativas de la Secretaría Autonómica de
Educación e Investigación de la Generalitat Valenciana que señala que la modificación
queda suficientemente justificada, en el mimos sentido informó favorablemente la
modificación basándose en el informe anterior, sin embargo, el informe del Jefe de
Servicio de Contratación y patrimonio señala que las circunstancias que originan el
modificado no tienen cabida en los previsto por el artículo 107 del TRLCSP pues las
circunstancias eran previsibles en el momento de la redacción del proyecto.

3. El acta de suspensión de las obras se formalizó el 15 de septiembre de 2017, cuando
fueron suspendidas por Decreto del correspondiente Concejal el día 5 de abril de 2017
sin que quede justificado el motivo del retraso.

4. Al igual que el expediente anterior, las obras de este contrato se enmarcan en el Plan
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunidad
Valenciana resultando de aplicación las observaciones ya realizadas al respecto en el
expediente CONT-027/2015.

5. No consta la publicación de la formalización del contrato en el perfil de contratante ni
en el BOP, incumpliendo el artículo 156 TRLCSP.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Queda contestada en el contenido de las alegaciones apartado 1 del expediente CONT-
027/2015. 

2. En relación a la número 2:

Quien suscribe mantiene el criterio manifestado en el informe, no vinculante, emitido en 
fecha 12/09/2017, en el que se declara que las circunstancias eran previsibles en el 
momento de la redacción del proyecto por lo que el modificado no tendría cabida en el 
artículo 107 del TRLCSP. 

3. En relación a la número 3:

Se adjunta informe del responsable del contrato para contestar a dicha alegación de la 
sindicatura como ANEXO II 
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4. En relación a la número 4:

Se dá por reproducido lo indicado respecto a esta cuestión en el expediente CONT-
027/2015. 

5. En relación a la número 5:

Efectivamente, el artículo 154 del TRLCSP obliga a publicar la formalización de los 
contratos. Comprobado este extremo en los contratos fiscalizados por la sindicatura no 
han sido publicada su formalización en el perfil del contrantante, aunque si su 
adjudicación, tanto en el perfil como en los boletines oficiales correspondientes. La 
publicación de la adjudicación contiene los mismos datos exigidos en el aludio precepto 
legal para la formalización del contrato. Actualmente se publican todas las formalizaciones 
en la Plataforma de Contratación del Estado, con independencia del importe del contrato y 
sin perjuicio de la previa publicación de la adjudicación tal y como se venía haciendo. 

c) CONT-061/2015. Arrendamiento financiero, sin opción de compra, de varias
motocicletas diferentes destinadas al Servicio de la Policía Local del Ayuntamiento
de Gandia.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. El informe técnico de valoración:

- Rechazó ciertas mejoras ofertadas por un licitador sin justificación.

- No es suficientemente explícito sobre cuáles fueron las mejoras no
consideradas y su valoración económica. Y por tanto, no se justifica
suficientemente las puntuaciones asignadas por este concepto.

- Dada la escasa diferencia e las puntuaciones totales obtenidas por los dos
licitadores, no queda justificada la adjudicación del contrato a la oferta
económicamente más ventajosa.

2. Se establece como criterio automático de adjudicación la reducción del plazo de
entrega. La fórmula de valoración de este criterio no es proporcional de manera que
incluso una oferta que no reduzca este plazo obtendría puntos en este criterio.
Además, teniendo en cuenta el plazo de ejecución exigido en el pliego, 30 días
naturales, se considera inadecuado introducir un criterio de valoración basado en la
reducción del mismo.

3. En el pliego administrativo se establecen penalidades en caso de incumplimiento del
plazo de ejecución ofertado sin embargo, del acta de recepción se desprende que los
vehículos fueron recibidos superando el plazo máximo previsto en el pliego sin que
conste en el expediente la imposición de penalidades.

4. Estos servicios de arrendamiento estaban siendo prestados anteriormente por la
misma empresa sin estar amparado el pago en ninguna modalidad contractual.

5. No consta la publicación de la formalización del contrato en el BOE y en el DOUE.
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Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

2. En relación a la número 2:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

3. En relación a la número 3:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

4. En relación a la número 4:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

5. En relación a la número 5:

Efectivamente, el artículo 154 del TRLCSP obliga a publicar la formalización de los 
contratos. Comprobado este extremo en los contratos fiscalizados por la sindicatura no 
han sido publicada su formalización en el perfil del contrantante, aunque si su 
adjudicación, tanto en el perfil como en los boletines oficiales correspondientes. La 
publicación de la adjudicación contiene los mismos datos exigidos en el aludio precepto 
legal para la formalización del contrato. Actualmente se publican todas las 
formalizaciones en la Plataforma de Contratación del Estado, con independencia del 
importe del contrato y sin perjuicio de la previa publicación de la adjudicación tal y como 
se venía haciendo. 

d) CONT-061/2016. Contrato de servicios consistente en mantenimiento, atención al
público y actividades dirigidas en el Centro Deportivo del Grau.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. No se justifica la elección del procedimiento negociado sin publicidad para la
adjudicación de este contrato.

2. No constan en el expediente acreditación de la solvencia técnica por parte del
adjudicatario.

3. La empresa adjudicataria ha prestado servicios en diversos polideportivos del
Ayuntamiento durante 2016 por importe de 95.207 euros sin IVA, y, en el años 2017



19 

por importe de 98.567 euros sin IVA, sin la tramitación del correspondiente 
procedimiento de contratación.  

