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1. INTRODUCCIÓ 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada l’11 de 
desembre de 2013, va acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació 
de 2014 (PAA 2014) la fiscalització de la informació sobre obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats 
per Intervenció i els acords adoptats contraris als informes de la 
Secretaria de l’Entitat Local. 

L’article 173.5 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sanciona amb 
la nul·litat de ple dret aquells acords, resolucions i actes administratius 
que impliquen adquirir compromisos de despeses per quantitats 
superiors a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, 
sense perjudici de les responsabilitats que corresponga. D’altra banda, 
l’article 176 del dit text normatiu estableix com a regla general, que, amb 
càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost, solament es 
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i 
altres prestacions o despeses en general que es realitzen en l’any natural 
del propi exercici pressupostari. 

Com a conseqüència d’aquests preceptes, no seria possible afrontar els 
compromisos de despeses adquirides sense consignació pressupostària, 
perquè són nuls de ple dret i es prohibeix, com a regla general, que al 
pressupost de l’exercici es puguen imputar obligacions derivades de 
prestacions realitzades en un exercici anterior. 

Per tant, atesa aquesta situació, s’ha vist en l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, una norma que permet cobrir el buit legal apuntat 
en atribuir al Ple la competència per al reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

Això no obstant, cal afegir que el dit precepte s’ha d’interpretar dins dels 
seus límits estrictes, atesa la gravetat de les prohibicions legals que hi ha 
en joc, i per això cal exigir, en tot cas, el rigor degut en la tramitació i 
aprovació d’aquests expedients. 

D’altra banda, la Sindicatura de Comptes ha volgut reforçar el control 
intern de les entitats locals, mitjançant el coneixement dels 
advertiments i dels informes efectuats pels interventors, d’acord amb el 
que preveuen els articles 215 i següents del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’exercici de la funció 
interventora en l’Administració local es caracteritza per la seua 
singularitat i la seua debilitat en relació amb altres administracions 
públiques, que disposen d’una intervenció general en la qual recolzar-se 
i que no depenen de manera tan evident com en el cas de 
l’Administració local dels òrgans fiscalitzats, que té atribuïda entre altres 
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funcions la disciplinària o la retributiva. En conseqüència, els òrgans de 
control extern han de prestar suport al control intern de les entitats 
locals, en l’exercici de la funció interventora, que es reflecteix en el seu 
cas, en aquells advertiments i informes que es realitzen sobre els actes 
nom ajustat a dret. 

Així, aquesta Sindicatura vol donar una resposta efectiva als 
advertiments i informes que realitza la Intervenció d’una entitat local 
sobre els actes que vulneren la legalitat. 

Al seu torn, també es pretén revisar els acords adoptats pels òrgans de 
govern a pesar d’existir un informe desfavorable de la Secretaria de 
l’entitat, en la seua funció d’assessorament jurídic. 

Per tot això, la Sindicatura de Comptes, mitjançant Acord de 28 de 
setembre de 2012, del Consell va aprovar la instrucció relativa a la 
remissió a aquests institució de la informació sobre les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats 
per la Intervenció i els acords adoptats contraris als informes de la 
Secretaria de l’entitat local (DOCV número 6890, de 26 d’octubre de 2012), 
modificat mitjançant acord de 22 d’abril de 2014 del Consell de la 
Sindicatura (DOCV, número 7266 de 5 de maig de 2014), d’ara endavant, 
“la Instrucció”. 

En el mateix sentit del treball de fiscalització emprés per la Sindicatura 
mitjançant l’esmentada Instrucció aprovada en l’any 2012, i prestant 
suport a la significativitat dels resultats d’aquest, el TRLRHL en el seu 
article 218, redactat pel número tres de l’article segon de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local, amb vigència el 31 de desembre de 2913, estableix: 

“Article 218, Informes sobre resolució de discrepàncies 

1. L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat local contràries als 
advertiments efectuats, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos... 

