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RESUM 

Conclusions sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2016 s’han posat de 
manifest aquests incompliments significatius de la normativa aplicable a 
la gestió dels fons públics: 

- L’Ajuntament no té cobert el lloc de treball d’Intervenció amb un 
funcionari d’habilitació nacional que pertanga a la subescala 
d’intervenció tresoreria, categoria superior. 

- L’Ajuntament no efectua la fiscalització plena posterior a què s’han 
de subjectar les despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia. 

- En l’elaboració dels pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018, 
l’Ajuntament no s’ha ajustat als terminis establits. 

Fiscalització de la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest aquests incompliments significatius de la normativa aplicable a 
la gestió de la contractació: 

- La Intervenció municipal no emet els informes sobre l’adequació dels 
plecs de clàusules administratives que regeixen les contractacions a 
la legislació de contractes del sector públic. 

- El criteri d’adjudicació “Millores” apareix expressat en termes 
totalment indefinits que permeten una àmplia discrecionalitat en 
l’Administració, atés que es pot concretar en un moment posterior, 
una vegada adjudicat el contracte. 

- En els expedients no es justifica l’elecció dels criteris que es tenen en 
compte per a adjudicar el contracte, especialment en alguns 
contractes en què el criteri “Millores” té una valoració de 60 punts 
sobre un total de 65 punts. 

- En diverses obres realitzades per l’Ajuntament s’han eludit els 
procediments bàsics de contractació, a més d’haver-hi indicis de 
fraccionament indegut de contracte. 

Recomanacions 

En l’Informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la 
finalitat de millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de 
Villena, entre les quals destaquen les següents: 

- L’entitat ha de millorar la gestió del seu inventari de béns garantint 
l’aprovació anual de la verificació de les rectificacions, remetent-la a 
la Generalitat i garantint que tots els béns immobles estiguen inscrits 
en el Registre de la Propietat. 
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- Els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que posseïsquen 
una antiguitat elevada i que d’acord amb els terminis de prescripció 
resulten incobrables han de ser regularitzats i anul·lats. 

- Els documents que s’incorporen en el perfil de contractant han de ser 
signats electrònicament, amb la finalitat de millorar les garanties 
previstes respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 

- Es recomana que l’Ajuntament incremente per a l’àrea de 
contractació la dotació dels recursos economicopressupostaris, de 
personal i materials amb la finalitat de poder desenvolupar 
adequadament les funcions inherents a aquesta àrea. 

- L’Ajuntament hauria d’utilitzar amb més freqüència els 
procediments ordinaris de contractació, i limitar a casos puntuals 
l’ús del procediment negociat, el qual es configura com un 
procediment de caràcter excepcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 seus 
programes anuals d’actuació dels anys 2018 i 2019 la fiscalització de 
determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena, 
corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018, amb els abastos que 
s’assenyalen en l’apartat 3 i es detallen en l’apèndix 1 de l’Informe. 

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

Les responsabilitats dels diferents òrgans de l’Ajuntament de Villena, en 
relació amb la formació, aprovació i rendició del Compte General de 
l’entitat, s’estableixen en l’LRHL2 i són les que es resumeixen a 
continuació: 

- L’alcalde president és responsable de retre els estats i comptes de 
l’entitat abans del 15 de maig de l’exercici següent a què 
corresponen, d’acord amb l’article 212.1 de l’LRHL. 

- El Compte General format per la Intervenció municipal s’ha de 
sotmetre abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial 
de Comptes de l’entitat, tal com es disposa en l’article 212.2 de 
l’LRHL. 

- El Compte General s’ha de sotmetre al Ple de l’entitat perquè, si és el 
cas, es puga aprovar abans del dia 1 d’octubre, juntament amb els 
informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i 
advertiments formulats, en compliment del que es preveu en l’article 
212.4 de l’LRHL. 

- L’entitat ha de presentar el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de l’exercici següent 
a què correspon, tal com es disposa en l’article 10.1 de l’LSC, que 
remet a l’article 223.2 de l’LRHL. 

En el Compte General de l’Ajuntament s’integren el balanç, el compte del 
resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la 
memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar el Compte 
General amb expressió de la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

                                                
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. 

2  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
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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 intern que consideren necessari per a 
permetre’n la preparació lliure d’incorreccions materials degudes a frau o 
error. 

Els òrgans municipals també han de garantir que les activitats, les 
operacions financeres i la informació reflectides en el Compte General 
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 jurídica 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 

L’objectiu és expressar una conclusió sobre determinats aspectes i 
elements que s’han d’incloure en el Compte General de 2016 basada 
en la fiscalització realitzada; per tant, el seu abast no versa sobre els 
comptes anuals en conjunt. 

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

En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries en l’exercici 2016, la revisió consisteix en l’aplicació 
dels 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 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 vigent sobre contractació pública. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels 
riscos d’incompliments deguts a frau o error. 
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Es considera que l’evidència obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les conclusions sobre la revisió financera i 
sobre el compliment de determinades obligacions legals i reglamentàries, 
que s’expressen en forma de seguretat limitada, i sobre el compliment de 
la normativa de contractació, que s’expressa en forma d’opinió amb 
excepcions. 

El treball s’ha realitzat d’acord amb els Principis fonamentals de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques aprovades 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes, que es recullen en el Manual de 
fiscalització de la Institució. Aquestes exigeixen la planificació i l’execució 
del treball amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable o limitada, 
segons els abastos establits, tal com s’ha expressat en els paràgrafs 
precedents, i que de manera específica es recullen en la secció 2902 del 
Manual de fiscalització de la Institució, així com el compliment dels 
requeriments de l’ètica. La metodologia i l’abast de la fiscalització 
realitzada es detallen en l’apèndix 1 d’aquest informe. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen les observacions i constatacions que no 
afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
complementària que s’ha considerat d’interés per als destinataris de 
l’Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

En la revisió financera dels comptes anuals de l’Ajuntament de l’exercici 
2016 s’han posat de manifest les circumstàncies següents, que interessa 
remarcar: 

a) L’entitat no realitza l’amortització anual del seu immobilitzat 
almenys des de l’exercici 2008, una circumstància que afecta la 
imatge fidel del patrimoni i del resultat economicopatrimonial dels 
comptes anuals de l’Ajuntament, cosa que representa un 
incompliment de les normes de registre i valoració que recull la 
segona part de la ICAL3 (apèndix 2, apartat 5). 

b) No formen part del saldo de tresoreria amb data 31 de desembre de 
2016 un total de tres comptes restringits de recaptació, per un import 
conjunt de 10.545 euros, una circumstància que representa una 
incorrecció dels estats comptables i pressupostaris (apèndix 2, 
apartat 8). 

c) Forma part del saldo de tresoreria amb data 31 de desembre de 2016 
un dels terminis fixos, que puja a 5.700.000 euros i que hauria 
d’haver-se comptabilitzat com a inversions financeres temporals, 

                                                
3  Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 

comptabilitat local. 
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per la qual cosa el saldo de tresoreria el 31 de desembre de 2016 està 
sobrevalorat en aquesta quantitat (apèndix 2, apartat 8). 

Per a una interpretació adequada del resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici 2016, cal tenir en compte que en 2016 l’Ajuntament va aprovar 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de 
l’exercici 2015 o anteriors, per import de 363.565 euros, mentre que en 
l’exercici 2017 es van aprovar expedients per despeses de l’exercici 2016 
per una quantia d’1.044.930 euros. En conseqüència, les despeses realment 
produïdes en l’exercici 2016 són superiors en 681.365 euros a les 
obligacions reconegudes netes que figuren en el resultat pressupostari. 

En el mateix sentit, el romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2016 ha d’interpretar-se considerant les despeses d’aquest 
exercici 2016 que es van aprovar l’any 2017, per mitjà de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, per una quantia d’1.044.930 euros. 

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

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2016 s’han posat de 
manifest els incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics que es detallen a continuació: 

a) L’Ajuntament no té cobert el lloc de treball d’Intervenció amb un 
funcionari d’habilitació nacional que pertanga a la subescala 
d’intervenció tresoreria, categoria superior, tal com es disposa en 
l’article 167.2.a de l’LRLCV4 (apèndix 2, apartat 2). 

b) L’Ajuntament no efectua la fiscalització plena posterior a què han de 
subjectar-se les despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia, de 
conformitat amb l’obligació recollida en l’article 219.3 del TRLHL 
(apèndix 2, apartat 2). 

c) L’atribució que l’article 217 de l’LRHL confereix al president o alcalde 
de l’entitat com a òrgan competent per a resoldre els advertiments 
de l’interventor en cas de discrepància de l’òrgan al qual afecte 
l’advertiment no l’eximeix de la necessitat de motivar 
adequadament aquestes resolucions administratives en compliment 
de l’article 35.1 de l’LPAC5 (apèndix 2, apartat 2). 

d) En l’elaboració dels pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018, 
l’Ajuntament no s’ha ajustat als terminis establits en els articles 168 
i 169 de l’LRHL (apèndix 2, apartat 4). 

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

5  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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e) L’entitat aprova expedients de reconeixement de crèdits en supòsits 
en què s’hauria de promoure un altre tipus de procediments, bé per 
mitjà de la incorporació de crèdits a l’exercici següent en els casos en 
què les despeses s’han tramitat de conformitat amb la normativa 
aplicable, d’acord amb l’article 175 de l’LRHL, o a través de l’anul·lació 
d’acte administratiu, de conformitat amb l’article 47.e de l’LPAC 
(apèndix 2, apartat 6; apèndix 3, apartat 7). 

Amb independència de les conclusions anteriors, en l’apèndix 2 de 
l’Informe de fiscalització s’inclou informació addicional i observacions 
que la Sindicatura de Comptes considera que poden resultar d’interés als 
destinataris i usuaris d’aquest informe de fiscalització. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

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

Com a resultat del treball de fiscalització de la contractació administrativa 
en els exercicis 2016 i 2017, s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de les normes de contractació de les entitats 
locals, que es despleguen en l’apèndix 3 de l’Informe: 

a) La Intervenció municipal no emet els informes sobre l’adequació dels 
plecs de clàusules administratives que regeixen les contractacions a 
la legislació de contractes del sector públic, tal com es disposa en el 
punt 7 de la disposició addicional segona de l’LCSP6 (apèndix 3, 
apartat 6). 

b) El criteri d’adjudicació “Millores” apareix expressat en termes 
totalment indefinits, que permeten una àmplia discrecionalitat en 
l’administració, atés que es pot concretar en un moment posterior, 
una vegada adjudicat el contracte, per la qual cosa es considera que 
no s’ajusta als articles 147.2 i 22 de l’LCSP (apèndix 3, apartat 6). 

c) En els expedients no es justifica l’elecció dels criteris que es tenen en 
compte per a adjudicar el contracte, especialment en alguns 
contractes en què el criteri “Millores” té una valoració de 60 punts 
sobre un total de 65 punts, sense ajustar-se a les disposicions de 
l’article 109.4 de l’LCSP (apèndix 3, apartat 6). 

d) S’ha posat de manifest l’existència de nombroses despeses que, per 
l’import, han de ser considerades contractes menors, però en què no 
hi ha certificat d’existència de crèdit ni l’aprovació prèvia de la 
despesa que exigeix l’article 111 de l’LCSP, uns incompliments que 
contenen vicis normatius anul·lables, d’acord amb l’article 33 de 

                                                
6  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
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l’LCSP, i que s’esmenen posteriorment per mitjà d’un reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovat pel Ple (apèndix 3, apartat 7). 

e) En diverses obres realitzades per l’Ajuntament s’han eludit els 
procediments bàsics de contractació, a més d’haver-hi indicis de 
fraccionament indegut de contracte a què fa referència l’article 86.2 
de l’LCSP. 

Amb independència de les conclusions anteriors, en l’apèndix 3 de 
l’Informe s’inclou informació addicional i observacions que la Sindicatura 
de Comptes considera que poden resultar d’interés als destinataris i 
usuaris d’aquest informe de fiscalització. 

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels incompliments descrits en l’apartat 6.1, 
“Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació”, els 
procediments desplegats per l’Ajuntament durant els exercicis 2016 i 2017 
resulten conformes amb la normativa aplicable en tots els aspectes 
significatius. 