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Consta en el expediente informe emitido el 29 de agosto de 2016 por el Responsable de 
Actividades e Instalaciones deportivas en que se justifica la elección de este 
procedimiento. Por tanto, si existe justificación. Es más, se incorporó al expediente tras el 
informe de la intervención municipal. Por tanto, falta a la verdad la sindicatura cuando 
formaliza tal afirmación. Una cosa es que no exista justificación y, otra, muy distinta que la 
haya no convenza al órgano fisalizador.  

2. En relación a la número 2:

El adjudicatario ASSERSAFOR S.L., presenta en su documentación administrativa que no 
ha habido variación de datos desde su última adjudicación (Exp. CONT-016/2016). En 
dicho expediente se incluye la escritura de constitución y de poderes. En cuanto a la 
solvencia técnica para poder ser adjudicatario del presente contrato la mercantil 
ASSERSAFOR S.L. ha venido siendo adjudicatario de varios contratos como se 
demuestra en el ANEXO IV, por importe en ocasiones inferior y en ocasiones muy 
superior al contrato de referencia (CONT-061/2016) por lo que al que estar en poder 
dichos documentos en esta administración y de conformidad con lo previsto en el artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, no es necesario que los aporte. A tal efecto, se procedió a 
comprobar que los datos necesario constaban en otros expedientes. Así las cosas, la 
actuación del servicio de contratación se ajustó a derecho. Lo que no se ajusta a derecho 
es la afirmación de los redactores del informe. 

3. En relación a la número 3:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO V 

e) CONT-035/2017. Contrato de gestión del servicio público en su modalidad de
concesión para la explotación del Centro Deportivo del Distrito del Grau.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

La cláusula 17.2 del PCAP establece que cuando se identifique una proposición que pueda 
ser considerada desproporcionada o anormal, se estará a lo dispuesto en el artículo 152.3 y 4 
del TRLCSP sin embargo no se establecen los parámetros objetvos en función de los cuales 
se apreciará en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. La empresa adjudicataria ofertó un 
canon que superaba en más de 15 veces el canon mínimo establecido en el pliego, sin que la 
mesa de contratación se haya pronunciado sobre esta circunstancia. 

Contenido de las alegación: 
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El artículo 152.2 del TRLCSP en relación a los contratos en los que, para su adjudicación, 
debe considerarse más de un criterio de valoración, como es este caso, dispone que “podrá 
expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en 
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos 
que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que 
permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia 
de ofertas desproporcionadas o anormales.” 

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 introduce nomas más estrictas 
sobre las denominadas ofertas consideradas anormalmente bajas o desproporcionadas. Así, 
según lo previsto en el artículo 149.2 letra b) de la LCSP, “Cuando se utilicen una pluralidad 
de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en los pliegos que rigen el contrato, en 
los cuales se han de establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar 
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su 
conjunto.” 

Es decir, en la nueva LCSP obligatoriamente los pliegos tienen que determinar los parámetros 
objetivos de identificación de las ofertas anormales, obligatoriedad que no se establecía en el 
TRLCSP, norma vigente en el momento en que se aprobaron los pliegos que rigieron el 
expediente CONT-035/2017. Por lo que no se entiende porqué los redactores del informe 
manifestan tal deficiencia, cuando se trata de una posibilidad y no de una obligatoriedad. En 
este sentido el acuerdo 73/2017 del Tribunal Administrativo de Contratos públicos de Aragón 
en su acuerdo 73/2017, “(…) al no incorporar el pliego previsiones relativas a la determinación 
de la anormalidad de la oferta, deviene manifiestamente improcedente la atribución de 
carácter desproporcionado o anormal a ninguna de las ofertas presentadas.” 

En el mismo sentido la Audiencia de Cuentas de Canarias en Consulta 3/2013, Acuerdo 
Plenario: 12/06/2013 declara “Sobre esta obligación de hacer constar en los pliegos la regla 
objetiva con la que medir la posible temeridad de las ofertas recibidas, existe una doctrina y 
jurisprudencia reiterada. Si el pliego no contiene disposición alguna relativa a la apreciación 
de bajas temerarias, todas las ofertas deberán valorarse, debiéndose prescindir del análisis 
para determinar su carácter desproporcionado o temerario. Así el Informe 28/05, de 29 de 
junio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado indica que no cabe 
apreciar la existencia de baja temeraria o desproporcionada en las ofertas presentadas si el 
pliego no prevé expresamente esa posibilidad, y al hacerlo establece los criterios objetivos en 
virtud de los cuales se pudiera apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de valores desproporcionados o anormalmente bajos.” 

De acuerdo con lo expuesto, no solamente el derecho positivo aplicable en el momento de la 
tramitación del expediente, sino los informes de los órganos consultivos en materia de 
contratación pública y las resoluciones de los tribunales administrativos avalan lo realizado 
por el Ayuntamiento de Gandia, incluída la de la mesa de contratación. Así las cosas, la 
afirmación de los redactores del informe de la sindicatura no se ajusta a derecho. 

f) CONT-053/2017. Contrato de obra consistente en la “construcción del proyecto de
las obras de modernización del Polígono Alcodar,  con implantación  del carril bici,
remodelación viaria, regeneración paisajística y mejora de zonas verdes, alumbrado
público y saneamiento”.

Deficiencias sindicatura: 
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La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. La contratación fue declarada de urgencia por la Junta de Gobierno Local con la
finalidad de acelerar su tramitación para poder justificar las inversiones para acceder a
una subvención concedida por el IVACE. Declaración de urgencia ratificada
posteriormente por el órgano de contratación competente para la tramitación del
expediente, el Concejal delegado de administración, modernización y Gobierno
abierto. A juicio de la sindicatura no se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 112.1 del TRRL para la tramitación urgente.

2. Se incluyeron como criterios de adjudicación de valoración automática, además del
precio, la reducción del plazo de ejecución y la ampliación del plazo de garantía.
Criterios que considera la sindicatura resta eficacia al procedimiento de contratación
porque considera permite conocer a los licitadores de antemano la puntuación que
obtendrán.