2. Això no obstant, quan hi haja discrepàncies, el president de l’entitat 
local podrà elevar la seua resolució a l’òrgan de control competent 
per raó de la matèria de l’Administració que tinga atribuïda la 
tutela financera. 

3. L’òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes 
totes les resolucions i acords adoptats pel president de l’entitat 
local i pel Ple de la corporació contraris als advertiments formulats, 
així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. A la mencionada documentació haurà 
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d’acompanyar, si és es cas, els informes justificatius presentats per 
la corporació local.” 

La remissió d’aquesta informació al Tribunal de Comptes establida en 
aquest article coincideix substancialment amb el que requereix la 
Instrucció aprovada prèviament per la Sindicatura. Es produeix una 
duplicitat d’actuació d’ambdós òrgans que pot sobrecarregar de tasques 
les entitats locals i comporta ineficiències en la utilització dels mitjans i 
fons públics. Consegüentment, es fa necessària la coordinació i 
col·laboració d’ambdues institucions en aquest àmbit, qüestió en la qual 
ja treballa la comissió de coordinació corresponent entre el Tribunal de 
Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. 

Els òrgans interventors de les entitats locals han de trametre amb 
caràcter anual a la IGAE un informe resum dels resultats dels esmentats 
controls desenvolupats en cada exercici, en el termini i amb el contingut 
que es regulen en les normes indicades en el paràgraf anterior (article 
2131 del TRLRHL). 

2. OBJECTIUS GENERALS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

La present fiscalització té com a objectius generals els següents: 

a) Determinar si les entitats locals han presentat adequadament la 
informació, segons els requisits que estableix la Instrucció. La 
Sindicatura proposarà les mesures oportunes dirigides a 
incrementar el nombre d’entitats que subministren la informació i 
que aquesta siga completa. 

b) Obtenir el detall de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, 
per qualsevol causa, informades per les entitats locals. En la 
fiscalització de 2012 es va constatar que la informació sobre les 
obligacions pendents d’imputar al pressupost segons la Instrucció 
no era coherent en moltes entitats amb els saldos del compte 413 
obtinguts del Compte General d’entitats locals, retut en la 
Plataforma. El termini de rendició del Compte General és posterior a 
la rendició de la informació segons la Instrucció, de manera que 
l’anàlisi de les discrepàncies, si és el cas, s’efectuarà una vegada 
transcorregut el termini de rendició del Compte General, en 
l’informe del qual s’inclourà un apartat específic sobre aquesta 
anàlisi. 

c) Obtenir el detall dels advertiments i informes formulats per la 
Intervenció, així com els informes emesos de fiscalització plena 
posterior que es referisquen a despeses i ingressos per import 

                                                
1  Article 213 redactat pel número Dos de l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE de 30 de 
desembre). Vigència: 31 de desembre 2013. 
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superior a 3.000 euros, i en els quals s’ha produït un perjudici 
econòmic per a la hisenda local. 

d) Obtenir la informació presentada sobre els acords adoptats pels 
òrgans de govern de l’entitat local contraris als informes de la 
Secretaria. 

e) Analitzar una mostra d’expedients d’advertiments i informes 
corresponents a l’exercici 2013 de la Intervenció i de la Secretaria. 
L’article 3r de la Instrucció estableix que la Sindicatura podrà 
requerir l’enviament de la documentació addicional que considere 
convenient. Conformement amb aquest article, s’ha sol·licitat una 
mostra d’expedients a determinades entitats locals. Els criteris de 
selecció i la informació sol·licitada han sigut els següents: 

e.1 Aquells expedients en els quals les entitats locals han indicat 
l’existència de perjudici econòmic per a la hisenda pública. 
S’ha sol·licitat l’extracte dels expedients que ha de contenir: 
els informes de la Intervenció i els acords dels òrgans de 
govern que resolen la discrepància. La mostra arribat a 47 
entitats locals. 

e.2 Expedients dels acords dels òrgans de govern en contra dels 
informes de la Secretaria. L’extracte de l’expedient sol·licitat 
ha de contenir: l’informe de Secretaria i l’acord que resol la 
qüestió en contra del dit informe. La mostra ha assolit 23 
entitats locals. 

f) Emetre les conclusions i recomanacions que resulten convenients 
per resoldre les incidències detectades. 