7. RECOMANACIONS 

L’Ajuntament de Villena, a més d’adoptar les mesures correctores dels fets 
descrits en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte les recomanacions 
següents per a millorar la seua gestió economicoadministrativa: 

a) L’entitat hauria d’analitzar l’adequada naturalesa jurídica dels ens 
dependents i, si és el cas, modificar la seua denominació, amb la 
finalitat d’evitar confusions o errors en la seua qualificació jurídica 
correcta, de conformitat amb l’article 5.1.e de l’LF7 (apèndix 2, apartat 
1). 

b) L’entitat ha de millorar la gestió del seu inventari de béns garantint 
l’aprovació anual de la verificació de les rectificacions, remetent-la a 
la Generalitat i garantint que tots els béns immobles estiguen inscrits 
en el Registre de la Propietat (apèndix 2, apartat 3). 

c) Les bases d’execució del pressupost haurien de contenir, amb més 
detall, tots els aspectes relacionats amb l’aprovació de les 
modificacions pressupostàries (apèndix 2, apartat 3). 

d) L’informe de la Intervenció municipal sobre la formació del Compte 
General hauria de ser més complet, aportar informació sobre com 
s’ha obtingut cada un dels estats comptables i valorar les possibles 

                                                
7  Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 
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incidències detectades que puguen afectar-ne la imatge fidel 
(apèndix 2, apartat 3). 

e) L’informe de la Intervenció municipal sobre la liquidació del 
pressupost hauria d’oferir informació comparativa respecte dels 
conceptes de l’exercici anterior i explicació sobre els ajustos 
realitzats en el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. És 
imprescindible, a més, que s’informe sobre els expedients de 
reconeixements extrajudicials de crèdit, tant dels seus aspectes 
legals com de la seua influència sobre els estats comptables (apèndix 
2, apartat 3). 

f) La memòria del compte anual de l’Ajuntament ha d’incloure 
necessàriament el contingut establit en la ICAL, especialment el 
relatiu a la contractació administrativa, a l’execució dels projectes de 
despesa i a les despeses amb finançament afectat, i ha de contenir la 
informació relativa al període mitjà de pagament als proveïdors. 
Addicionalment, tota la informació relativa a la memòria s’ha de 
contenir en aquest document i no remetre’s a altres quadres o 
annexos fora de la memòria (apèndix 2, apartat 5). 

g) L’Ajuntament hauria de comptar amb un control informatitzat per al 
seguiment individualitzat dels projectes de despeses que compten 
amb finançament afectat, ja que el seguiment manual dels projectes 
augmenta significativament el risc d’error en l’obtenció de les 
desviacions de finançament, que són un concepte essencial per al 
càlcul tant del resultat pressupostari com del romanent de tresoreria 
(apèndix 2, apartat 6). 

h) Els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que tinguen una 
antiguitat elevada i que, d’acord amb els terminis de prescripció, 
resulten incobrables han de ser regularitzats i anul·lats (apèndix 2, 
apartat 7). 

i) Seria recomanable que l’Ajuntament articulara els mitjans 
necessaris per a eliminar o reduir al mínim imprescindible els 
cobraments i pagaments en efectiu (apèndix 2, apartat 8). 

j) Els documents que s’incorporen en el perfil de contractant han de ser 
signats electrònicament, amb la finalitat de millorar les garanties 
previstes en la disposició addicional setzena de l’LCSP i en l’article 
27.2 de l’LCAP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats (apèndix 3, apartat 2). 

k) Es recomana que l’Ajuntament incremente per a l’àrea de 
contractació la dotació dels recursos economicopressupostaris, de 
personal i materials amb la finalitat de poder desplegar 
adequadament les funcions inherents a aquesta àrea (apèndix 3, 
apartat 3). 
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l) L’Ajuntament hauria d’utilitzar amb més freqüència els 
procediments ordinaris de contractació, i limitar a casos puntuals 
l’ús del procediment negociat, el qual es configura com un 
procediment de caràcter excepcional (apèndix 3, apartat 5). 

m) L’informe que emet la Secretaria de l Ajuntament, previ a l’aprovació 
dels plecs de clàusules administratives, resulta poc detallat, i hauria 
de contenir necessàriament un pronunciament exprés sobre 
l’adequació a la legalitat dels criteris d’adjudicació elegits per a la 
selecció del contractista (apèndix 3, apartat 6). 

n) L’Ajuntament hauria de promoure una negociació real amb els 
licitadors en els procediments negociats sense publicitat (apèndix 3, 
apartat 6). 

o) L’entitat hauria de prendre mesures perquè s’emeta un certificat de 
les ofertes rebudes en les licitacions que promou (apèndix 3, apartat 
6). 

p) En els procediments negociats, la invitació als diferents candidats a 
participar l’ha de realitzar l’òrgan de contractació o l’òrgan en qui 
delegue (apèndix 3, apartat 6). 

q) Per als contractes que siguen idèntics i que tinguen caràcter repetitiu 
en el temps –anualment o biennalment, per exemple–, hauria de 
projectar-se un contracte amb una duració pluriennal major, 
acumular els valors estimats per al conjunt i aplicar les regles de 
procediment de contractació d’acord amb aquest valor. Tot això amb 
el propòsit de donar compliment adequat a les regles establides en 
l’article 1 de l’LCSP, especialment les relatives a la publicitat de 
licitacions i a la millor eficiència en la gestió dels recursos (apèndix 
3, apartat 6).  
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

No s’han fiscalitzat ni els comptes de despeses ni els d’ingressos, i això no 
ha permés obtenir una seguretat raonable que el resultat pressupostari, 
els comptes de pèrdues i guanys, l’estat de liquidació pressupostària o el 
romanent de tresoreria estan lliures d’incorreccions materials. 

La fiscalització realitzada ha consistit en la revisió dels aspectes 
continguts en la secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes (MFSC-2902) que es resumeixen a continuació. 

L’entitat i el seu entorn. Control intern 

Revisió de l’exercici adequat de les funcions de control intern establides 
en l’LRHL, en les modalitats de funció interventora, control financer i 
control d’eficàcia durant l’exercici 2016. 

Comprovació del compliment per 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 amb caràcter general als exercicis 2016 i 2017, i quan 
siga necessari també a 2018: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

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

- Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

Verificació de l’adequada remissió al Ple de la informació referida a 
l’execució pressupostària 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. 

Pressupost de l’exercici 

Comprovació de l’adequació dels pressupostos generals dels exercicis 
2016, 2017 i 2018 a la normativa aplicable pel que fa al contingut, a 
l’elaboració i al procediment d’aprovació. 
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Revisió de la tramitació adequada de les modificacions pressupostàries 
realitzades durant l’exercici pressupostari 2016. 

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

Compte General 

Comprovació de la formació i contingut adequats 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 aplicable. 

Resultat pressupostari 

Revisió del càlcul adequat del resultat pressupostari de l’exercici 2016, 
d’acord amb la metodologia prevista en la normativa aplicable, 
especialment la ICAL. 

Romanent de tresoreria 

Comprovació que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2016 
s’ha efectuat d’acord amb la metodologia prevista en la normativa 
aplicable, especialment la ICAL. 

Tresoreria 

Anàlisi de l’adequació dels procediments de gestió de tresoreria a les 
disposicions en la normativa aplicable, especialment l’LRHL. S’ha realitzat, 
així mateix, la revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

Comprovació que la gestió contractual durant els exercicis 2016 i 2017 s’ha 
realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment amb l’LCSP. 

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 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. 
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- 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. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

Normativa autonòmica 

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- Llei de la Generalitat 8/2010, de 30 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. 

- Acord de 22 d’abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 2012, relativa 
al subministrament d’informació sobre 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. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es disposa la publicació de la instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació del sector públic 
local. 

- Acord de 28 de setembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la tramesa a 
aquesta institució de la informació sobre les obligacions pendents 
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d’aplicar al pressupost, els advertiments formulats per la Intervenció 
i els acords adoptats contraris als informes del secretari de l’entitat. 

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. 

- 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. 

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

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

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

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

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

- 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/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. 
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- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local. 

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

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Villena de 
l’exercici 2016, aprovades juntament amb els pressupostos generals 
per a 2016, en sessió plenària de 28 de juliol de 2016. 
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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 Villena es troba situat a la comarca de l’Alt Vinalopó, 
província d’Alacant, i la seua població és de 33.968 habitants, segons el 
padró municipal amb data 1 de gener de 2017. 

La configuració política de l’Ajuntament, segons els resultats de les 
últimes eleccions municipals, que determinen els regidors electes, 
juntament amb les dades de les eleccions anteriors, és la següent: 

Quadre 1. Ple de l’Ajuntament 

Partit polític 2011 2015 

Los Verdes Europa 5 11 

Partit Popular 10 7 

Partit Socialista Obrer Espanyol 4 3 

Villena Centro Democrático 2 - 

Total 21 21 

En virtut del que es preveu en l’article 20.1.a de l’LBRL,8 a l’Ajuntament hi 
havia els òrgans de govern següents:  

- El Ple de l’entitat, format per l’alcalde i els regidors, que és l’òrgan de 
màxima representació política dels ciutadans en el govern 
municipal, que disposa d’un secretari general i comissions. 

- L’Alcaldia, que exerceix la màxima representació del municipi i les 
tinències d’alcaldia. 

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

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. No obstant això, s’ha comprovat que en el cas de la Intervenció 
no està ocupat per un funcionari que tinga aquesta condició, sinó que està 

                                                
8  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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cobert per un funcionari del mateix Ajuntament per mitjà de 
nomenament accidental. 

D’acord amb la memòria del Compte General de l’exercici 2016, el nombre 
mitjà d’empleats durant aquest exercici va ser de 301, entre l’Ajuntament, 
fundacions municipals i treballadors temporals per foment d’ocupació, 
sense que s’oferisca cap detall addicional sobre la seua distribució per 
entitats ni per naturalesa del lloc. 

A continuació es mostra un quadre amb la informació sobre entitats 
participades per l’Ajuntament de Villena en l’exercici 2016, realitzat a 
partir de la informació obtinguda per la Sindicatura de Comptes i la 
facilitada per l’entitat. 

Quadre 2. Entitats participades 

Denominació Tipus d’ens % Participació 

Fundació José María Soler Organisme autònom 100 

Fundació Municipal d’Esports Organisme autònom 100 

Patronat del Conservatori Professional i Banda Municipal de Música Organisme autònom 100 

L’Ajuntament al·ludeix a aquestes entitats com a organismes autònoms 
dependents, tant en la informació retuda relativa al Compte General com 
en altres documents. Per això, hauria d’analitzar la correcta naturalesa 
jurídica d’aquests ens dependents i, si és el cas, modificar la seua 
denominació amb la finalitat d’evitar confusions o errors en la qualificació 
jurídica correcta, de conformitat amb l’article 5.1.e de l’LF. Quant als 
objectes socials de les diferents fundacions municipals, s’ha d’indicar el 
següent: 

- La Fundació José María Soler té com a objectiu principal conservar 
adequadament, ampliar i promoure el coneixement del patrimoni 
documental, bibliogràfic i audiovisual donat per José María Soler a 
l’Ajuntament de Villena. 

- La Fundació Municipal d’Esports presenta com a finalitat principal la 
promoció esportiva i de la cultura física de la població del municipi. 
Inclou, així mateix, la promoció de la construcció d’instal·lacions 
esportives, així com la conservació, reparació i administració de les 
que siguen propietat municipal. 

- El Patronat del Conservatori Professional i Banda Municipal de 
Música té com a missió essencial l’ensenyament en matèria musical, 
com també promoure la cultura musical al municipi de Villena. 
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2. Control intern 

Durant l’any 2016, el lloc de treball d’Intervenció va estar ocupat fins al 31 
de maig per un empleat que havia accedit de forma interina en 2012, per 
mitjà d’un procés selectiu convocat pel mateix Ajuntament. Després de la 
renúncia al lloc d’aquest empleat en 2016, l’ha ocupat accidentalment fins 
a l’actualitat un funcionari de l’Ajuntament que no té la condició de 
funcionari de carrera habilitat nacional. En aquest sentit, es considera 
necessari que, atesa l’especial responsabilitat i rellevància del lloc 
d’Intervenció, l’Ajuntament adopte totes les accions possibles al seu abast 
perquè siga ocupat per un funcionari que pertanga a la subescala 
d’intervenció tresoreria, categoria superior, tal com exigeix l’article 167 de 
l’LRLCV. 

La Intervenció no realitza la fiscalització plena posterior a què s’han de 
subjectar les despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia, de 
conformitat amb l’obligació recollida en l’article 219.3 de l’LRHL, i no hi ha 
cap document intern, a través de les bases d’execució o a través d’un 
reglament propi, que indique el procediment que cal seguir per a complir 
aquest precepte. 

En l’exercici de la funció interventora, la Intervenció municipal va elaborar 
en l’exercici 2016 un total de 78 informes de fiscalització de 
disconformitat, i 39 més en l’exercici 2017. 

Els advertiments més significatius es poden agrupar en tres blocs, d’acord 
amb les circumstàncies que s’indiquen a continuació: 

- En relació amb les nòmines, els advertiments obeeixen a l’omissió 
d’autoritzacions i procediments en la comissió de serveis de 
determinats treballadors, l’absència de justificació suficient sobre les 
hores extra efectuades per la policia local, la superació dels límits 
imposats per l’article 75 ter de l’LBRL pel que fa al nombre màxim de 
càrrecs públics amb dedicació exclusiva, i per l’article 104 bis de 
l’LBRL pel nombre màxim de personal eventual en la plantilla de 
treballadors de l’Ajuntament. 

- Respecte a l’omissió d’un procediment de contractació ajustat a 
l’LCSP, la major part dels advertiments obeeixen a diferents despeses 
periòdiques la quantia agrupada conjuntament de les quals excedeix 
el límit per a ser considerades contracte menor i, per tant, s’hauria 
d’haver licitat un contracte. Entre aquestes poden esmentar-se els 
serveis de transport col·lectiu de viatgers, serveis de neteja a les 
dependències municipals, serveis extraordinaris de recollida de 
residus sòlids o el subministrament de bombes i motors d’aigua. 

S’han detectat, no obstant això, algunes d’aquestes despeses amb un 
import que no supera els límits del contracte menor i, per tant, no 
haurien d’haver sigut objecte d’advertiment per omissió d’un 
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procediment de licitació. Aquesta circumstància és deguda al fet que, 
per a delimitar si se supera el llindar del contracte menor, 
l’advertiment s’efectua en funció de la facturació de l’empresa 
contractista a l’Ajuntament fins a aquell moment, sense tenir en 
compte l’objecte del contracte. Això dona com a resultat la possible 
existència de contractes de diferents objectes realitzats per un 
mateix contractista i que haurien sigut considerats inadequadament 
fraccionaments contractuals. Per a evitar aquesta situació, caldria 
portar un control de les despeses segons l’objecte d’aquestes, i 
determinar el valor estimat del contracte d’acord amb les regles de 
l’article 88 de l’LCSP. 