3. No se ha cumplido el plazo de ejecución.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comisión Permanente) en su reciente Informe 3/2018 de 20 de abril de 2018 cuyo asunto 
es la “Posibilidad de considerar razón de interés público que hace precisa la aceleración 
de la adjudicación de un contrato, a efectos de la tramitación urgente del expediente, el 
interés económico en recibir o no perder fondos procedentes de una subvención 
destinados a su financiación.” Pone de manifiesto lo siguiente: 

“(…) procede analizar si la existencia de un interés económico en recibir, o no perder, 
fondos procedentes de una subvención se podría considerar también una razón de interés 
público a efectos de permitir recurrir a la tramitación urgente de un expediente de 
contratación.  

Respecto de esta cuestión, hay que observar que el Tribunal de Cuentas consideró que la 
tramitación con carácter de urgente de determinados expedientes de contratación 
sometidos a su control no se encontraba justificada por el hecho de alegar el órgano de 
contratación, como motivo justificativo de esta tramitación, la pérdida de una subvención, 
señalando que dicha “circunstancia no responde a una necesidad inaplazable o cuya 
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”, si bien esta afirmación 
la efectúa en relación a expedientes respecto de los cuales el Tribunal pone de relieve la 
concurrencia de circunstancias “relevantes” e “incongruentes” con la urgencia pretendida, 
tales como haber superado el plazo máximo establecido en el TRLCSP para la 
adjudicación del contrato o haber iniciado el expediente de contratación mucho tiempo 
después de la publicación de la resolución de la convocatoria de la subvención.  

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Sentencia nº. 4963/2017, 
de 31 de marzo de 2017, consideró motivada la tramitación urgente de un expediente de 
contratación relativo a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de una 
escuela, en virtud del “conjunto de las circunstancias” que concurrían en el caso concreto, 
relativas a la necesidad de disponer del inmueble al inicio del curso escolar, a la cual, 
según indica, se “añade” la necesidad de cumplir con los límites temporales derivados de 
la financiación externa de la contratación.  
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Además, este Tribunal señala que “debe tenerse en cuenta que la tramitación de urgencia 
sólo comporta, en el esencial, una reducción de los plazos aplicables, pero no disminuye 
en absoluto la aplicación de las garantías esenciales de todo procedimiento de 
contratación”. Ciertamente, partiendo de la propia indeterminación a la hora de identificar 
cuando puede estar ante una razón de interés público a efectos de poder tramitar por 
urgencia un expediente de contratación, de entrada no parece procedente afirmar que el 
interés económico de disponer una administración de más fondos públicos procedentes 
de una subvención para la consecución de los fines de interés general que tiene que 
perseguir – con incidencia, por lo tanto, en la ciudadanía–, no pueda considerarse una 
razón de interés público para aquella. 

(…) De conformidad con lo que se ha expuesto, hay que afirmar que la posibilidad de 
obtención y, por lo tanto, de disposición de fondos públicos puede constituir una razón de 
interés público que haga necesaria la aceleración de la adjudicación de un contrato y 
posibilite la tramitación urgente del expediente, siempre que se cumpla con la obligación 
que la declaración de urgencia, debidamente motivada, conste en el expediente.” 

La urgencia fue declarada por la junta de gobierno local, órgano de contratación en los 
municipios de gran población, como el de Gandia. Sin embargo, este órgano colegiado 
había delegado el contrato en el concejal de contratación, éste ratificó dicha urgencia, la 
misma se ampara al ordenamiento jurídico, tal y como se acaba de demostrar. Entonces, 
porqué los redactores del informe sabiendo que se cumple con el ordenamiento jurídico 
manifestan tal incumplimiento cuando el mismo no existe. Lo que conlleva 
irrefutablemente que la afirmación de los redactores del informe de la sindicatura no se 
ajusta a derecho. 

2. En relación a la número 2:

Los criterios a los que el informe de la sindicatura son los siguientes: 
Criterio Valoración 

AUTOMÁTICOS 100 puntos

a) Oferta económica 20

b) Reducción del plazo de ejecución 40 

c) Ampliación del plazo de garantía 40 

TOTAL 100 puntos

Dicen los redactores del informe de la sindicatura que los criterios de adjudicación 
automáticos de reducción del plazo de ejecución y ampliación del plazo de garantía 
permite conocer a los licitadores previamente la puntuación que obtendrán. Si fuera así 
porque todos los licitadores no ofrecieron el plazo máximo y la garantía máxima para 
obtener la máxima puntuación, quizá erraron en su planteamiento, o quizá ofrecieron lo 
que consideraban que podían ofrecer. Esas apreciaciones son subjetivas, no se amparan 
en ninguna norma de derecho positivo ni siquiera en resoluciones de los tribunales o 
informes de los órganos consultivos en materia de contratación. Por lo que la afirmación 
no se ajusta a derecho ni a la realidad de los hechos acaecidos, pues no todos los 
licitadores obtuvieron en dichos criterios la máxima puntuación, de haber adivinado la 
premolición de los redactores del informe de la sindicatuara, todos los licitadores hubieran 
obtenido en dichos criterios la misma puntuación, pero para desdicha de los redactores 
del aludido informe del órgano fiscalizador no fue así. Se adjunta el informe técnico 
emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de servicio de Planificación 
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Urbanística en relación a la justificación de una oferta identificada como desproporcionada 
y de valoración de las ofertas presentadas, en el que se acredita lo manifestado. 