3. INSTRUCCIÓ DE LA SINDICATURA RELATIVA A 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 DE LA SECRETARIA DE 
L’ENTITAT LOCAL  

3.1  Objecte, àmbit d’aplicació, forma i termini de la informació per a 
remetre 

El Consell de la Sindicatura de Comptes va aprovar el 28 de setembre de 
2012 la Instrucció que regula la remissió a aquesta Institució de la 
informació següent: 

a) Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, en concret, les 
obligacions vençudes que corresponguen a despeses realitzades per 
l’entitat local que no s’han pogut aplicar al pressupost per 
qualsevol causa; 
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b) Els advertiments i informes formulats per la Intervenció, així com 
els informes emesos de fiscalització plena posterior que es 
referisquen a despeses i ingressos per import superior a 3.000 euros 
i, en qualsevol supòsit, si s’ha produït un perjudici econòmic per a 
la hisenda local.  

c) Els acords adoptats pels òrgans de govern de l’entitat local contraris 
als informes de la Secretaria. 

L’àmbit d’aplicació de la Instrucció el formen les entitats locals 
valencianes, tal com es defineixen en l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,2 així 
com els seus organismes autònoms i els consorcis participats 
majoritàriament per entitats locals. Per tant, no entren en l’àmbit de la 
Instrucció les societats mercantils públiques, fundacions o altres entitats 
dependents de les entitats locals, atès que disposen d’un règim jurídic 
específic. 

Pel que fa a l’exercici 2013, la Instrucció estableix que les intervencions i 
les secretaries de les entitats locals havien de trametre a la Sindicatura, 
abans de 31 de juliol, la informació referida al primer semestre de 
l’exercici. De la mateixa manera, abans del 31 de gener de 2014 s’havia 
de trametre la informació corresponent al segon semestre. Aquests dos 
períodes semestrals de rendició d’informació han estat vigents per a 
l’exercici 2013, el que ha representat, igual com en la fiscalització 
anterior, problemes operatius de rendició i explotació adequats de la 
informació subministrada. 

L’experiència adquirida ha comportat que, mitjançant Acord de 22 d’abril 
de 2014 del Consell de la Sindicatura (DOC número 7266, de 5 de maig de 
2014) s’haja modificat la Instrucció quant a substituir els dos períodes 
semestrals en què es dividia la remissió d’informació per un sol període 
anual i ampliar el termini de remissió. 

Així, amb vigència a partir de l’exercici 2014, les intervencions i les 
secretaries de les entitats locals hauran de trametre a la Sindicatura 
abans de l’1 d’abril de cada any, la informació corresponent a l’exercici 
anterior. En conseqüència, la informació corresponent a tot l’exercici 
2014 s’haurà de trametre abans del dia 1 d’abril de 2015. 

L’article 3r de la Instrucció estableix que la Sindicatura podrà requerir 
l’enviament de la documentació addicional que considere convenient. 

                                                
2  “Article 1 Entitats locals 

1. La Comunitat Valenciana s’organitza en municipis, comarques i províncies als 
quals es garanteix l’autonomia per a la gestió dels interessos respectius. 

2. Gaudeixen, així mateix, de la condició d’entitats locals les entitats locals menors, 
àrees metropolitanes i mancomunitats de municipis.” 
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3.2  Aplicació informàtica per al subministrament de la informació 

Per a fer possible el compliment de la Instrucció, la Sindicatura va 
habilitar una direcció electrònica a la qual les entitats locals poden 
accedir per complimentar la informació requerida en uns fitxers 
dissenyats a aquest efecte, que s’han de trametre per mitjans telemàtics. 