- D’altra banda, s’efectuen nombrosos advertiments per omissió de la 
signatura del personal tècnic o responsable del departament 
corresponent en algunes factures, cosa que, d’acord amb la base 25.2 
d’execució del pressupost de 2016, resulta un tràmit previ obligatori 
que significaria la conformitat amb la prestació del servei i, a més, 
amb la realització satisfactòria de l’objecte del contracte o de la 
sol·licitud. 

S’ha de destacar que les resolucions de l’Alcaldia contràries als 
advertiments de la Intervenció municipal no tenen cap motivació 
expressa. Cal tenir en compte que si bé l’article 217 de l’LRHL atribueix al 
president de l’entitat la competència per a resoldre els advertiments de la 
Intervenció en cas de discrepància de l’òrgan al qual afecte l’advertiment, 
aquesta circumstància no l’eximeix de la necessitat de motivar 
adequadament aquestes resolucions administratives en compliment de 
l’article 35.1 de l’LPAC. 

En els exercicis 2016 i 2017, la Intervenció municipal no va elevar al Ple 
l’informe amb totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
contràries als advertiments efectuats, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos (article 218.1 de l’LRHL), sinó 
que ha sigut el mateix alcalde qui ha realitzat aquesta funció. 

S’ha comprovat que en els exercicis 2016 i 2017 l’Ajuntament ha tramitat 
la informació requerida per la instrucció de la Sindicatura de Comptes, en 
informar dels advertiments de la Intervenció municipal en funció de les 
matèries i de la quantia. 

3. Obligacions d’informació al Ple 

Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

En relació amb el compliment de les obligacions d’informació al Ple de 
l’Ajuntament que es regulen en l’article 207 de l’LRHL i referides a 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la 
seua situació, s’ha comprovat que la Intervenció municipal no ha remés 
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la informació corresponent durant l’exercici 2016 i, per tant, s’han 
incomplit les disposicions de l’article esmentat i de la base 76 d’execució 
del pressupost. Aquesta circumstància, no obstant això, s’ha esmenat 
durant 2017, en què s’ha remés trimestralment aquesta informació al Ple 
municipal. 

Inventari de béns 

En la revisió efectuada en relació amb l’inventari de béns de l’Ajuntament, 
s’han posat de manifest les circumstàncies següents, que l’Ajuntament 
hauria de resoldre: 

a) L’entitat disposava d’un inventari aprovat el 14 de juny de 1972, 
rectificat per última vegada el 16 de desembre de 1985; per tant, no 
està actualitzat. No consta que els organismes autònoms dependents 
de l’entitat tinguen un inventari degudament aprovat, d’acord amb 
l’article 17 de l’RBEL.9 El Ple no verifica les rectificacions anualment, 
ni quan es renova la corporació, tal com es disposa en l’article 33 de 
l’RBEL. 

b) No tots els béns immobles i drets reals estaven inscrits en el Registre 
de la Propietat, en compliment de les disposicions de l’article 36 de 
l’RBEL. 

L’Ajuntament ha d’esmenar les circumstàncies descrites, que dificulten la 
gestió municipal, en la mesura en què és essencial el control i la protecció 
de cada un dels béns de l’Ajuntament i de les seues entitats dependents. 

S’ha acreditat que l’entitat ha adjudicat un contracte per a la implantació 
d’una aplicació informàtica per a la gestió d’inventari i patrimoni, que pot 
permetre que se solucionen les deficiències descrites. 

Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 de l’LMOC10 estableix que les persones titulars de les 
intervencions o, si no n’hi ha, les titulars de les tresoreries de les entitats 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament de les obligacions de l’entitat. Pel que fa a l’exercici 
2016, s’ha comprovat que s’han elaborat els informes esmentats 
corresponents als quatre trimestres. 

Els informes trimestrals corresponents a 2016 es van remetre a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda. Això no obstant, no queda acreditat 

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

Locals. 

10  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. 
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que es remeteren a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat, un 
enviament que és també obligat de conformitat amb l’article 4.4 de 
l’LMOC. 

4. Pressupost 

Tramitació i contingut dels pressupostos 2016, 2017 i 2018 

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

Quadre 3. Aprovació i contingut dels pressupostos  

 
Pressupost 

2016 
Pressupost 

2017 

Pressupost 
2018 

prorrogat 

Aprovació inicial 28/07/2016 29/06/2017  

Aprovació definitiva 01/09/2016 26/07/2017  

Publicació 06/09/2016 08/08/2017  

Remissió a l’Estat  21/10/2016 04/10/2017  

Remissió a la comunitat autònoma No No  

Contingut d’acord amb LRHL i RLRHL11 No Sí  

Documentació complementària completa No No  

Les dades recollides en el quadre anterior posen de manifest les 
circumstàncies següents, que interessa remarcar: 

- En cap dels tres pressupostos se’n va promoure l’aprovació inicial ni 
la resta dels tràmits previstos en els articles 168 i 169 de l’LRHL, que 
han de realitzar-se abans del 15 d’octubre de l’any anterior al de la 
seua entrada en vigor, tal com es disposa en l’article 168.4 de l’LRHL. 

- L’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 no 
s’ha realitzat abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de 
l’exercici en què haja d’aplicar-se, tal com es disposa en l’article 169.2 
de l’LRHL. En el cas del pressupost de l’exercici 2018, han funcionat 
amb el pressupost de 2017 prorrogat. 

                                                
11  Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisé de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos..  
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- En els pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 no s’ha realitzat la 
remissió d’aquests, una vegada aprovats definitivament, a la 
Generalitat. La remissió a l’Estat s’ha realitzat després de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i no simultàniament. Tot 
això representa un incompliment del que es preveu en l’article 169.4 
de l’LRHL. 

En la mesura en què no estava aprovat cap dels tres pressupostos en la 
data d’inici de l’exercici, es van prorrogar automàticament els dels 
exercicis anteriors. S’han revisat les tres pròrrogues i s’ha posat de 
manifest que en la corresponent al pressupost de 2015 per a l’exercici 2016 
no consta en l’expedient l’informe preceptiu de la Intervenció previ a la 
resolució motivada dictada per l’alcalde, en què cal recollir els ajustos 
realitzats als crèdits del pressupost de 2015 per a l’exercici 2016, de 
manera que s’incompleix l’article 21.4 de l’RLRHL. 

En relació amb el contingut dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 
per a l’exercici següent, s’ha comprovat que, en termes generals, s’ajusten 
a les disposicions dels articles 165 i 166 de l’LRHL i dels articles 8 a 17 de 
l’RLRHL, encara que s’han posat de manifest les incidències següents, que 
són comunes als dos pressupostos: 

- Cal incloure en els expedients, com a documentació 
complementària, la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i 
un avanç de la del corrent, referida almenys a un període de sis 
mesos d’aquest, subscrites l’una i l’altre, per la Intervenció 
municipal, i confeccionades tal com disposa la ICAL. S’ha comprovat 
que en el seu lloc s’inclouen els acords d’aprovació de les 
liquidacions esmentades, en què no es reflecteixen les liquidacions 
partida per partida, de manera que s’incompleix l’article 18.1.b de 
l’RLRHL. 

- L’annex d’inversions, que figura com a documentació 
complementària en els dos expedients, no s’ajusta al contingut 
establit en l’article 19 de l’RLRHL i, d’altra banda, no està subscrit pel 
president de l’entitat, tal com es disposa en l’article 18.1.d de l’RLRHL. 

- L’annex de beneficis fiscals en matèria de tributs locals, que hauria 
de figurar com a documentació complementària, en compliment de 
les disposicions de l’article 168.1.e de l’LRHL, no figura en cap dels 
dos expedients. 

A més de les incidències comunes esmentades en relació amb el contingut 
dels dos pressupostos, s’ha posat de manifest una incidència que 
únicament afecta el contingut del pressupost de 2016, que fa referència a 
la no inclusió en l’expedient del pressupost dels estats de despeses i els 
estats d’ingressos dels tres organismes autònoms administratius de 
l’Ajuntament, tal com es disposa en l’article 165.1 de l’LRHL. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena. 
Exercicis 2016 a 2018 

 

23 

 

En relació amb les bases d’execució dels pressupostos dels exercicis 2016 
i 2017, s’ha comprovat que regulen, en termes generals, totes les matèries 
previstes en l’article 9.2 de l’RLRHL, encara que interessa formular les 
observacions següents: 

- Les bases d’execució dels dos pressupostos no inclouen de manera 
expressa el règim de delegació de competències del Ple, l’Alcaldia i la 
Junta de Govern Local per a l’autorització, disposició de despeses i 
reconeixement d’obligacions, tal com s’estableix en l’article 9.2.f de 
l’RLRHL. 

- Les bases d’execució dels dos pressupostos no recullen la forma en 
què els perceptors de subvencions han d’acreditar el fet de trobar-se 
al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, de manera 
que s’incompleix l’article 9.2.h de l’RLRHL. 

- Els percentatges per al càlcul dels drets de difícil o impossible 
recaptació recollits en les bases d’execució del pressupost de 2016 
incompleixen els percentatges mínims establits en l’article 193 bis de 
l’LRHL. Aquesta qüestió s’ha esmenat en les bases d’execució del 
pressupost de 2017. 

Els pressupostos inicials aprovats per als exercicis 2016, 2017 i 2018 de 
l’Ajuntament es mostren en els dos quadres següents. 

Quadre 4. Capítols d’ingressos dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2016 2017 2018 

1. Impostos directes 10.264.681 10.860.240 10.860.240 

2. Impostos indirectes 292.300 122.067 122.067 

3. Taxes i altres ingressos 3.802.912 3.099.938 3.099.938 

4. Transferències corrents 7.843.967 8.475.038 8.475.038 

5. Ingressos patrimonials 398.193 307.717 307.717 

6 Alienació d’inversions 0 0 0 

7. Transferències de capital 0 1.000.000 1.000.000 

8. Actius financers 10.000 10.000 10.000 

9. Passius financers 0 0 0 

 Total ingressos 22.612.053 23.875.000 23.875.000 
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Quadre 5. Capítols de despeses dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2016 2017 2018 

1. Despeses de personal 8.763.970 8.985.956 8.985.956 

2. Despeses funcionament 8.129.983 9.138.538 9.138.538 

3. Despeses financeres 235.845 101.000 101.000 

4. Transferències corrents 3.184.849 3.281.456 3.281.456 

5 Fons de contingència 50.000 40.000 40.000 

6. Inversions reals 1.117.306 1.868.307 1.868.307 

7. Transferències de capital 100 100 100 

8. Actius financers 10.000 10.000 10.000 

9. Passius financers 1.120.000 449.643 449.643 

 Total despeses 22.612.053 23.875.000 23.875.000 

 Superàvit/Dèficit inicial 0 0 0 

Els pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 es van aprovar anivellats, sense 
superàvit ni dèficit inicial, en compliment de les disposicions de l’article 
165.4 de l’LRHL. El pressupost de 2018 no es va aprovar, sinó que es va 
prorrogar el de l’exercici 2017 i per això presenta les mateixes xifres que 
el pressupost d’aquest any. 

Modificacions pressupostàries de l’exercici 2016 

En l’exercici 2016, l’Ajuntament va aprovar modificacions pressupostàries 
per un import de 9.953.020 euros, que representen un increment del 
pressupost inicial del 44%, tal com es mostra en els quadres següents, 
elaborats en euros.   
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Quadre 6. Modificacions pressupostàries en l’estat d’ingressos de 2016 

ESTAT D’INGRESSOS 

Cap. Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Impostos directes 10.264.681 -  -  10.264.681 31,5% 

2. Impostos indirectes 292.300 -  -  292.300 0,9% 

3. Taxes i altres ingressos 3.802.912 -  -  3.802.912 11,7% 

4. Transferències corrents 7.843.967 836.389 10,7% 8.680.356 26,7% 

5. Ingressos patrimonials 398.193 -  -  398.193 1,2% 

6. Alienació inv. reals -  -  -  - - 

7. Transferències de capital -  614.334 -  614.334 1,9% 

8. Actius financers 10.000 8.502.297 85.023,0% 8.512.297 26,1% 

 TOTAL INGRESSOS 22.612.053 9.953.020 44,0% 32.565.073 100,00% 

Quadre 7. Modificacions pressupostàries en l’estat de despeses de 
2016 

ESTAT DE DESPESES 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Despeses de personal 8.763.970 279.473 3,2% 9.043.443 27,8% 

2. Despeses de funcionament 8.129.983 323.447 4,0% 8.453.430 26,0% 

3. Despeses financeres 235.845 -135.400 -57,4% 100.445 0,3% 

4. Transferències corrents 3.184.849 385.510 12,1% 3.570.359 11,0% 

5 Fons contingència 50.000 -45.000 -90,0% 5.000 0,0% 

6. Inversions reals 1.117.306 4.728.045 423,2% 5.845.351 17,9% 

7. Transferències de capital 100 -  0,0% 100 0,0% 

8. Actius financers 10.000 -  0,0% 10.000 0,0% 

9. Passius financers 1.120.000 4.416.945 394,4% 5.536.945 17,0% 

 TOTAL DESPESES 22.612.053 9.953.020 44,0% 32.565.073 100,0% 

Així mateix, els tipus de modificació pressupostària realitzats durant 
l’exercici 2016 es detallen en el quadre següent.  
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Quadre 8. Tipus de modificacions pressupostàries de 2016 

 Crèdits 
extraord. 