3. En relación a la número 3:

Efectivamente. El acta de comprobación del replanteo se firma el día 20 de octubre de 
2017. Según el contrato, el plazo de ejecución es de ocho semanas desde la firma del 
acta de comprobación del replanteo. El acta de recepción se firma el día 30 de enero de 
2018. Por tanto, los redactores del informe aciertan en sus apreciaciones. A pesar de ello, 
se adjunta el informe del responsable del contrat04o como ANEXO VI en el que explica 
porque se incumplieron dichos plazos a los efectos oportunos. 

g) CONT-010/2017. Contrato de servicios consistente en prestación de servicios deportivos
en el polideportivo municipal de Beniopa.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. El PCAP no contiene los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados. Uno de los licitadores solicitó
información al respecto al Ayuntamiento, habiendo sido publicada la contestación en la
plataforma de contratación del sector público, pero no en el BOE ni el el DOUE.

2. Existen otras dos solicitudes aclaratorias cuya resolución únicamente fue publicada en
la plataforma de contratación del sector público. Para garantizar la igualdad y la
transparencia en la contratación, el Ayuntamiento debió publicar las notas aclaratorias
también en el BOE y en el DOUE.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

De nuevo los informantes de la sindicatura faltan a la verta. No es cierta esta afirmación. 
En la cláusula 10 apartado 5 del PCAP se establece que “Tendrán la calificación de 
proposiciones desproporcionadas o temerarias las que incurran en los supuestos 
previstos en el artículo 85 del Reglamento General de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Previamente a la valoración de las ofertas, en su caso, se 
procederá conforme al artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público a dar audiencia al licitador que haya presentado la proposición desproporcionada 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.”

Por lo tanto, es evidente, de acuerdo con la redacción del PCAP que se prevé la 
aplicación de los parámetros objetivos que establece el artículo 85 del Reglamento 
General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la apreciación, en su 
caso, de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, y que ello se ajusta a 
derecho, tal y como han expresado varias resoluciones del los tribunales administrativos 
en materia contracutal, valga por todas, la resolución número 1126/2017, recurso 
1074/2017, que manfiesta que “… para el supuesto de varios criterios de valoración, y a 
sensu contrario, en ausencia de determinación en el pliego de dichos parámetros, no 
procede aplicar supletoriamente los que señala el artículo 85 RGLCAP, tal y como lo han 
interpretado tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su 
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Informe 58/08, de 31 de marzo de 2009, como diversos Tribunales de Recursos 
Contractuales (Resolución 274/2011, de 26 de noviembre del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, y Acuerdos, 8/2012, y 15/2013 del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, entre otros). Por el contrario, nada 
impide que el órgano de contratación establezca como parámetros para apreciar el 
carácter anormal de las ofertas los que establece el artículo 85 RGLCAP, siempre que 
expresamente así se indique en el pliego”. 

De acuerdo con lo expuesto la previsión del PCAP de aplicar el artículo 85 del RGLCAP 
se ajusta a derecho. Lo que no se ajusta a derecho es la afirmación de los redactores del 
informe de la sindicatura. 

En relación a la número 2: 

En cuanto a la publicación de las aclaraciones indica la Sindicatura que la contestación a 
las aclaraciones se publicó en la plataforma de contratación del sector público, pero no en 
el BOE ni el el DOUE. 

Según el artículo 131 apartado 2 del TRLCSP “El órgano de contratación podrá incluir en 
el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de éste, un plazo para que los 
licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. 
Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos que 
garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.” 

Señala este precepto que las aclaraciones deberán hacerse en términos que garanticen la 
igualdad y concurrencia en el proceso de licitación sin embargo, no hace referencia ni 
indica en qué medios se debe publicar a los efectos de garantizar la igualdad y 
concurrencia, considerando este servicio que con la publicación de las aclaraciones en la 
plataforma de contratación se cumplen esta garantías, ello sin perjuicio de tomar en 
consideración la recomendación señalada. 

Es más, en la nueva LCSP artículo 138 apartado 3 prevé que las aclaraciones deberán 
hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la 
igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

Es decir, no existe ninguna norma que prevea la publicación de las aclaraciones en el 
BOE ni en el DOUE como así exige esta sindicatura. Lo que conlleva que, de nuevo, los 
redactores del informe yerran. 

h) CONT-081/2016. Contrato de servicios consistente en prestación de servicios
deportivos, recepción, mantenimiento y limpieza del Centro Deportivo del Grau.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

No consta en el expediente la documentación acreditativa de la solvencia técnica del 
adjudicatario exigida en el PCAP. En su lugar existe un certificado de inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, certificado que según el 
PCAP exime a los licitadores de justificar la capacidad y la solvencia económica, pero no la 
solvencia técnica. Además, la clasificación del adjudicatario no incluye servicios deportivos. 

Contenido de la alegación: 
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La empresa presenta un certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado. De conformidad con el artículo 83 del TRLCSP “La 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto 
a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.” 

Los redactores del informe de la sindicatura de cuentas faltan a la verdad cuando dicen 
que el certificado “exime a los licitadores de justificar la capacidad y la solvencia 
económica, pero no la solvencia técnica”. La cláusula 4 del PCAP señala lo siguiente: 

“5. Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y 
financiera, técnica y profesional, a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 
62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan en la cláusula 13 de este pliego. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos similares 
que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del 
TRLCSP. A dicho certificado deberá adjuntarse, en todo caso, una declaración responsable en la que 
el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación alguna. 

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Junta Superior de 
Contratación de la Generalitat Valenciana de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que 
el licitador aporte. A dicho certificado deberá adjuntarse, en todo caso, una declaración responsable 
en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación alguna.” 