D’altra banda, i a fi de difondre l’aplicació de la Instrucció i resoldre els 
dubtes que aquesta pogués suscitar, es van portar a terme en l’exercici 
2012 unes jornades de treball en les quals va resultar determinant per al 
seu bon fi la participació dels col·legis professionals de secretaris, 
interventors i tresorers de València, Castelló i Alacant. 

La Sindicatura continua realitzant tots els esforços possibles perquè la 
rendició d’aquesta informació siga efectiva, completa i en temps oportú. 
En aquest sentit, en l’exercici 2014 la Sindicatura ha dissenyat una 
plataforma informàtica més operativa l’objectiu de la qual és que siga 
més eficaç la rendició i explotació de la informació. 

3.3 Àmbit temporal de rendició de la informació 

L’àmbit temporal del present Informe s’estén a la informació sobre les 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes 
formulats per la Intervenció, i acords adoptats pels òrgans contraris als 
informes emesos per la Secretaria de l’entitat local corresponent a 
l’exercici 2013. A efectes comparatius es mostren les dades referides a 
2012. 

3.4 Compliment de la remissió de la informació exigida per la Instrucció 
de la Sindicatura pel que fa a l’exercici 2013. 

El sector públic local valencià, únicament als efectes del 
subministrament d’informació exigida en la Instrucció respecte a 
l’exercici 2013, estava compost per 770 entitats locals, incloent-hi 
organismes autònoms dependents d’aquestes entitats. 

En el quadre 1 es mostra el nombre i el tipus de les entitats locals de 
l’àmbit de la Instrucció i les que han remés informació segons aquesta, 
respecte a l’exercici 2013, juntament amb les dades de l’exercici 2012. 
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Entitats locals que han retut informació exigida en la Instrucció 

 Cens Entitats que reten 
Tipus d’entitat entitats 

(Nota 1) 
2013 2012 

Municipis 542 341 306 

Províncies 3 2 2 

Mancomunitats 62 25 11 

Àrees metropolitanes 2 2 2 

Entitats locals menors 7 7 4 

Consorcis 59 19 6 

Organismes autònoms 95 13 11 

Total 770 409 342 

Nota 1. Als únics efectes d’aquest Informe, es pren la dada d’entitats locals de 2012, que estarien 
vigents en 2013 i entrarien en l’àmbit de la Instrucció. 

Quadre 1 
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Pel que fa a la informació que cal subministrar de l’exercici 2013, 409 
entitats locals han remés l’exigida per la Instrucció, és a dir, el 53% de les 
770 entitats de l’àmbit d’aquesta. 

S’ha produït un increment significatiu de 67 entitats locals (20%) en 2013 
respecte a 2012 que remeten la informació. Aquesta tendència positiva 
s’ha produït en tots els tipus d’entitats i s’ha de mantenir en exercicis 
posteriors. 

En el quadre 2 consten, específicament, els ajuntaments que remeten 
informació exigida en la Instrucció classificats per població. 

Nombre d’ajuntaments que reten i no reten informació de la Instrucció per població 

Ajuntaments  
per població 

Cens  
entitats 

Ajuntaments que 
Sí que reten  

Ajuntaments 
que NO reten  

% Aj. reten  
s/ total 

Menors de 5.000 hab. 383 207 176 54% 

Entre 5.001 i 20.000 94 76 18 81% 

Entre 20.001 i 50.000 50 43 7 86% 

Entre 50.001 i 100.000 10 10 0 100% 

Major de 100.000 5 5 0 100% 

Total 542 341 201 63% 

Quadre 2 
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Gràfic 2 

Tal com s’observa en el quadre 2, el 63% del total d’ajuntaments han 
tramés informació referida a l’exercici 2013. 

Pel que fa als ajuntaments de població menor de 5.000 habitants 
solament han remés informació el 54% del cens. Aquesta circumstància 
es pot entendre per les seues dimensions i mitjans disponibles, així com 
que els fets objecte d’informació poden ser de menor significat o fins i 
tot no haver-se produït. Això no obstant, aquestes entitats han d’adoptar 
les mesures necessàries per complir la Instrucció mitjançant la 
comunicació dels fets o assenyalar específicament que no existeixen. 
L’aplicació informàtica preparada per la Sindicatura per a l’exercici 2014 
facilitarà la rendició d’aquesta informació. 