Suplem. 
de crèdit 

Àmpl. 
de 

crèdit 

Transf. 
crèdit 

positives 

Transf. 
crèdit 

negatives 

Incorpor. 
roman. 
crèdit 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Baixes 
per 

anul·lació 
Total  

Despeses de personal 0 0 0 167.000 -252.258 0 364.731 0 279.473 

Despeses de funcionament 0 134.500 0 105.403 -14.478 0 102.822 -4.800 323.447 

Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 -135.400 -135.400 

Transferències corrents 0 0 0 25.842 -9.169 0 368.837 0 385.510 

Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 

Inversions reals 1.515.136 20.710 0 74.634 -96.974 2.600.205 614.334 0 4.728.045 

Transferències de capital                 0 

Passius financers 0 4.416.945 0 0 0 0 0 0 4.416.945 

Total general 1.515.136 4.572.155 0 372.879 -372.879 2.600.205 1.450.724 -185.200 9.953.020 

La tramitació i aprovació de les modificacions pressupostàries aplicables 
a l’Ajuntament queden sotmeses bàsicament a aquestes disposicions 
jurídiques: 

- El títol VI, capítol primer, secció segona, de l’LRHL. 

- El capítol segon, secció segona, de l’RLRHL. 

- El capítol tercer de la LOEPSF.12 

- El capítol V de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 
2016 de l’Ajuntament. 

La regulació que s’efectua d’aquesta matèria en les bases d’execució 
pressupostàries es considera inadequada en termes generals, ja que es 
limita en la pràctica totalitat a reproduir les disposicions legals o 
reglamentàries exigibles ja normativament. 

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que les bases d’execució 
pressupostària han de contenir l’adaptació de les disposicions generals en 
matèria pressupostària a l’organització i les circumstàncies particulars de 
l’Ajuntament, així com aquelles altres necessàries per a una gestió 
encertada. Per això, no n’hi ha prou amb una mera reproducció de la 
normativa aplicable, sinó que exigeixen a l’entitat un detall major sobre la 
gestió concreta que cal realitzar per a l’aprovació dels expedients, òrgans 
implicats i la seua funció en aquesta gestió, referència a la verificació del 
compliment d’estabilitat pressupostària, serveis encarregats de validar les 
quanties dels crèdits i la seua introducció en els sistemes informàtics, 
entre altres aspectes. 

                                                
12 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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S’ha revisat una mostra de modificacions de crèdit que representa el 46,6% 
del total, sense que s’haja posat de manifest cap incompliment 
significatiu, i són conformes els informes corresponents sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

5. Compte General 

Tramitació i contingut del Compte General de l’exercici 2016 

El Compte General de l’Ajuntament està integrat pels documents 
següents, referits tant a la mateixa entitat com als seus organismes 
autònoms: balanç, compte del resultat economicopatrimonial, estat de 
liquidació del pressupost i la memòria. A aquests comptes anuals de 
l’Ajuntament s’ha adjuntat la documentació prevista en la regla 45.3 de la 
ICAL. 

La Intervenció municipal va formar el Compte General amb data 19 de 
juny de 2017, i després de l’exposició pública va rebre l’informe favorable 
de la Comissió Especial de Comptes amb data 21 de setembre de 2017. El 
Ple va aprovar el Compte General el dia 28 de setembre de 2017 i el va 
remetre a la Sindicatura de Comptes amb data 3 d’octubre de 2017. Com 
es pot comprovar, l’aprovació i rendició definitiva del Compte General es 
va realitzar ajustant-se als terminis previstos en l’article 212 de l’LRHL. 

En la revisió efectuada s’ha detectat que l’import del resultat 
pressupostari remés a la Sindicatura de Comptes, a través de la Plataforma 
de Rendició de Comptes, no coincideix amb el que apareix en el decret 
d’aprovació de liquidació de pressupost de 2016. En particular, mentre que 
en el decret d’aprovació de la liquidació del pressupost la seua quantia és 
de 2.823.125 euros, en la informació remesa a la Plataforma de Rendició de 
Comptes té una quantia de 7.132.722 euros, una diferència que obeeix al 
fet que en aquest últim no s’han consignat els ajustos per les desviacions 
de finançament de l’exercici. 

L’informe de la Intervenció municipal sobre la formació del Compte 
General de 2016 es limita a reproduir el que ja s’indica en la legislació 
aplicable sobre el contingut i la tramitació del Compte General, sense 
aportar cap informació addicional sobre com s’ha obtingut cada un dels 
estats del Compte General i sense entrar a valorar les possibles incidències 
que s’hagen pogut detectar, que poden afectar la imatge fidel de la situació 
econòmica, financera, pressupostària o patrimonial en la data de 
tancament de l’exercici. En aquest sentit, l’informe ha de contenir 
almenys referència a aquests aspectes, sense que puga considerar-se 
adequada la remissió al contingut de la memòria integrada en aquest 
compte. 

D’altra banda, de l’anàlisi de la informació financera en suport informàtic 
efectuat per l’equip d’auditoria de sistemes informàtics de la Sindicatura, 
s’ha detectat que l’entitat no realitza l’amortització anual del seu 
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immobilitzat almenys des de l’exercici 2008, una circumstància que afecta 
la imatge fidel del patrimoni i el resultat economicopatrimonial dels 
comptes anuals de l’Ajuntament. S’incompleixen així les normes de 
registre i valoració que recull la segona part de la ICAL. 

En la revisió efectuada de la memòria del Compte General de 2016 de 
l’Ajuntament s’ha posat de manifest que el seu contingut es recull de 
manera dispersa, perquè en algunes ocasions s’ofereix informació en el 
mateix document de la memòria, mentre que en altres ocasions es detalla 
la informació en uns quadres annexos al Compte General, fora del mateix 
document de la memòria. Referent a això, es recomana que l’entitat 
unifique la informació de la memòria adaptant-ne el contingut al que 
s’exigeix en la ICAL. 

D’altra banda, s’ha comprovat que no s’ha inclòs ni en la memòria 
esmentada ni en quadres annexos la informació següent, que és 
obligatòria: 

- Informació relativa al punt 22 de la memòria, “Contractació 
administrativa”. L’entitat hauria de confeccionar els quadres 
referents als contractes adjudicats en 2016 distingint segons els 
diferents procediments d’adjudicació i segons els tipus de 
contractes. Es tracta d’una àrea d’especial transcendència en la 
gestió de la despesa pública, la informació pública de la qual resulta 
totalment ineludible. 

- Informació relativa al punt 24.4 de la memòria, “Execució de 
projectes de despesa”, amb indicació per codis dels projectes de 
despesa, la duració prevista, l’any d’inici, les despeses previstes, les 
obligacions reconegudes i, si és el cas, la part que té finançament 
afectat. 

- Informació relativa al punt 24.5 de la memòria, “Despeses amb 
finançament afectat”, distingint per a cada despesa el seu agent 
finançador i determinant tant el coeficient de finançament com les 
desviacions de finançament de l’exercici i les acumulades. Aquesta 
informació és necessària per a obtenir tant les magnituds del resultat 
pressupostari com del romanent de tresoreria. 

- En relació amb els indicadors financers i patrimonials del punt 25 de 
la memòria, no s’ofereix informació relativa al període mitjà de 
pagament als creditors comercials, ni en l’expedient del Compte 
General aprovat ni en la informació remesa a la Sindicatura de 
Comptes a través de la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Aquesta informació és imprescindible per a poder aplicar l’eventual 
superàvit a inversions financerament sostenibles. En l’informe de la 
Intervenció que justifica aquesta aplicació s’indica que el període 
mitjà de pagament resulta de 21,68 dies i, per tant, inferior al termini 
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màxim previst en l’article 4 de l’LMOC 3/2004, encara que no s’ha 
oferit cap informació sobre aquest tema en l’expedient de l’aprovació 
del Compte General. 

Comentaris als estats financers del Compte General de l’exercici 2016 

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016 es va 
aprovar el 23 de febrer de 2017, dins del termini que disposa l’article 191.3 
de l’LRHL se’n va donar compte al Ple el 30 de març de 2017 i se’n va 
remetre còpia a la Generalitat, el dia 3 de març de 2017, i a l’Administració 
de l’Estat, amb data 28 de març de 2017. S’ha complit, per tant, el termini 
previst en l’article 193.5 de l’LRHL. 

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

Quadre 9. Principals dades pressupostàries de 2015 i 2016 

Dades pressupostàries 2015 2016 
Variació 

2016/2015 

Pressupost inicial despeses 21.949.647 22.612.053 3,0% 

Pressupost inicial ingressos 21.949.647 22.612.053 3,0% 

Previsions definitives despeses 27.791.441 32.565.073 17,2% 

Previsions definitives ingressos 27.791.441 32.565.073 17,2% 

Drets reconeguts nets 27.319.975 28.662.394 4,9% 

Obligacions reconegudes netes 23.105.207 25.966.427 12,4% 

Resultat pressupostari 4.214.768 2.695.967 -36,0% 

Resultat pressupostari ajustat 4.092.430 2.823.125 -31,0% 

Romanent de tresoreria total 15.491.191 16.748.584 8,1% 

Romanent de tresoreria despeses generals 9.678.287 12.071.259 24,7% 

Estabilitat pressupostària de l’exercici 2016 

En l’exercici 2016, la Intervenció municipal va emetre els informes 
d’estabilitat pressupostària corresponents previstos en l’article 16 de 
l’RLEP.13 També s’ha comprovat que l’entitat ha complit els 

                                                
13  Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de deseplegament de 

la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats 
locals. 
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subministraments d’informació trimestral i anual previstos en l’OEPSF,14 
per la qual es despleguen els articles 6 i 27 de la LOEPSF.15 

Les unitats institucionals dependents, segons un informe de la Intervenció 
de l’Ajuntament, dins de l’àmbit de subjecció de l’article 2.1 de l’OEPSF, 
són el mateix Ajuntament i les seues tres entitats dependents. 

En relació amb els informes emesos per la Intervenció municipal sobre 
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, són rellevants los 
dades següents: 

- Tal com assenyala el mateix informe d’estabilitat pressupostària 
referent a l’aprovació del pressupost, el resultat en termes de 
capacitat/necessitat de finançament del pressupost consolidat de 
2016, després de l’aplicació dels ajustos i calculat en els termes 
regulats pel SEC2010 i la LOEPSF, puja a 1.636.155 euros. 

- L’informe del compliment de l’estabilitat pressupostària per a la 
liquidació del pressupost consolidat de l’exercici 2016, així mateix, 
llança un superàvit de 7.646.524 euros, en termes de comptabilitat 
nacional i després d’efectuar els ajustos corresponents. 

D’altra banda, s’ha comprovat que en els informes sobre l’estabilitat 
pressupostària falta el detall dels ajustos practicats a cada un dels ens 
dependents inclosos en els articles 2.1.c de la LOEPSF i 4.1 de l’RLEP, o la 
menció expressa al fet que no és procedent practicar-los, així com la 
situació individual d’aquests en termes de capacitat de finançament. 

6. Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’inclou el càlcul 
del resultat pressupostari, que es mostra en el quadre següent comparat 
amb l’obtingut en l’exercici anterior. 
  

                                                
14  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. 

15  Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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Quadre 10. Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari ajustat en l’exercici 2016 ha disminuït en 
1.269.305 euros respecte al de l’exercici 2015, principalment a causa de 
l’augment de les obligacions reconegudes del capítol 9, “Passius 
financers”, derivades de la reducció de l’endeutament per l’amortització 
de diversos préstecs durant l’exercici 2016. 

En relació amb el càlcul del resultat pressupostari, cal assenyalar que 
l’Ajuntament no utilitza un programa informàtic per al seguiment 
individualitzat dels projectes de despeses que compten amb finançament 
afectat, sinó que el control es fa manualment, la qual cosa augmenta 
significativament el risc d’error en l’obtenció de les desviacions de 
finançament, que són una magnitud essencial per al càlcul tant del 
resultat pressupostari com del romanent de tresoreria. 

Pel que fa a l’informe de la Intervenció municipal sobre la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016, cal assenyalar que hauria de resultar més 
complet i avaluar les incidències més rellevants detectades durant 
l’exercici; a més, hauria d’oferir-se la comparació dels conceptes de 
l’exercici liquidat amb els d’exercicis anteriors i la justificació de les seues 
diferències, l’aclariment tan precís com siga possible de les modificacions 
pressupostàries aprovades en l’exercici i la seua variació respecte als 
crèdits inicials, així com una explicació dels ajustos realitzats en el 
resultat pressupostari i romanent de tresoreria. 

Hauria resultat necessari, així mateix, efectuar en aquest informe una 
menció especial sobre els reconeixements extrajudicials de crèdit de l’any 
2016 i d’anys següents fins a l’elaboració de l’informe, tant respecte dels 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2016 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2016 

Resultat 
pressup. 

2016 

Resultat 
pressup. 

2015 

Variació 
2016/2015 

a. Operacions corrents 24.320.347 19.538.085 4.782.262 6.343.777 -24,6% 

b. Altres operacions de capital 4.329.751 881.536 3.448.215 705.573 388,7% 

1. Total operacions no financeres (a + b) 28.650.098 20.419.621 8.230.477 7.049.350 16,8% 

c. Actius financers 12.296 9.861 2.435 -976 -349,5% 

d. Passius financers 0 5.536.945 -5.536.945 -2.833.606 -95,4% 

2. Total operacions financeres (c + d) 12.296 5.546.806 -5.534.510 -2.834.582 -95,2% 

Resultat pressupost de l’exercici (1 + 2) 28.662.394 25.966.427 2.695.967 4.214.768 -36,0% 

3. Crèdits gastats fin. amb rom. tresoreria per a despeses grals.     4.436.755 0 - 

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici     387.299 547.530 -29,3% 

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici   4.696.896 669.868 601,2% 

Resultat pressup. ajustat (1 + 2 + 3 + 4 - 5)     2.823.125 4.092.430 -31,0% 
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seus aspectes legals com sobre la seua possible influència en els estats 
comptables. 

El quadre següent, expressat en euros, mostra la situació de l’estalvi net 
sense considerar l’anualitat teòrica d’amortització de l’Ajuntament. 