Por tanto, la deficiencia indicada por los redactores de la sindicatura no es cierta, por un lado y, por 
otor, no se ajusta a derecho.

i) CONT-007/2017. Contrato de suministros consistente en arrendamiento y
mantenimiento de impresoras para el Ayuntamiento de Gandia.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. Publicado el anuncio de licitación varios interesados solicitaron aclaraciones que
fueron contestadas y publicadas en al plataforma de contratación y no en el DOUE.

2. Se incluye como criterio de valoración automática las mejoras ofertadas por los
licitadores respecto a la velocidad de impresión y la velocidad del escáner. En el
PCAP indica que la asignación de puntuaciones será proporcional a la puntuación
máxima, pero no incluye una fórmula para su cálculo. Además, mediante este criterio
no se guarda la necesaria proporcionalidad.

3. El pliego no incluye una fórmula de valoración para el reparto proporcional de las
puntuaciones asignadas en el criterio de valoración basado en el precio.

4. El acuerdo de adjudicación fue adoptado por la Alcaldesa cuando el órgano de
contratación en este expediente es la Junta de Gobierno Local. No obstante, dicha
adjudicación fue ratificada por dicha Junta.
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5. No consta el bastanteo de poderes del representante legal, exigido por el PCAP

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Esta alegación queda contestada en la alegación número 2 del Expte: CONT-010/2017.  

2. En relación a la número 2:

No es cierto lo que manifiestan los redactores del informe de la sindicatura. Huelga a 
llevar a cabo cualquier aclaración a la vista del tenor literal de la cláusula 10 apartado 5 
del PCAP, a saber: 

b) Mejora de los equipos ofertados (se valorará con un máximo de 15 puntos).

 Mejoras en la velocidad de copia o impresión (se valorará con un máximo de 9 puntos) 

En este apartado se valorará la mayor velocidad de impresión respecto al mínimo exigido en el 
pliego de prescripciones técnicas para los modelos BN-A4, C-A4 y C-A3, de la siguiente manera: 

- Para el modelo BN-A4: Se puntuará con 3 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad
de impresión respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes
ofertas se valorarán, en función de la mejora, de manera proporcional.

- Para el modelo C-A4: Se puntuará con 3 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad de
impresión respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes ofertas
se valorarán, en función de la mejora, de manera proporcional.

- Para el modelo C-A3: Se puntuará con 3 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad de
impresión respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes ofertas
se valorarán, en función de la mejora, de manera proporcional.

Si bien, el máximo inicial de puntuación para cada modelo (3 puntos) se reducirá, de forma 
proporcional, cuando la mejora no alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este 
supuesto la puntuación máxima final sería: 

P máxima final = P máxima inicial * Máximo % de mejora  /10%= 3 *Máximo % de baja admitido / 10% 

 Mejoras en la velocidad de escáner (se valorará con un máximo de 4 puntos). 

En este apartado se valorará la mayor velocidad del escáner respecto al mínimo exigido en el 
pliego de prescripciones técnicas para los modelos BN-A4 y C-A4, de la siguiente manera: 

- Para el modelo BN-A4: Se puntuará con 2 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad
de escáner respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes
ofertas se valorarán de manera proporcional.

- Para el modelo C-A4: Se puntuará con 2 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad de
escáner respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes ofertas
se valorarán de manera proporcional.

Si bien, el máximo inicial de puntuación para cada modelo (2 puntos) se reducirá, de forma 
proporcional, cuando la mejora no alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este 
supuesto la puntuación máxima final sería: 
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P máxima final = P máxima inicial * Máximo % de mejora  /10%= 2 *Máximo % de baja admitido / 10% 

 Mejoras adicionales en el escáner (se valorará con un máximo de 2 puntos). 

Este apartado se valorará con 2 puntos si el escáner dispone de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR). 

La simple transcripción literal de la clásula ha desvirtuado lo manifestado por los redactores del 
informe de la sindicatura. 

3. En relación a la número 3:

Tampoco es cierta la alegación de los redactores del informe de la sindicatura y al igual que 
en relación a la alegación anterior. Del propio tenor literal de la aludida cláusula 10 apartado 5 
del PCAP que se transcribe a continuación, se prueba el error que comenten los redactores 
del informe:  

a) Oferta económica (se valorará con un máximo de 55 puntos).

Cualquier oferta económica que se presente con un importe superior al tipo de licitación será 
rechazada. Las ofertas económicas deberán cumplimentarse según el modelo que se adjunta en el 
anexo correspondiente a este pliego administrativo. Cualquiera que no utilice dicho modelo será 
también rechazada en el caso que no se desprenda claramente el importe que ofrece para atender 
el objeto del contrato. 

Tendrán la calificación de proposiciones desproporcionadas o temerarias las que incurran en los 
supuestos previstos en el artículo 85 del Reglamento General de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Previamente a la valoración de las ofertas, en su caso, se procederá 
conforme al artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público a dar 
audiencia al licitador que haya presentado la proposición desproporcionada para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. 

Una vez efectuado el trámite anterior, las ofertas admitidas a licitación se valorarán de la siguiente 
manera:  

Se calculará la media aritmética de los importes ofertados por cada licitador: 

Media importes ofertados por copia 
4

2121)( 1 YYXX
N

Xi
x

n

i

Siendo:  X1= X1a + X1m; X2= X2a + X2m; Y1= Y1a + Y1m; Y2= Y2a + Y2m 

- La asignación de puntos se realizará de forma proporcional a las respectivas bajas asignando la
puntuación máxima a la proposición que mayor baja presente.