En les entitats locals de població major de 5.000 habitants, el percentatge 
de rendició d’informació està entre el 81% i el 100% que es pot considerar 
inicialment molt elevat. 

L’Ajuntament d’Alzira ha remés la informació en un format que no 
s’ajusta al que exigeix la Instrucció i assenyala que no s’han produït fets 
dels quals haja de proporcionar informació pel que fa a acords adoptats 
en contra d’informes de Secretaria. A més, no informa sobre 
advertiments ni incidències en la fiscalització posterior per part de la 
Intervenció. 
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a) Integritat de la informació remesa per les entitats locals amb població 
major de 50.000 habitants. 

a.1  Capitals de província 

a.1.1 L’Ajuntament de València no ha remés informació sobre 
acords d’òrgans de govern adoptats en contra de 
l’informe de Secretaria, ni ha indicat que no n’hi haja. 
Quant als advertiments i incidències en informes 
d’Intervenció, aquesta entitat no ha complimentat part 
de la informació requerida. 

a.1.2 L’Ajuntament d’Alacant no remet informació del primer 
semestre sobre informes de la Secretaria, no informa 
sobre advertiments i informes de la Intervenció i indica, 
pel que fa al segon semestre, que no s’han adoptat 
acords dels òrgans de govern contraris als informes de la 
Secretaria. 

a.1.3 L’Ajuntament de Castelló sí que informa dels assumptes 
sol·licitats en la Instrucció, encara que no comunica 
incidències en informes de fiscalització posterior de la 
Intervenció. L’Ajuntament en al·legacions comunica “que 
fins a l’1 de gener de 2015 s’ha anat realitzant en aquest 
Ajuntament, una fiscalització prèvia plena, raó per la 
qual no s’han efectuat informes de fiscalització posterior, 
en els termes establits en l’article 219.3 del TRLRHL.” 

a.2 Diputacions provincials: 

a.2.1 La Diputació de València no ha remés la informació 
exigida per la Instrucció. 

a.2.2 La Diputació d’Alacant no comunica, ni indica que no 
s’hagen produït, acords adoptats pels òrgans de govern 
en contra d’informes de la Secretaria i no informa sobre 
advertiments de la Intervenció. La Diputació d’Alacant 
informa en al·legacions “que no s’ha produït cap 
advertiment durant l’anualitat 2013”. 

a.2.3 La Diputació de Castelló, sí que informa sobre els 
assumptes requerits per la mencionada Instrucció, 
encara que no comunica incidències en informes de 
fiscalització posterior de la Intervenció. 

a.3 Incidències en la informació remesa per la resta d’ajuntaments amb 
població superior a 50.000 habitants. 
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 La Sindicatura ha efectuat el seguiment de la informació dels 
12 ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants (a 
banda de les tres capitals) que han remés informació, a fi 
d’analitzar-ne la integritat respecte a la requerida en la 
Instrucció. 

 En aquesta anàlisi s’han constatat incidències significatives, 
que es detallen tot seguit, que posen de manifest que la 
informació rebuda respecte a l’exercici 2013, en general, és 
encara incompleta. 

- Quatre ajuntaments (Torrent, Benidorm, Elda i Vila-real) 
no van remetre la informació relativa a Intervenció del 
primer semestre. Elda tampoc no va informar sobre el 
segon semestre. En la fase d’al·legacions, es confirma 
que en el cas de l’Ajuntament de Benidorm sí que es va 
presentar l’ofici però, per error informàtic, no s’hi van 
adjuntar els fitxers. En la nova aplicació ad hoc, com a 
millora, s’evitarà aquesta incidència. 

 En la fase d’al·legacions, es confirma que en el cas de 
l’Ajuntament d’Elda sí que es va presentar l’ofici, però 
que, per error informàtic, no s’acompanyaren els 
fitxers. En la nova aplicació ad hoc, com a millora, 
s’evitarà aquests incidència. 