Quadre 11. Estalvi net 

Concepte 
Exercici 

2016 
Exercici 

2015 

Pressupostos d’ingressos. Liquidació dels capítols 1 a 5 24.320.347 25.135.918 

Pressupostos de despeses. Liquidació dels capítols 1, 2 i 4 19.443.471 18.696.762 

ESTALVI NET DE L’EXERCICI 4.876.876 6.439.156 

D’altra banda, les obligacions pendents d’aplicar al pressupost que figuren 
a 31 de desembre de 2016 en el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost”, es xifren en 913.845 euros, dels quals 
600.000 euros són deguts al deute de l’Ajuntament arran de la liquidació 
del contracte de subministrament d’aigua potable, després de la sentència 
de 3 de maig de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. El pagament d’aquesta quantitat es va fer a l’empresa 
recurrent el 14 de juny de 2017. 

L’Ajuntament ha complit l’obligació de remetre a la Sindicatura de 
Comptes, per mitjà de la plataforma de rendició de comptes de les entitats 
locals, la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, els advertiments i informes formulats per la Intervenció 
municipal i els acords adoptats contraris als informes del secretari de 
l’entitat, d’acord amb la instrucció aprovada per mitjà de l’Acord de 30 de 
juliol de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Amb data 23 de febrer de 2017 es va aprovar la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2016, entre les dades més significatives del qual es poden 
esmentar uns drets reconeguts nets de 28.662.394 euros i unes obligacions 
reconegudes netes de 25.966.427 euros, que després dels ajustos 
corresponents llancen un resultat pressupostari positiu de 2.823.125 
euros. 

Reconeixements extrajudicials de crèdit 

En el quadre següent es mostra el total d’expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de l’Ajuntament en els exercicis 
2016 i 2017, expressats en euros.  
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Quadre 12. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Exerc. Nre. exp. 
Despeses exercicis 

anteriors a 2016 
Despeses de 

l’exercici 2016 
Total 

2016 7 363.565   

2017 9  1.044.930  

Una interpretació adequada del resultat pressupostari ajustat de l’exercici 
2016 ha de realitzar-se tenint en compte que, en l’exercici 2016, 
l’Ajuntament ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits de despeses de l’exercici 2015 o anteriors per import de 363.565 
euros, mentre que en l’exercici 2017 es van aprovar expedients per 
despeses de l’exercici 2016 per una quantia d’1.044.930 euros. En 
conseqüència, les despeses realment produïdes en l’exercici 2016 són 
superiors en 681.365 euros a les obligacions reconegudes netes que figuren 
en el resultat pressupostari. 

Aquesta desviació es correspon bàsicament amb el reconeixement 
comptable del deute de l’Ajuntament derivat de l’execució de la sentència 
del TSJCV indicada adés, per la liquidació del contracte de 
subministrament d’aigua potable, un deute que l’Ajuntament aprova i 
comptabilitza en 2017, però que hauria d’haver-se registrat l’any 2016, 
l’any en què es va dictar la sentència esmentada i, per tant, naixia el crèdit 
exigible contra l’Ajuntament. 

Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits són una actuació 
de l’Ajuntament que posa de manifest que aquest no s’ajusta a l’article 
173.5 de l’LRHL, en què es disposa que no poden adquirir-se compromisos 
de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els 
estats de despeses. D’acord amb la informació facilitada pel mateix 
Ajuntament, els expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits 
s’han produït per les circumstàncies següents: 

- L’existència de determinades despeses que s’han autoritzat i 
tramitat adequadament en 2016, però les factures de les quals s’han 
presentat al final de l’exercici, per la qual cosa l’Ajuntament decideix 
no comptabilitzar-les pressupostàriament fins a l’exercici següent 
per mitjà d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

No obstant això, cal assenyalar sobre això que en cap cas haurien de 
formar part d’un reconeixement extrajudicial de crèdits les despeses 
que s’han tramitat d’acord amb la normativa aplicable, que per 
diferents raons no van ser imputades a l’exercici corresponent. 

En aquest supòsit, és procedent anul·lar el crèdit pressupostari de 
l’exercici d’origen i, en cas de disposar de romanent de tresoreria 
positiu, aprovar la seua incorporació al crèdit pressupostari de 
l’exercici següent, d’acord amb l’article 182 de l’LRHL, tal com ha fet 
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l’Ajuntament, però resulta innecessari i inadequat tramitar un 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- La execució material de despeses sense comptar prèviament amb els 
acords d’aprovació i disposició per a realitzar-les. En aquests 
supòsits, es considera que hauria de tramitar-se un expedient 
d’anul·labilitat o nul·litat d’actuacions segons el cas concret, en lloc 
d’un reconeixement extrajudicial de crèdits. Aquest aspecte 
s’analitza amb més deteniment, per la seua rellevància i connexió, 
en l’apartat 7 de l’apèndix 3, relatiu als procediments d’adjudicació 
dels contractes menors. 

7. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016, juntament amb 
les xifres corresponents al de l’exercici 2015, expressat en euros. 

Quadre 13. Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2016 2015 Variació 

1. (+) Fons líquids 13.722.420 11.584.133 18,5% 

2. (+) Drets pendents de cobrament 6.037.993 7.675.478 -21,3% 

(+) Del pressupost corrent 2.021.626 2.894.377 -30,2% 

(+) De pressupostos tancats 4.010.610 4.775.141 -16,0% 

(+) D’operacions no pressupostàries 5.757 5.960 -3,4% 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 2.954.086 3.587.790 -17,7% 

(+) Del pressupost corrent 1.856.811 2.133.389 -13,0% 

(+) De pressupostos tancats 337.094 734.341 -54,1% 

(+) D’operacions no pressupostàries 760.181 720.060 5,6% 

4. (+) Partides pendents d’aplicació -57.743 -180.630 68,0% 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 59.276 182.163 -67,5% 

(+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.533 1.533 0,0% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4) 16.748.584 15.491.191 8,1% 

II. Saldo de dubtós cobrament 2.262.187 3.212.654 -29,6% 

III. Excés de finançament afectat 2.415.138 2.600.250 -7,1% 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 12.071.259 9.678.287 24,7% 

L’Ajuntament no ha expressat en el Compte General de l’exercici 2016, 
juntament amb les dades relatives al romanent de tresoreria d’aquest 
exercici, les dades corresponents de l’exercici immediat anterior, a efectes 
comparatius. Aquesta informació resulta obligatòria, de conformitat amb 
l’estructura dels estats comptables que estableix la ICAL, per a les entitats 
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locals, i que per al romanent de tresoreria es troba en el punt 24.6 de la 
memòria. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals s’ha d’interpretar 
considerant les despeses de l’exercici 2016 que es van aprovar l’any 2017, 
per mitjà de reconeixement extrajudicial de crèdits, per una quantia 
d’1.044.930 euros, que no computen en el seu càlcul, però haurien de 
limitar la disponibilitat del romanent esmentat. 

Per a la quantificació dels saldos de dubtós cobrament cal ajustar-se a les 
indicacions de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016, així 
com a l’article 193 bis de l’LRHL. A l’Ajuntament, el càlcul d’aquest 
concepte es regula en la base número 66 d’execució del pressupost. No 
obstant això, l’obtenció del saldo de dubtós cobrament segons la base 
esmentada resulta contradictòria amb el precepte legal que estableix els 
percentatges mínims que cal considerar. 

No obstant això, la Tresoreria de l’Ajuntament, després de la petició de la 
Intervenció, emet l’informe 12/2017, de 14 de febrer de 2017, en el qual 
posa de manifest la contradicció comentada adés i indica la prevalença 
del precepte legal enfront de les bases d’execució pressupostària, per la 
qual cosa calcula els drets pendents de cobrament atenent el manament 
legal. L’import obtingut d’aquesta manera és el que finalment apareix en 
els ajustos al romanent de tresoreria i, per tant, s’estima adequat tant el 
criteri manifestat per la Tresoreria com la quantificació de l’import 
ajustat. 

S’ha comprovat que en les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 
2017 s’ha modificat ja la base esmentada adaptant-la a la previsió legal i 
incloent-hi, a més, uns límits més restrictius que els mínims fixats en 
l’article 193 bis de l’LRHL. 

D’altra banda, i tot i que no puga afectar directament el càlcul del dubtós 
cobrament en virtut de l’aplicació dels percentatges legals, es recomana 
que els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que posseïsquen 
una antiguitat elevada i que, d’acord amb els terminis de prescripció 
resulten incobrables, siguen regularitzats i anul·lats. En aquest context, 
s’ha comprovat que hi ha comptabilitzats drets pendents de cobrament 
dels anys 1996 fins a 2016. 

L’altre ajust al romanent de tresoreria total procedeix de l’excés de 
finançament afectat, format per la suma de les desviacions de 
finançament acumulades fins a l’exercici, i la variació del qual en relació 
amb l’exercici 2015 ha sigut molt poc significativa. No obstant això, s’han 
de tenir en compte les indicacions de l’apartat relatiu a l’anàlisi del 
resultat pressupostari, respecte a la necessitat de registrar i controlar 
informàticament els projectes de despeses. 
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Respecte al romanent de tresoreria per a despeses generals, cal assenyalar 
que, en termes comparatius, s’ha vist incrementat en 2.392.972 euros 
respecte al de l’exercici anterior, i que el component que més ha influït en 
aquesta variació ha sigut l’augment dels fons líquids, que han representat 
un increment de 2.138.287 euros respecte als fons líquids de 2015. 

8. Tresoreria 

Aspectes organitzatius 

Els aspectes que es poden destacar en l’organització de l’àrea de Tresoreria 
de l’Ajuntament són els següents: 

- En l’àrea treballen tres funcionaris integrats en un negociat i la 
tresorera és habilitada nacional. 

- Hi ha dues persones, una d’elles la tresorera, autoritzades per a 
accedir als comptes de l’entitat a través d’Internet. 

- La comptabilització i el control de fons no es realitzen per persones 
diferents, i això implica una debilitat en el control de la gestió de 
l’entitat. 

- Es realitzen arquejos suportats amb conciliacions bancàries amb una 
periodicitat mensual, tots signats per la persona responsable. 

- Es manegen fons en efectiu, amb un saldo mitjà aproximat l’any 2016 
de 1.600 euros, encara que no hi ha normes per escrit sobre l’import 
màxim que ha d’haver-hi en caixa, ni del límit per a pagar en efectiu. 
Es realitzen almenys dos arquejos d’aquests fons a l’any, encara que 
no se’n deixa constància documental, la qual cosa posa de manifest 
un control intern inadequat. 

Es recomana elaborar un manual de funcions i responsabilitats del 
personal assignat a l’àrea de Tresoreria. 

Caixa i bancs i institucions de crèdit 

En el quadre següent es mostra, expressat en euros, el saldo de tresoreria 
i la seua composició a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 
segons els registres comptables de l’Ajuntament.  
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Quadre 14. Tresoreria 

Concepte 31/12/2015 31/12/2016 

Caixa operativa 2.024 42 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 3.376.515 7.022.387 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 316 -9 

Caixa restringida. Pagaments a justificar 669 648 

Altres comptes restringits de pagaments 5.278 0 

Actius líquids equivalents a l’efectiu 8.200.000 6.700.000 

Total 11.584.802 13.723.068 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, el saldo de tresoreria a 31 de 
desembre de 2016 s’ha incrementat en un 18,5% respecte a l’existent en la 
data de tancament de l’exercici anterior. 

S’ha comprovat que en l’acta d’arqueig formalitzada a 31 de desembre de 
2016, que s’adjunta als comptes anuals de l’exercici, els imports 
corresponents a les existències inicials de l’exercici, així com els 
cobraments i els pagaments realitzats, són incorrectes i no coincideixen 
amb els que apareixen en el balanç de comprovació adjunt als comptes 
anuals de 2016, una circumstància que posa de manifest que el control 
intern no és adequat. S’ha comprovat, d’altra banda, que en l’acta 
d’arqueig esmentada no s’han inclòs tots els comptes dels quals era titular 
l’Ajuntament. 

El balanç de comprovació, que s’adjunta als comptes anuals de 2016, i la 
informació subministrada per les entitats financeres permeten concloure 
que l’Ajuntament era titular durant 2016 d’un total de 20 comptes 
bancaris: 11 comptes operatius; quatre comptes restringits de recaptació; 
tres comptes d’actius líquids equivalents a l’efectiu, dels quals un estava 
cancel·lat al tancament de l’exercici i dos comptes restringits de 
pagaments, els dos cancel·lats el 31 de desembre de 2016. 

Cal assenyalar que un dels quatre comptes restringits de recaptació no 
estava donat d’alta en la comptabilitat de l’Ajuntament en l’exercici 2016. 
Es tracta d’un compte de recaptació creat l’any 1984 i sense moviments 
bancaris des d’octubre de 1995, però que no estava cancel·lat. Aquest fet 
representa una deficiència de control intern. 

Tres entitats financeres no han remés tota la documentació sol·licitada i, 
per tant, no s’ha pogut verificar la signatura mancomunada dels comptes 
d’aquestes entitats. S’ha comprovat que en cap dels comptes dels quals 
s’ha rebut contestació respecte de la forma de disposició la signatura és 
solidària. 
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Els dos comptes d’actius líquids equivalents a l’efectiu, en vigor el 31 de 
desembre de 2016, es corresponen amb dos terminis fixos, i s’ha 
comprovat que un d’aquests, amb un saldo el 31 de desembre de 2016 de 
5.700.000 euros, no complia els requisits que s’estableixen en la ICAL per 
al compte 577, “Actius líquids equivalents a l’efectiu”, atés que té un 
termini de venciment superior a tres mesos. En conseqüència, aquest 
import no hauria d’haver-se comptabilitzat en tresoreria, sinó en 
inversions financeres temporals, per la qual cosa el saldo de tresoreria 
estaria sobrevalorat en aquest import. 