- Si bien, el máximo inicial de puntuación (55) se reducirá, de forma proporcional, cuando la
mayor baja (excluidas las proposiciones rechazadas por desproporcionadas o temerarias) no
alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este supuesto la puntuación máxima final
sería:

 Pmáxima final   =   Pmáxima inicial * Máximo % de baja admitido  /10%= 55 *Máximo % de baja admitido / 10% 

Siendo la media del tipo de licitación la siguiente: 
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4. En relación a la número 4:

Efectivamente se resuelve la adjudicación por la Alcaldesa siendo el órgano de 
contratación competente la Junta de Gobierno Local. No obstante ello se justifica en el 
propio decreto de adjudicación, en el fundamento jurídico cuarto que establece que “Dada 
la urgencia en la firma del contrato, como se justifica en la diligencia emitida el día 17 de 
agosto de 2017 por la Técnica de Gestión adscrita al Servicio de Contratación y 
Patrimonio, la adjudicación se pasa a la firma de la Alcaldesa (Decreto 2017-4414 de 
20/07/2017 y acuerdo de la JGL de 24/07/2017) para su posterior ratificación en la primera 
Junta de Gobierno Local que se celebre.” 

Y en el propio decreto de adjudicación se prevé la ratificación del decreto por la Junta de 
Gobierno Local en la primera sesión que celebre. Se ratifica por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2017. 
Consecuentemente la actuación del órgano de contratación se ajusta a derecho, lo que 
conlleva que los redactores del infomre, de nuevo, patinan. 

5. En relación a la número 5:

Miente también el redactor del informe al declarar que no consta el bastanteo de poderes 
del representante legal, exigido por el PCAP. De hecho presenta la escritura de elevación 
a público de acuerdos sociales en la que se recogen los poderes otorgados por la 
mercantil, con una declaración de viegencia del poder de representación/cargo 
administrado y DNI del apoderado. Documentos todos ellos compulsados por una 
funcionaria del servicio de contratación y patrimonio. 

Es cierto que el PCAP dice que los poderes deben bastantearse –se trata de un error que 
se cometió en varios PCAP, que inmediatamente se corrigió-, pero también lo es –sin 
embargo nada se dice sobre ello- que ese mismo PCAP, también dice que solamente 
aquel licitador que resulte adjudicatario será el que tendrá que aportar la documentación. 
Esa documentación se aportó, se auténtico y se acredito por funcionaria del servicio de 
contratación. Por lo que, nuevamente, los redactores del informe faltan a la verdad. Está 
correctamente identificado el adjudicatario y así consta en el expediente contractual.
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Informe sobre les al·legacions presentades  
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE GANDIA. EXERCICIS 2016-2017 

El 27 de març de 2019 s’han rebut les al·legacions presentades pel 
coordinador general d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Gandia, 
estructurades en dues parts: al·legacions a la revisió financera i 
al·legacions a la fiscalització de la contractació.  

Una vegada analitzades les al·legacions, s’informa dels aspectes següents: 

 

1. Al·legacions referents a la revisió financera i al compliment d’altres 
requeriments legals i reglamentaris 

Al·legació primera 

Apartats 5.c de l’esborrany de l’Informe i 5.1, últim paràgraf, de l’apèndix 2 

Comentaris 

L’Ajuntament indica que la demora en els terminis establits en els articles 
191 i 193 del TRLRHL, en relació amb l’aprovació i remissió de la liquidació 
aprovada als òrgans competents de la Comunitat Autònoma i de 
l’Administració de l’Estat, és poc significativa, la qual cosa no contradiu 
que s’haja produït l’incompliment d’aquests articles. 

D’altra banda, s’observa que hi ha un error en el termini legal de formació 
del Compte General de 2016, per la qual cosa s’esmena. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar el paràgraf cinqué de l’apartat 5.1 de l’apèndix 2 com s’indica a 
continuació: 

On diu: “[…] el termini legal establit en l’article 212 del TRLRHL (abans de 
l’1 de juny de 2016.)” 

Ha de dir: “[…] el termini legal establit en l’article 212 del TRLRHL (abans 
de l’1 de juny de 2017.)” 
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Al·legació segona 

Apartat 5.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’al·lega que els comptes d’Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL, no 
es van incloure en el Compte General per no haver sigut formulats per 
aquesta societat.  

Aquesta observació de l’Ajuntament no contradiu el contingut del 
paràgraf de referència. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació tercera 

Apartat 2 de l’apèndix 2  

Comentaris 

L’Ajuntament formula una explicació breu dels motius de l’existència dels 
advertiments i indica que molts ja no es produeixen. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació quarta 

Apartat 4.3, últim paràgraf, de l’apèndix 2  

Comentaris  

L’Ajuntament assenyala que es tracta d’un error aïllat. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Al·legació cinquena  

Apartat 5.1, últim paràgraf, de l’apèndix 2  

Comentaris 

L’al·legació reitera el que s’indica en l’al·legació primera pel que fa a 
l’incompliment dels terminis. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació sisena  

Apartat 6, penúltim paràgraf, de l’apèndix 2  

Comentaris 

El paràgraf de referència pretén descriure la naturalesa de les despeses 
incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit per a 
interpretar millor el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. No 
obstant això, es proposa la redacció alternativa següent:  

Conseqüències en l’Informe 

On diu: “[…] no figuraven registrats en el compte 413 ‘Creditors per 
obligacions pendents d’imputar al pressupost’ el 31 de desembre de 2016”. 

Ha de dir: “[…] no figuraven registrats en el compte 413 ‘Creditors per 
obligacions pendents d’imputar al pressupost’ el 31 de desembre de 2016 
per no haver sigut rebudes les factures corresponents fins a l’exercici 
2017.” 

 

2. Al·legacions referents a la revisió de la contractació 

Al·legació primera  

Apartat 2 de l’apèndix 3 

Comentaris 

A continuació es comenten els diversos punts de l’al·legació en l’ordre en 
què es formulen: 
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1.  Aquesta Sindicatura considera que la publicació dels contractes en 
dos suports diferents pot afectar negativament la transparència i la 
seguretat jurídica, motiu pel qual es realitza la recomanació. 

2. En l’esborrany de l’Informe no s’indica que l’Ajuntament estiga 
cometent un incompliment. El paràgraf de referència és merament 
descriptiu. 

3.  L’esborrany de l’Informe no té cap contingut relatiu a aquest punt de 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació segona 

Apartat 5.1 de l’apèndix 3 

Comentaris 

A continuació es comenten els diversos punts de l’al·legació en l’ordre en 
què es formulen: 

1. El que al·lega l’Ajuntament no contradiu el contingut de l’esborrany 
de l’Informe. 

2. Els criteris d’adjudicació que es basen en judicis de valor han de ser 
suficientment definits i concretats en els plecs, la qual cosa 
representa establir el desglossament adequat dels aspectes que cal 
valorar per mitjà de la subdivisió en criteris parcials, així com el 
procediment que s’aplicarà per a assignar puntuacions a cada un 
dels subcriteris definits. En els expedients revisats, els plecs 
mostraven un desenvolupament d’aquests criteris així com dels 
procediments de valoració que s’han considerat insuficients. 

3. Tal com s’indica en l’esborrany de l’Informe, en gran part dels 
contractes revisats es va utilitzar una fórmula lineal per a la valoració 
de l’oferta econòmica que no inclou el factor de ponderació al qual 
es refereix l’al·legació i que l’Ajuntament sí que va utilitzar en altres 
contractes revisats. 

4. L’informe de l’assessoria jurídica o, si és el cas, del secretari, sobre el 
PCAP, té per objecte certificar l’adequació a la legalitat de les 
clàusules que s’hi contenen, la qual cosa ha d’incloure aspectes tan 
essencials com la justificació dels criteris d’adjudicació, la valoració 
de les ofertes econòmiques i els procediments de valoració que ha de 
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seguir la mesa de contractació, sense que en cap cas es puga 
convertir en una mera relació de la legislació aplicable en cada 
apartat del plec. 

5. El comentari de l’Ajuntament es refereix al fet que els PCAP contenen 
una clàusula en què s’indica la composició de les meses de 
contractació. No obstant això, ni en els plecs ni en la resta de 
documentació dels expedients revisats consta el nomenament dels 
membres per part de l’òrgan de contractació, almenys d’aquells que 
no queden identificats en funció del càrrec. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació tercera 

Apartat 5.2.a de l’apèndix 3 

Comentaris 

Els apartats 1, 2 i 3 d’aquesta al·legació confirmen el contingut de 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació quarta 

Apartat 5.2.b de l’apèndix 3 

Comentaris 

Els diferents apartats d’aquesta al·legació confirmen el contingut de 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Al·legació cinquena 

Apartat 5.2.c de l’apèndix 3 

Comentaris 

Pel que fa al que exposa l’Ajuntament en l’apartat 1 de l’al·legació, a la 
vista de l’informe tècnic explicatiu aportat en fase d’al·legacions, queda 
parcialment justificat el rebuig de certes millores oferides per un licitador. 
No obstant això, és necessari incidir en la definició insuficient dels criteris 
que se segueixen en l’acceptació i valoració de millores, que no figuren 
descrits en els plecs de la contractació. 

Quant als apartats 2 a 5 de l’al·legació, no s’aporta informació o 
documentació addicional que contradiga el contingut de l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Considerant el que s’assenyala en l’apartat 1 de l’al·legació, cal modificar 
el primer punt de l’apartat de referència com s’indica a continuació: 

On diu: “L’informe tècnic de valoració va rebutjar certes millores oferides 
per un licitador, en considerar que es tractava de característiques oferides 
de sèrie en els models de motocicletes oferits. En aquest sentit, s’ha 
d’indicar que les millores signifiquen avantatges tècnics o econòmics 
respecte a les exigides en el plec de prescripcions tècniques, i això no té 
relació amb el fet que ja estiguen incorporades o no en un producte. Per 
tant, no té justificació que s’hagen rebutjat.” 

Ha de dir: “L’informe tècnic de valoració no justifica suficientment els 
criteris per a acceptar les millores oferides i valorar-les. Així mateix, els 
plecs no defineixen suficientment sobre quins aspectes de la contractació 
versaran les millores que cal considerar.”  

Al·legació sisena 

Apartat 5.2.d de l’apèndix 3 

Comentaris  

A continuació es comenten els diversos punts de l’al·legació en l’ordre en 
què es formulen. 

1. A la vista de l’al·legació formulada i després de revisar l’informe 
al·ludit, s’accepta el primer punt de l’al·legació. 
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2. Si bé l’al·legació fa referència a l’existència de documentació 
acreditativa de la solvència tècnica en altres expedients de 
contractació corresponents al mateix adjudicatari, aquesta no es pot 
acceptar perquè es refereix a exercicis anteriors a 2012, per tant 
sense actualitzar, segons la documentació remesa juntament amb 
les al·legacions. 

3. Pel que fa als serveis prestats sense contracte, l’informe a què es 
refereix l’al·legació no manifesta fets o circumstàncies contraris al 
contingut de l’esborrany de l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe 

Considerant el punt 1 de l’al·legació, convé modificar el contingut de 
l’esborrany de l’Informe com s’indica a continuació: 

Suprimir el primer i segon paràgraf de l’apartat 5.2.d de l’apèndix 3. 