Pel que fa a l’altre termini fix, amb un saldo el 31 de desembre de 2016 
d’1.000.000 d’euros, ni l’Ajuntament ni l’entitat financera ens han pogut 
facilitar les condicions quant al termini a 31 de desembre de 2016, per la 
qual cosa no s’ha pogut determinar amb seguretat si està correctament 
comptabilitzat en tresoreria o hauria d’haver-se comptabilitzat igualment 
com a inversions financeres temporals. El fet que l’Ajuntament no dispose 
d’aquesta documentació mostra una falta de control intern. 

L’anàlisi de les contestacions facilitades per les entitats bancàries i dels 
certificats bancaris adjunts als comptes anuals de 2016 ha posat de 
manifest l’existència de tres comptes restringits de recaptació que 
presenten un saldo en el banc diferent de zero amb data 31 de desembre 
de 2016. L’Ajuntament és coneixedor dels saldos bancaris que presenten 
aquests tres comptes, i tot i això no els reflecteix en la seua comptabilitat, 
sinó que deixa els comptes a zero i fa les conciliacions bancàries 
oportunes. La conseqüència d’això és que el saldo de tresoreria pel que fa 
a aquests comptes està infravalorat en 10.545 euros. L’Ajuntament hauria 
de comptabilitzar a final d’exercici els saldos que presenten al tancament 
els comptes restringits de recaptació. 

Respecte a les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 2016, que 
s’adjunten als comptes anuals de 2016, s’han revisat les quatre 
conciliacions bancàries de l’Ajuntament en la data esmentada i resulten 
adequades. 

En l’acta d’arqueig formalitzada amb data 31 de desembre de 2016, adjunta 
als comptes anuals de l’exercici, s’indica que l’Ajuntament disposava de 
dos comptes comptables de caixa el 31 de desembre de 2016: un de la 
corporació i un altre de pagaments a justificar. S’ha comprovat, no obstant 
això, que únicament existeix una caixa a l’Ajuntament des de la qual 
s’efectuen tots els cobraments i pagaments en efectiu que es fan en 
l’entitat. 

En relació amb aquesta caixa d’efectiu, s’ha realitzat un arqueig amb data 
15 de gener de 2019, que ha posat de manifest que en aquesta hi havia 
fons per un import de 397 euros inferior al que figurava en comptabilitat, 
encara que posteriorment s’ha justificat aquesta diferència correctament, 
una circumstància que posa de manifest que l’Ajuntament ha de millorar 
el control intern. 
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Pla de disposició de fons 

L’Ajuntament tenia aprovat, en 2016, un pla de disposició de fons, tal com 
disposa l’article 187 de l’LRHL, que constitueix un instrument bàsic per a 
la gestió financera de l’entitat. Aquest pla va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament amb data 28 de febrer de 2013 i continuava en vigor en 
l’exercici 2016. 

En el pla esmentat, l’ordre establit en la prioritat dels pagaments inclou 
correctament en primer lloc les despeses derivades del deute públic, tal 
com estableix l’article 14 de la LOEPSF, i en segon lloc les despeses de 
personal i les obligacions contretes en exercicis anteriors, d’acord amb el 
que s’estableix en l’article 187 de l’LRHL.  

No obstant això, cal assenyalar que no existeix informe de la Intervenció 
municipal en què es fiscalitze aquest pla de disposició de fons, tal com es 
disposa en l’article 214 de l’LRHL.  

S’ha comprovat que durant l’exercici 2016 es va complir l’obligació de 
remissió trimestral al Ministeri d’Hisenda del calendari i pressupost de 
tresoreria, establida en l’article 16.7 de l’ordre que desplega les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.16 

Pagaments a justificar 

La regulació dels pagaments a justificar es recull en la base 34 d’execució 
del pressupost de 2016. En aquesta base no es regula prou la seua 
comptabilització, els conceptes pressupostaris a què són aplicables ni els 
límits quantitatius d’aquests, de manera que s’incompleix l’article 72.2 de 
l’RLRHL. 

Durant l’exercici 2016 es van expedir pagaments a justificar per un import 
de 5.928 euros. D’aquests, se n’ha seleccionat una mostra de quatre 
expedients per un import de 3.107 euros, que representa un 52,4% del total 
de l’any 2016.  

                                                
16  Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica 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. 
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Quadre 15. Mostra de pagaments a justificar 

Núm. 
expedient 

Finalitat Data Import 

1 Invitats ambaixada festera en FITUR 2016  22/01/2016 800,00 

2 Viatge a Gijón fira FETEN 2016 18/02/2016 567,82 

3 Bitllets de tren per a transeünts 03/03/2016 500,00 

4 
Esmorzar promoció turisme a 
mitjans de comunicació a Madrid 

13/12/2016 1.329,20 

De les proves realitzades sobre els quatre expedients de la mostra es 
desprén el següent, en relació amb l’expedient 4: 

- Se supera el termini de 8 dies, des que s’ha disposat totalment de la 
quantitat percebuda fins que es presenta la justificació del pagament 
a justificar, la qual cosa representa un incompliment de la base 34.4 
d’execució del pressupost. 

- La factura justificant no posseeix tots els requisits legals establits 
reglamentàriament, la qual cosa incompleix la base 34.5 d’execució 
del pressupost. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, en relació amb el 
contingut que ha de figurar en els expedients, es recomana que es deixe 
constància que l’ordre de pagament a justificar s’acomoda al pla de 
disposició de fons de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 69.3 de 
l’RLRHL. 
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APÈNDIX 3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
VILLENA. EXERCICIS 2016 I 2017 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament, com a entitat integrant de l’Administració local, té la 
consideració d’Administració pública i en els exercicis 2015 i 2016 hi eren 
aplicables l’LCSP i les seues normes de desplegament quant a la preparació, 
l’adjudicació, els efectes i l’extinció. 

En els contractes iniciats a partir del 18 d’abril de 2016 també hi són aplicables 
les directives europees en matèria de contractació per la part o matèria no 
transposada a l’ordenament jurídic espanyol, en particular les següents: 

- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió. 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública. 

La disposició addicional segona de l’LCSP assigna als alcaldes o presidents de 
les entitats locals les competències com a òrgan de contractació quan la 
quantia dels contractes no supere el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros. Corresponen al Ple les 
competències de l’òrgan de contractació per a la resta de supòsits. 

A l’Ajuntament, l’alcalde ha delegat les seues competències com a òrgan de 
contractació en la Junta de Govern Local per als contractes que siguen de la 
seua competència, excepte els contractes menors, en què la delegació es fa 
en favor dels diferents regidors atés l’objecte de la despesa. 

2. Perfil de contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa, s’ha comprovat que l’Ajuntament té creat en el seu web el 
perfil de contractant, en el qual s’indica que els expedients de contractació 
més recents es publicaran a través de la plataforma de contractació de 
l’Estat. 

S’ha comprovat, així mateix, que s’han començat a publicar en aquesta 
plataforma, des del 22 de juny de l’exercici 2018, els contractes a què estan 
obligats, mentre que la informació dels anys anteriors apareix en el web 
de l’Ajuntament. 

D’altra banda, en la revisió dels expedients incorporats al seu web s’ha 
comprovat que es conserva únicament informació relativa a alguns 
expedients de 2017. Aquesta informació es presenta de forma desagregada 
i dispersa segons la fase de l’expedient, els documents no apareixen 
signats electrònicament ni apareixen els acords adoptats pels òrgans 
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corresponents. Així mateix, els documents incorporats fins i tot en el perfil 
del contractant del seu web no compten amb el dispositiu que permet 
acreditar el moment de l’inici de la difusió pública de la informació, tal 
com exigeix l’article 53 de l’LCSP. 

3. Personal assignat a l’àrea de contractació 

L’Ajuntament no disposa d’un departament de contractació, i a càrrec de 
la preparació dels expedients es troba una única persona que també 
s’encarrega d’assumir altres funcions al marge de la contractació, com 
també d’elaborar els expedients de responsabilitat patrimonial i tramitar 
les assegurances municipals, entre altres. 

Tenint en compte les dimensions de l’Ajuntament, com també l’especial 
rellevància i càrrega de treball que comporta l’àrea de contractació en 
l’Administració pública, es considera convenient un increment dels 
recursos economicopressupostaris, de personal i materials amb la finalitat 
de poder desenvolupar adequadament les funcions inherents a aquesta 
àrea. 

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte la Recomanació 2017/1805, de la 
Comissió de la Unió Europea, de 3 d’octubre de 2017, sobre la 
professionalització de la contractació pública, que en l’article 1 indica que 
els estats membres han d’elaborar i aplicar estratègies de 
professionalització a llarg termini per a la contractació pública, adaptades 
a les seues necessitats, recursos i estructura administrativa, de manera 
autònoma o com a part de polítiques més àmplies de professionalització 
de l’Administració pública. 

Una vegada que es dote de recursos suficients, l’Ajuntament hauria 
d’aprovar un manual de funcions i procediments del personal que integre 
el departament, en el qual apareguen segregades les tasques relatives a 
aquesta àrea, amb indicació clara de les seues comeses i responsabilitats 
en relació amb la seqüència del procediment de contractació. 

4. Contractes formalitzats en els exercicis 2016 i 2017 

L’anàlisi de la informació facilitada per l’Ajuntament ha permés elaborar 
el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i l’import dels contractes 
formalitzats en els exercicis 2016 i 2017, amb els tipus de procediments 
d’adjudicació i les xifres expressades en euros.  
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Quadre 16. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació 

en euros (IVA exclòs) 
Contractes 

Import % Nre. % 

Obres 

Negociat 78.000 100% 1 100% 

Subtotal 78.000 100% 1 100% 

Negociat 31.195 100% 2 100% 

Subtotal 31.195 100% 2 100% 

Subministraments 

Obert     

Negociat 9.700 100% 1 100% 

Subtotal 9.700 100% 1 100% 

Concessió pública 
Obert 220 100% 2 100% 

Subtotal 220 100% 2 100% 

Altres 

(privats i uns altres) 

Obert 19.333 100% 4 100% 

Negociat     

Subtotal 19.333 100% 4 100% 

Total contractes 2016 138.448  10  

Obres 
Negociat 916.991 100% 7 100% 

Subtotal 916.991 100% 7 100% 

Serveis 

Obert 185.952 60,5% 1 16,7% 

Negociat 121.437 39,5% 5 83,3% 

Subtotal 307.389 100% 6 100% 

Subministraments 

Obert     

Negociat 59.900 100% 1 100% 

Subtotal 59.900 100% 1 100% 

Altres 

(privats i uns altres) 

Obert 138.571 100% 3 100% 

Negociat     

Subtotal 138.571 100% 3 100% 

Total contractes 2017 1.422.851  17  

De la informació que s’indica en el quadre anterior, en resulta destacable 
que l’Ajuntament ha recorregut pràcticament en la totalitat al 
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació dels contractes 
formalitzats, amb percentatges del 85,9% en 2016 i del 77,2% en 2017, en 
termes de volum econòmic contractat. 
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Cal tenir en compte, no obstant això, que en la normativa contractual, tant 
la vigent en els exercicis fiscalitzats com la vigent en l’actualitat, es 
configura com un procediment d’adjudicació excepcional. 

5. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament en els exercicis 2016 i 2017, s’ha seleccionat la mostra que 
es detalla en el quadre següent, que representa sengles percentatges del 
67,6% i el 29,4% del volum contractat en aquests exercicis. 

Quadre 17. Contractes analitzats 

EXPEDIENT OBJECTE (BREU DESCRIPCIÓ) TRAMITACIÓ PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ 

4604/2016 Explotació de la cafeteria bar del 
Centre Social per a Majors de 
Villena 

Ordinària 
Obert 

5.950 

(import anual) 

5960/2016 Remodelació de la sala d’actes de la 
Casa de la Cultura de Villena 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 

78.000 

8061/2016 Arrendament d’estands individuals 
tancats i instal·lacions per a la XXI 
Fira de Mostres de Villena 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 

9.700 

TOTAL MOSTRA 2016 93.650 

11519/2016 
Obres d’urbanització de la plaça del 
Mercaíco Negro de Villena Urgència Negociat sense 

publicitat 86.600 

11645/2016 

Obres de substitució de la xarxa de 
sanejament al carrer del Teniente 
Hernández Menor i adjacents de 
Villena 

Urgència Negociat sense 
publicitat 

128.031 

13232/2016 

Obres de reurbanització de l’entorn 
de la plaça de Pascual Doménech i 
carrer de San Antón de Villena 

Urgència Negociat sense 
publicitat 178.164 

4438/2017 
Servei de monitors i coordinadors 
de la campanya d’estiu Ordinària Negociat sense 

publicitat 25.900 

TOTAL MOSTRA 2017 418.695 

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 l’anàlisi dels documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha revisat també una mostra dels 
contractes menors formalitzats per l’Ajuntament en els exercicis 2016 i 
2017. 

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. 
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Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de la contractació i 
que, si és el cas, els responsables de l’entitat també hauran de tenir en 
compte, es comenten en els apartats següents. 

6. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2016 i 2017 

Respecte als contractes en general, així com a aspectes procedimentals de 
la contractació de l’Ajuntament, cal assenyalar les consideracions 
següents: 

- La Intervenció de l’Ajuntament no emet els informes sobre 
l’adequació a la legislació de contractes del sector públic dels plecs 
de clàusules administratives que regeixen les contractacions. 
L’elaboració d’aquests informes sobre els plecs resulta una mesura 
essencial per al control adequat de la legalitat en el procediment de 
contractació pública, en compliment de la disposició addicional 
segona, punt 7, de l’LCSP. 