Al·legació setena 

Apartat 5.2.e de l’apèndix 3 

Comentaris  

La inclusió en els plecs de clàusules relatives a ofertes anormals o 
desproporcionades és, en efecte, potestativa segons el TRLCSP. El que ha 
d’entendre’s és que si s’hi inclou aquesta clàusula, s’hi han d’incloure així 
mateix els paràmetres objectius per a l’apreciació de l’existència de valors 
anormals o desproporcionats, la qual cosa resulta coherent amb l’informe 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa que s’esmenta en 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Al·legació vuitena 

Apartat 5.2.f de l’apèndix 3 

Comentaris  

A continuació es comenten els diversos punts de l’al·legació en l’ordre en 
què es formulen. 

1. Aquesta Sindicatura ja va considerar el contingut de l’informe de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia.                  
Exercicis 2016-2017 

9 

Catalunya així com la sentència del Tribunal de Justícia de 
Catalunya, els dos al·ludits en l’al·legació, i va estimar que els casos 
que s’hi aborden no guarden una uniformitat necessària amb els 
motius al·ludits per l’Ajuntament per a accelerar la tramitació 
d’aquest expedient. No obstant això, es considera convenient 
esmentar en l’esborrany de l’Informe que la tramitació de l’expedient 
ha sigut coherent, en general, amb aquesta tramitació d’urgència. 

 Quant a la declaració d’urgència, en el mateix esborrany de l’Informe 
s’indica que aquesta va ser ratificada per l’òrgan de contractació amb 
posterioritat.  

2. Respecte als criteris d’adjudicació, tal com s’assenyala en l’esborrany 
de l’Informe, cal tenir en compte la recomanació continguda en 
l’informe d’assessoria jurídica d’1 d’agost de 2018, recomanació que 
es va obviar en la tramitació de l’expedient, per la qual cosa no es pot 
estimar aquest punt de l’al·legació. 

3. Quant al punt tercer de l’al·legació, confirma el contingut de 
l’esborrany de l’Informe.   

Conseqüències en l’Informe 

Atenent al contingut del primer punt de l’al·legació, convé modificar el 
primer punt de l’apartat 5.2.f com s’indica a continuació: 

On diu: “Per tant, no es compleixen els requisits establits en l’article 112.1 
per a la tramitació urgent, atés que no correspon a una necessitat 
inajornable i que no es justifica que hi haja raons d’interés públic per a 
accelerar-ne l’adjudicació.” 

Ha de dir: “Per tant, no es compleixen els requisits establits per l’article 
112.1 per a la tramitació urgent. No obstant això, cal assenyalar que les 
actuacions en la tramitació de l’expedient han sigut coherents amb 
aquesta declaració d’urgència.”   

Al·legació novena 

Apartat 5.2.g de l’apèndix 3 

Comentaris  

A continuació es comenten els diversos punts de l’al·legació en l’ordre en 
què es formulen. 

1. Revisat el contingut del PCAP, s’estima el primer punt de l’al·legació 
i per tant cal modificar l’esborrany de l’Informe.  
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2. Convé, per raons d’igualtat i transparència, que les notes explicatives 
es publiquen en els mitjans oficials en què es publiquen els anuncis 
de licitació. No obstant això, es considera més oportú que es 
reflectisca en l’Informe com una recomanació. 

Conseqüències en l’Informe 

1. Suprimir el primer paràgraf de l’apartat de referència. 

2. Modificar el segon paràgraf, com s’indica a continuació: 

On diu: “Hi ha dues sol·licituds aclaridores més, la resolució de les quals 
només es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
Per a garantir la igualtat i la transparència en la contractació, l’Ajuntament 
havia d’haver publicat les notes aclaridores també en el BOE i en el DOUE.”  

Ha de dir: “Hi ha tres sol·licituds aclaridores més, la resolució de les quals 
únicament es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic. Per a garantir la igualtat i la transparència en la contractació, es 
recomana que l’Ajuntament publique també les notes aclaridores en els 
mateixos mitjans oficials en els quals es publiquen els anuncis de 
licitació.” 

Al·legació desena 

Apartat 5.2.h de l’apèndix 3  

Comentaris  

D’acord amb l’article 83 del TRLCSP, la inscripció en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat acredita l’aptitud de 
l’empresari quant a la seua personalitat i capacitat d’obrar, representació, 
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i 
classificació, així com la concurrència o no de les prohibicions de 
contractar, però no quant a la seua solvència tècnica.  

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Al·legació onzena 

Apartat 5.2.i de l’apèndix 3 

Comentaris  

A continuació es comenten els diversos punts de l’al·legació en l’ordre en 
què es formulen. 

1. En relació amb aquest punt de l’al·legació, ens remetem al contingut 
del punt 2 de l’al·legació novena i es modifica l’esborrany de 
l’Informe en els termes allí exposats. 

2. Si bé s’indica en el PCAP que el repartiment de puntuacions serà 
proporcional, únicament s’inclou una fórmula per a determinar la 
puntuació màxima que es repartirà quan els valors d’oferta no 
diferisquen dels màxims en més d’un 10%, però no la fórmula que 
cal utilitzar en aquest repartiment. 

3. Per a aquest punt de l’al·legació, serveix el comentari indicat en el 
punt 2 anterior. 

4. L’al·legació confirma el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

5. Revisat l’expedient es comprova que, si bé existeix una còpia 
compulsada de l’escriptura d’apoderament, no consta la validació 
dels poders a favor del representant legal. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar l’última frase del primer paràgraf, com s’indica a continuació: 

On diu: “Per a garantir la igualtat i la transparència en la contractació, 
l’Ajuntament havia d’haver publicat les notes aclaridores també en el BOE 
i en el DOUE.” 

Ha de dir: “Per a garantir la igualtat i la transparència en la contractació, 
es recomana que l’Ajuntament publique també les notes aclaridores en els 
mateixos mitjans oficials en què es publiquen els anuncis de licitació.” 
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