- L’informe que emet la Secretaria, previ a l’aprovació dels plecs de 
clàusules administratives, resulta poc detallat, perquè hauria de 
contenir, necessàriament, un pronunciament exprés sobre 
l’adequació a la legalitat dels criteris d’adjudicació elegits per a la 
selecció del contractista, en compliment de la disposició addicional 
segona, punt 7, de l’LCSP. 

- En els expedients dels procediments negociats que promou 
l’Ajuntament no hi ha constància que s’haja produït una negociació 
amb els licitadors, un aspecte que resulta necessari i essencial en 
aquest tipus de procediments, en compliment de les disposicions de 
l’article 169.1 de l’LCSP. 

- En els expedients números 11519/2016, 11645/2016 i 13232/2016, 
relatius a diferents obres, s’ha observat que els contractes es 
tramiten amb caràcter d’urgència, però en l’informe justificatiu no 
s’indica clarament quin és el motiu de la urgència, sinó que més 
prompte fa referència a la consideració com a inversió 
financerament sostenible i a l’obligació de l’inici de l’expedient de 
despesa abans de la finalització de l’exercici, però sense que haja de 
considerar-se aquesta circumstància un motiu suficient de la 
urgència, d’acord amb el que es disposa en l’article 112.1 de l’LCSP. 

- En els expedients números 11519/2016, 11645/2016 i 13232/2016, per 
a la selecció del contractista s’estableixen dos criteris d’adjudicació: 
el preu valorat fins a amb un màxim de 5 punts i les millores 
avaluades fins a un màxim de 60 punts. El criteri de les millores 
s’avalua per mitjà de fórmules, però resulta totalment indefinit en el 
contingut i permet una discrecionalitat no adequada, perquè segons 
el plec es permet a l’Ajuntament optar en un moment posterior, una 
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vegada adjudicat el contracte, entre acceptar l’increment del nombre 
d’unitats o bé l’execució de noves actuacions no previstes. 

Aquesta circumstància a més de no ajustar-se a les disposicions de 
l’article 147.2 de l’LCSP, com que no precisa sobre quins elements 
queda autoritzada la seua presentació també comporta una 
vulneració de l’article 22 de l’LCSP, que obliga a definir exactament 
les necessitats que cal satisfer, sense haver de contractar més obra o 
prestació que la necessària. 

- En els expedients 11519/2016 i 11645/2016 hi ha diverses ofertes 
vàlidament admeses per a la seua valoració, encara que es puntuen 
amb zero punts en el criteri de millores a determinades ofertes, per 
no presentar el full de compromís d’execució de millores signada, i 
s’atribueix la totalitat dels 60 punts per aquest concepte a una de les 
ofertes en cada procediment, que és finalment l’adjudicatària. 

Es considera que en els casos d’un simple defecte formal en l’oferta 
presentada, que no afecta la part substancial d’aquesta, com és el cas 
en aquests supòsits, hauria d’haver-se oferit la possibilitat d’esmena, 
a fi d’haver-se facilitat una concurrència major i la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, en compliment de les disposicions 
de l’article 1 de l’LCSP. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’han posat de manifest, a més, les 
circumstàncies següents, que no haurien de produir-se amb la finalitat de 
garantir una tramitació adequada dels expedients de contractació: 

- No s’expedeixen els certificats de registre d’entrada de la presentació 
de les ofertes, un document bàsic que permet garantir la integritat i 
la fiabilitat del nombre i la identitat dels empresaris interessats a 
participar, com també que les proposicions s’han presentat dins del 
termini màxim assenyalat. 

- En els procediments negociats, les diferents regidories, segons 
l’objecte del contracte, realitzen la sol·licitud de participació als 
empresaris. No obstant això, aquesta sol·licitud hauria de recaure en 
l’òrgan de contractació, com a responsable de l’aprovació de 
l’expedient i dels acords o tràmits més rellevants d’aquest. 

Pel que fa a cada contracte seleccionat en la mostra, a continuació es 
detallen de manera individual les consideracions de cada un. 

a) Expedient 4604/2016. Explotació de la cafeteria bar del Centre Social per a 
Majors de Villena 

L’Ajuntament ha qualificat aquest contracte com a administratiu 
especial, als quals es refereix l’article 19.1.b de l’LCSP, i estableix com 
a valor estimat del contracte l’import del cànon que ha d’abonar el 
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contractista a l’Ajuntament, que puja a la quantia de 5.785 euros 
anuals. 

Tenint en compte les característiques de la prestació i l’assumpció 
dels riscos operacionals per part del contractista, l’encaix legal més 
adequat seria haver qualificat aquest contracte com de concessió de 
serveis públics, als quals es refereix l’article 277.a de l’LCSP. D’altra 
banda, el valor estimat que s’hi hauria d’aplicar s’hauria d’haver 
calculat en funció de l’import estimat dels ingressos que s’obtindrien 
durant el període objecte del contracte, mentre que no resulta 
adequada l’opció de l’import d’ingressos per cànon d’explotació. 

S’ha presentat una única oferta i, per tant, no hi ha hagut una 
concurrència competitiva real. El contracte s’adjudica a l’únic 
licitador que ha presentat oferta en haver complit els requisits 
establits en el plec administratiu. 

Quant a l’execució del contracte, l’òrgan de contractació, amb 
informe previ de la Secretaria, acorda amb data 16 d’octubre de 2017 
iniciar l’expedient de la resolució del contracte per incompliment del 
contracte per l’adjudicatari, se’n confisca la garantia definitiva i es 
dona audiència al contractista. Després d’haver notificat al 
contractista la decisió de la resolució del contracte i no haver exposat 
oposició aquest, amb data 13 de novembre de 2017 l’òrgan de 
contractació acorda definitivament la resolució del contracte, sense 
que posteriorment s’haja tornat a prestar el servei ni per un tercer ni 
pel mateix Ajuntament. 

b) Expedient 5960/2016. Remodelació de la sala d’actes de la Casa de la 
Cultura de Villena 

Es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat de 94.511 euros 
i adjudicat per mitjà d’un procediment negociat sense publicitat en 
atenció a la quantia. 

En l’expedient no es defineixen les necessitats que pretenen cobrir-
se i que motiven la contractació projectada, i que és imprescindible 
determinar prèviament d’acord amb l’article 22 de l’LCSP. 

L’execució del contracte no s’ha ajustat als terminis establits, en la 
mesura que havia d’haver-se realitzat en 30 dies com a màxim, 
mentre que realment l’execució ha sigut de quasi 11 mesos des de 
l’acta de comprovació de replantejament, sense que queden 
justificades en l’expedient administratiu les causes d’aquesta 
desviació tan significativa. 

En l’execució s’han produït diverses modificacions tècniques del 
contracte, la més significativa de les quals ha sigut la substitució de 
la millora oferida relativa a la pintura del sostre de la sala per la 
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restauració del sòl de l’escenari. L’informe de l’arquitecte municipal 
previ a l’adjudicació ja va advertir sobre la inadequació de l’oferta de 
l’adjudicatari al plec en aquest sentit. 

De les circumstàncies anteriors, cal presumir-ne la possible 
existència d’alteració de les condicions essencials de la licitació i de 
l’adjudicació, modificacions que estan prohibides d’acord amb les 
disposicions de l’article 107.2 de l’LCSP. 

Pel que fa a aquestes modificacions d’obra, no s’ha tramitat cap 
expedient a aquest efecte i, per tant, no consta la documentació 
exigida per l’article 234.3 de l’LCSP. No obstant això, l’òrgan de 
contractació ha aprovat tant el projecte d’obra modificat com la 
modificació mateixa, però al marge de qualsevol expedient. En canvi, 
no s’ha efectuat l’audiència al contractista, ni existeix cap informe 
jurídic en què es pronuncie sobre la legalitat de la modificació 
projectada, com tampoc s’ha formalitzat amb el contractista la 
modificació. 

c) Expedient 8061/2016. Arrendament d’estands individuals tancats i 
instal·lacions per a la XXI Fira de Mostres de Villena 

Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 12.568 euros i el procediment seguit per a l’adjudicació del 
contractista ha sigut el de procediment negociat sense publicitat per 
raó de la quantia. 

Per a aquells contractes que siguen idèntics i que tinguen caràcter 
repetitiu en el temps, anualment o biennalment per exemple, hauria 
de projectar-se un contracte amb una duració pluriennal major 
acumulant els valors estimats per al conjunt i aplicant les regles de 
procediment de contractació concordes amb aquest valor, tot això 
amb el propòsit de donar-hi compliment adequat amb les regles 
establides en l’article 1 de l’LCSP, especialment les relatives a la 
publicitat de licitacions i a la millor eficiència en la gestió dels 
recursos. 

d) Expedient 11519/2016. Obres d’urbanització de la plaça del Mercaíco Negro 
de Villena 

Es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat de 87.487 
euros, tramitat d’urgència i adjudicat seguint un procediment 
negociat sense publicitat, per raó de la quantia. 

L’informe de necessitats que apareix en l’expedient no es considera 
adequat, ja que no concreta exactament les necessitats que cal cobrir 
i que condueixen a promoure aquest contracte, tal com assenyala 
l’article 22 de l’LCSP, sinó que es limita a indicar, bàsicament, que el 
Ple ha acordat realitzar les obres objecte del contracte. Resulta 
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obligatori que a l’inici de l’expedient es detallen exactament les 
necessitats que cal cobrir i la motivació d’aquestes, d’acord amb els 
articles 22 i 109 de l’LCSP. A més, aquest informe està subscrit per 
l’enginyer tècnic de l’Ajuntament en comptes de per l’òrgan de 
contractació, tal com és preceptiu d’acord amb l’article 109 de l’LCSP. 

S’ha comprovat que el temps transcorregut entre l’aprovació de 
l’expedient i la formalització del contracte és de tres mesos, la qual 
cosa posa de manifest la falta de celeritat que havia de suposar-se en 
tramitar d’urgència el contracte. 

El criteri de millores indicat en el plec ha de considerar-se accessori 
a l’actuació principal, cosa que es corrobora en el fet que el seu pes 
en el conjunt de l’oferta guanyadora constitueix a penes un 12% 
sobre el total d’aquesta. No obstant això, el seu valor com a criteri 
selectiu és d’un 92%, ja que representa 60 punts de 65, per la qual 
cosa no es manté gens de proporcionalitat amb el valor real que 
aporta al contracte aquest criteri, sense que, a més, es justifique 
l’elecció dels criteris tal com exigeix l’article 109.4 de l’LCSP. 

e) Expedient 11645/2016. Obres de substitució de la xarxa de sanejament al 
carrer del Teniente Hernández Menor i adjacents de Villena 

El contracte té un valor estimat de 129.342 euros, tramitat d’urgència 
i adjudicat seguint un procediment negociat sense publicitat, per raó 
de la quantia. 

S’ha comprovat que el temps transcorregut entre l’aprovació de 
l’expedient i la formalització del contracte és de tres mesos, la qual 
cosa posa de manifest la falta de celeritat que havia de suposar-se en 
tramitar d’urgència el contracte. 

En relació amb l’execució del contracte, la duració real de les obres 
és de 10 mesos, quan la duració establida en el contracte és de quatre 
mesos, però no s’acrediten en cap document les causes d’aquesta 
demora, que comporten en si una modificació del contracte i que 
requeririen un expedient i una formalització d’aquesta, tal com 
indica l’article 219 de l’LCSP. 

f) Expedient 13232/2016. Obres de reurbanització de l’entorn de la plaça de 
Pascual Doménech i carrer de San Antón de Villena 

Aquest contracte presenta un valor estimat de 179.428 euros, 
tramitat d’urgència i adjudicat seguint un procediment negociat 
sense publicitat, per raó de la quantia. 

En relació amb el criteri de les millores, cal assenyalar que ha de 
considerar-se accessori a l’actuació principal, cosa que es corrobora 
en el fet que el seu pes en el conjunt de l’oferta guanyadora 
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constitueix a penes un 9% sobre el total d’aquesta, mentre que, per 
contra, el seu valor com a criteri selectiu és d’un 92%, ja que 
representa 60 punts de 65 i, per tant, no es manté gens de 
proporcionalitat amb el valor real que aporta al contracte aquest 
criteri, sense que, a més, es justifique l’elecció dels criteris tal com 
exigeix l’article 109.4 de l’LCSP. 

Aquesta manera de puntuar ha motivat que no s’adjudique el 
contracte a la millor proposta perquè, si es considera conjuntament 
l’oferta econòmica més el valor monetari de les millores, l’oferta del 
segon classificat supera la del contractista triat finalment. S’ha de 
tenir en compte que les millores no es puntuen de manera 
subjectiva, sinó exclusivament en funció del valor monetari 
d’aquestes. 

El dia 31 de juliol de 2017, l’òrgan de contractació va aprovar que les 
millores d’aquest contracte es destinaren a realitzar part de la 
reurbanització d’un altre carrer, una circumstància que no resulta 
conforme amb els articles 147.4 i 22 de l’LCSP, perquè es tracta d’un 
objecte contractual alié al que es licita. 

g) Expedient 4438/2017. Servei de monitors i coordinadors de la campanya 
d’estiu 

Es tracta d’un contracte de serveis i un valor estimat de 27.939 euros. 
El procediment seguit per a l’adjudicació és el negociat sense 
publicitat, atés l’import d’aquest. 

La duració del contracte projectat comprén la campanya d’estiu de 
2017 i, per tant, no supera un any. Es tracta, no obstant això, d’una 
despesa recurrent que s’efectua anualment, fins i tot des de fa 25 
anys, segons la proposta del contracte, per la qual cosa l’obligació de 
complir adequadament el principi d’igualtat de tracte dels operadors 
econòmics, així com la salvaguarda de la lliure competència i la 
selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, recollits en 
l’article 1 de l’LCSP, exigeix que s’avalue la freqüència en la 
necessitat de dur a terme aquesta despesa i, per això, tramitar un 
contracte que comprenga diversos exercicis, obtenint un valor 
estimat acumulat per a l’horitzó temporal previst i aplicant les regles 
de contractació concordes a aquest valor estimat. 

Aplicat a aquest cas, si l’Ajuntament haguera aprovat la contractació 
de quatre anys, el valor estimat conjunt superaria la quantia per a 
poder ser adjudicat per un procediment negociat sense publicitat i 
exigiria una contractació per procediment ordinari o bé per mitjà 
d’un procediment negociat amb publicitat. 

En la clàusula quarta del plec de clàusules administratives 
particulars s’assenyala que no s’autoritzarà la despesa fins al 
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moment en què es conega l’import de l’oferta seleccionada. En 
aquest sentit, l’òrgan de contractació ha d’autoritzar la despesa en el 
moment inicial de l’aprovació de l’expedient i per l’import de 
licitació, mentre que en cas que l’oferta guanyadora presente una 
baixa econòmica sobre el preu de licitació la part sobrant que 
procedeix del crèdit autoritzat i no disposat quan s’adjudique el 
contracte s’ha d’anul·lar, tal com dicta l’article 175 de l’LRHL. 

Es presenta un total de huit sol·licituds d’ofertes, encara que segons 
l’acta de l’òrgan de contractació relativa a la reunió en què s’obrin les 
proposicions presenten oferta únicament dos licitadors. 
Addicionalment, se’n va excloure una de la valoració per no ser 
congruent l’oferta amb el plec tècnic. Això provoca que, en definitiva, 
no haja existit una concurrència real i efectiva, que resulta 
imprescindible com a pressupost essencial en la contractació pública 
per a poder obtenir una competència adequada i, per tant, la selecció 
de l’oferta més avantatjosa. 

7. Observacions sobre els contractes menors dels exercicis 2016 i 2017 

Els contractes menors, de conformitat amb l’article 138.3 de l’LCSP, són 
aquells l’import dels quals és inferior a 50.000 euros, quan es tracte 
d’obres, i 18.000 euros, quan es tracte de subministraments, serveis o 
altres, sense perjudici de les disposicions de l’article 206 de l’LCSP en 
relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit 
estatal. 

La tramitació dels contractes menors queda limitada, tal com disposa 
l’article 111 de l’LCSP, a l’aprovació de la despesa i a la incorporació de la 
factura corresponent, a més d’exigir-se el pressupost de les obres per a 
aquestes, sense perjudici del projecte corresponent quan les normes 
específiques el requerisquen, i l’informe de supervisió quan els treballs 
afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra. 

Les competències per a aprovar els expedients dels contractes menors són 
dels diferents regidors per delegació de l’Alcaldia i segons la matèria de la 
despesa.17 

En la base 29 d’execució del pressupost de 2016, d’altra banda, s’indica que 
per a les despeses superiors a 3.000 euros s’emplenarà el model de 
sol·licitud de despesa menor i que la tramitació de l’expedient requerirà 
l’aprovació de la despesa, la factura corresponent i la retenció de crèdit 
prèvia. 

En la revisió realitzada sobre diferents expedients de contractes menors 
seleccionats, se n’han detectat alguns en què hauria d’haver-se promogut 

                                                
17  Decret núm. 981, de 17 de juny de 2015, publicat en el BOP d’Alacant de 29 de juny de 2015. 
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una contractació conjunta, d’acord amb el seu objecte i per respecte als 
principis legals de publicitat i transparència en els procediments de 
contractació recollits en l’article 1 de l’LCSP. 

Addicionalment, cal destacar que la superació del límit del contracte 
menor en considerar-se conjuntament alguns contractes amb el mateix 
objecte, a més del fet d’adjudicar-se al mateix empresari i haver-se 
aprovat la despesa en dates molt pròximes o fins i tot en la mateixa data, 
fa sospitar l’existència, almenys indiciàriament, d’un fraccionament 
indegut en la contractació d’aquests en els supòsits següents: 

- L’any 2016 s’han identificat dos contractes menors amb una mateixa 
empresa per les obres de condicionament d’instal·lacions 
elèctriques, l’aprovació de la despesa dels quals s’ha realitzat amb 
un dia de diferència. L’import conjunt de les dues factures revisades 
puja a 67.585 euros, amb sengles imports individuals de 45.625 euros 
i 21.960 euros. 

- L’any 2017 s’han adjudicat dos contractes menors per la realització 
de sengles obres d’adequació i reparació en dos camins municipals, 
la despesa dels quals aprova la mateixa regidoria, en la mateixa data 
i amb el mateix empresari, amb un valor acumulat dels dos 
contractes de 95.988 euros. Es dona la circumstància que els 
contractes tenen sengles imports de 49.817 euros i 46.171 euros, que 
són quanties molt pròximes al límit per a ser considerats contracte 
menor d’obres.  

Especialment importants són les despeses que per la seua quantia haurien 
de tenir la consideració de contractes menors i que han sigut objecte d’un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, dels regulats en 
l’article 60.2 de l’RLRHL, en la mesura que s’han emprés sense comptar en 
l’exercici corresponent amb la aprovació preceptiva de la despesa i sense 
que, a més, s’haguera tramitat un expedient de contracte menor. 

Del total de despeses tramitades per mitjà de reconeixements 
extrajudicials de crèdit, una part important obeeixen a aquestes causes, 
tal com s’ha comentat en l’apartat 6 de l’apèndix 2, referit al resultat 
pressupostari. S’ha de tenir en compte que el total de despeses tramitades 
per mitjà d’aquest procediment han sigut de 363.656 euros en 2016, i de 
444.930 euros en 2017, descomptada ja la quantia de 600.000 euros relativa 
a l’obligació de pagament derivada de la sentència del TSJCV per la 
liquidació del contracte de subministrament d’aigua potable. 

Totes les despeses que per la seua quantia puguen ser considerades 
contractes menors, però dels quals no s’ha aprovat prèviament la despesa 
per a realitzar-los, ni fins i tot s’han complit les normes bàsiques 
procedimentals de què s’ha dotat el Ple de l’Ajuntament a través de les 
bases d’execució pressupostària, haurien de considerar-se actes 
administratius anul·lables, tal com es regula en l’article 33 de l’LCSP, i per 
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tant convalidables per l’òrgan de contractació corresponent, sense que 
siga necessari formalitzar un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, sempre que puga verificar-se l’existència o suficiència de crèdit en 
l’exercici per a aquesta despesa. 

Aquesta manera de procedir, no obstant això, únicament trobaria 
cobertura legal en alguns casos molt concrets, que obeïren a l’empara de 
l’interés general. La reiteració constant en aquest tipus de contractació 
verbal, amb l’esperança que l’acte siga revisable i convalidable 
posteriorment, ha de considerar-se un frau de llei. 

En aquest context, s’ha de recordar que la disposició addicional dinovena, 
punt 2, de l’LCSP assenyala que la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes continguts en aquesta llei per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi haja almenys negligència greu, 
constituirà falta molt greu, la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigirà d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

De les despeses revisades, mereixen una especial atenció les relatives a 
les obres de reparació al pou de San Francisco per una quantia de 49.298 
euros, en què segons l’informe de l’enginyer tècnic municipal, de 17 de 
gener de 2017, les obres s’han dut a terme sense el seu coneixement i, 
especialment, el relatiu a la possible existència o no del projecte d’obra, 
dels documents i informes previs necessaris per a una millor determinació 
de l’objecte del contracte i, en definitiva, del procediment de contractació 
legalment establit. Segons aquest informe, el seu coneixement s’ha limitat 
a comprovar el resultant de les obres executades una vegada que han 
finalitzat. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, en el transcurs de la 
fiscalització s’ha posat de manifest l’existència d’altres despeses 
addicionals relacionades també amb l’execució d’aquesta obra. Segons es 
desprén de la informació facilitada per la Intervenció municipal, la suma 
de la inversió d’aquesta obra puja a la quantia de 146.192 euros, inclosa en 
aquesta quantitat la factura de 49.298 euros a la qual es fa referència. 

Aquesta circumstància fa que, a més de les irregularitats comentades 
inicialment, hi haja indicis fundats del fraccionament indegut de l’objecte 
del contracte, el qual està expressament prohibit en l’article 86.2 de l’LCSP. 
En aquest sentit, cal assenyalar que l’article 47.e de l’LPAC i l’article 32.a 
de l’LCSP declaren que seran nuls de ple dret els actes administratius que 
es dicten prescindint totalment i absolutament del procediment 
legalment establit o de les normes que contenen les regles essencials per 
a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 

Es pot concloure, en atenció a les circumstàncies anteriors, que hauria 
d’haver-se promogut un procediment de declaració de nul·litat 
d’actuacions del mateix contracte, en comptes d’un reconeixement 
extrajudicial de crèdits, i que les parts s’haurien d’haver restituït 
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recíprocament les prestacions que s’hagueren rebut en virtut d’aquest i, si 
això no és possible, s’hauria de retornar el seu valor; a més, la part 
culpable hauria d’indemnitzar pels danys i perjudicis irrogats, d’acord 
amb l’article 35.1 de l’LCSP. 

S’ha tingut constància durant la fiscalització que, amb data 17 d’octubre 
de 2017, la Fiscalia de l’Audiència Provincial d’Alacant ha incoat 
diligències d’investigació penal relatives a aquestes obres dutes a terme 
durant 2015 i 2016. 
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APÈNDIX 4. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS DE L’INFORME DE 
L’EXERCICI 2014 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que l’entitat ha atés dues de les 
recomanacions realitzades, perquè es té constància dels fets següents: 

- S’ha donat compte al Ple de l’entitat dels informes amb discrepàncies 
no resoltes. 

- S’han realitzat informes sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit de deute públic 
sobre el pressupost i les seues modificacions. 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que l’entitat no ha implantat 
les recomanacions següents, recollides en l’Informe de fiscalització de 
diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de 
Villena de l’exercici 2014, que es considera necessari reiterar: 

- L’Ajuntament disposava d’una relació de llocs de treball que no 
complia els requisits exigits per la normativa, així com una 
classificació de llocs de treball que no estava degudament aprovada. 
S’ha acreditat l’adjudicació d’un contracte per a realitzar aquesta 
relació de llocs de treball i solucionar aquesta deficiència. 

- L’entitat no s’havia adaptat a totes les obligacions imposades per 
l’LTBG.18 

- El web de l’entitat no recull informació referent a les funcions dels 
òrgans de govern, les actes de la Junta de Govern Local, el cicle 
pressupostari, l’endeutament i l’estabilitat pressupostària. 

- La comptabilitat es porta al dia, encara que no sempre d’acord amb 
els principis que hi són aplicables. En aquest sentit, no tots els drets 
per transferències es reconeixen amb el coneixement previ que 
l’òrgan deutor realitze el reconeixement de l’obligació. 

- No es porta un registre de tots els contractes, inclosos els menors. 

- No hi ha constància que l’entitat efectue conciliacions periòdiques 
entre les dades que figuren en els comptes de recaptació i les que es 
deduixen de la comptabilitat municipal. 

- Quan es planifiquen les inversions, no s’estima el cost del seu 
manteniment ni el seu finançament posterior. 

                                                
18  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
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- No existeix la declaració individualitzada d’incompatibilitats per a 
acreditar el compliment de la normativa vigent, pel que fa als càrrecs 
electes. 

- Les transcripcions dels acords del Ple no estan diligenciades i les 
resolucions de l’alcalde no estan foliades. 

- El complement de productivitat no estava vinculat a un sistema 
d’avaluació d’objectius. 

- Hi havia una ordenança reguladora de taxes per prestació de serveis 
o utilització de béns de servei públic que no compta amb un informe 
que determine el valor que tindria el cost del servei en el mercat. 

- La fiscalització dels ingressos no s’havia regulat en les bases 
d’execució del pressupost i, igual que en despeses, no es va realitzar 
un informe que recollira la fiscalització plena posterior, quan havia 
d’haver-se efectuat. 

- No existeix informe de fiscalització de la Intervenció municipal en 
totes les aprovacions o modificacions d’ordenances fiscals. 

- No es realitza la fiscalització prèvia de les bases reguladores de 
subvencions, ni sobre la concessió directa de subvencions. 

- En la justificació de les subvencions no consta que es comproven 
determinats aspectes, entre els quals si l’import de les subvencions 
concedides no supera el cost de l’activitat subvencionada, o que el 
beneficiari de la subvenció siga el titular del compte al qual es 
transfereix aquesta o la realització efectiva de l’activitat 
subvencionada. 

- En la fiscalització de subvencions no es té constància que es 
comproven determinats aspectes, entre els quals la presentació en 
termini del compte justificatiu, l’acreditació de les despeses per mitjà 
de factures o documents de valor probatori, que l’import de la 
subvenció no supere el cost de l’activitat subvencionada, que no 
s’han finançat despeses que no poden ser finançades o la realització 
de l’activitat subvencionada, d’acord amb els articles 30 i següents 
de l’LGS.19 

- No es té constància que es comprove i es fiscalitze la nòmina en la 
seua integritat. 

                                                
19  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena. 
Exercicis 2016 a 2018 

 

57 

 

- L’Ajuntament no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia. En 
aquest sentit, l’entitat no ha fixat els objectius dels programes ni ha 
determinat el cost dels serveis. 
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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 responsables de l’Ajuntament de 
Villena 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 als exercicis 2016, 2017 i 2018, aquest es va 
trametre al comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara 
al·legacions. 

Transcorregut el termini esmentat, no s’han rebut al·legacions. 
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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 i 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 1 d’abril de 2019, va aprovar 
aquest Informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 

Comptes anuals de l’entitat 
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