- Quatre ajuntaments (Torrent, Gandia, Benidorm i Vila-
real) no han facilitat l’existència dels informes de la 
Secretaria del primer semestre i 5 ajuntaments (Oriola, 
Gandia, Benidorm, Paterna i Vila-real), la referida al 
segon trimestre. 

- L’Ajuntament d’Elda no ha informat sobre obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost. L’Ajuntament de 
Sagunt, en al·legacions, ha informat que a 31 de 
desembre de 2013 no hi havia obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost i que el saldo del dit compte (413) 
era zero i dos ajuntaments més (Oriola i Elda) no 
informen de l’existència d’acords de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. En la fase d’al·legacions, es 
confirma que en el cas de l’Ajuntament d’Elda sí que es 
va presentar l’ofici, però que, per error informàtic, no 
s’acompanyaren els fitxers. En la nova aplicació ad hoc, 
com a millora, s’evitarà aquests incidència. 

- Tres ajuntaments (Elx, Paterna i Elda) no informen de 
l’existència d’advertiments de la Intervenció i 10 
ajuntaments (Elx, Torrevella, Oriola, Torrent, Gandia, 
Benidorm, Paterna, Sagunt, Elda i Vila-real) no 
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comuniquen informes de fiscalització posterior que 
afecten ingressos i despeses superiors a 3.000 euros. 

 L’Ajuntament de Benidorm, en al·legacions, indica que 
“no s’han realitzat altres informes de fiscalització 
posterior sobre l’exercici 2013. 

 En la fase d’al·legacions, es confirma que en el cas de 
l’Ajuntament d’Elda sí que es va presentar l’ofici, però 
que, per error informàtic, no s’acompanyaren els 
fitxers. En la nova aplicació ad hoc, com a millora, 
s’evitarà aquests incidència. 

 L’Ajuntament de Paterna, en al·legacions, indica que 
“durant l’exercici 2013 no hi va haver advertiments ni 
informes de fiscalització posterior”. 

- Per últim, tres ajuntaments (Gandia, Benidorm i Vila-
real) no proporcionen informació sobre acords adoptats 
per òrgans de govern contraris a informes de la 
Secretaria, ni assenyalen específicament que no 
s’hagen produït. L’Ajuntament de Benidorm, en 
al·legacions, informa que en els dos semestres de 2013 
els òrgans de govern municipals no han adoptat acords 
contraris als informes de la Secretaria General”. 

En aquest sentit, aquestes entitats amb població superior a 50.000 
habitants, tenint en compte la seua dimensió i el significat de la 
informació requerida en la Instrucció, han d’informar-ne, específicament 
sobre: a) factures l’obligació de les quals encara no haja sigut 
reconeguda; b) acords de reconeixement extrajudicial de crèdits; c) 
respecte a la Intervenció de l’Ajuntament, tots els advertiments i els 
informes de fiscalització posterior que afecten despeses o ingressos 
superiors a 3.000 euros i, en tot cas, aquells en què hi haja perjudici 
econòmic; d) acords dels òrgans de govern contraris als informes de 
Secretaria. 

Cal recordar que, en els models preparats per la Sindicatura per tal 
d’emplenar la informació requerida per la Instrucció, es va disposar una 
casella específica perquè les entitats assenyalassen expressament, si era 
el cas, que no s’havien produït fets dels quals informar. L’aplicació 
informàtica per a l’exercici 2014 mantindrà aquesta opció. 

b) Presentació de la informació fora del termini 

Segons la Instrucció, respecte de l’exercici 2013, la Intervenció i la 
Secretaria de l’Entitat local havien de trametre la informació del 
primer semestre abans del 31 de juliol de 2013 i del segon semestre 
abans del 31 de gener de 2014. En el quadre 4 s’inclou el nombre 
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d’entitats que han presentat la informació superat el termini total 
del 31 de gener de 2014, fet que incompleix la Instrucció d’aquesta 
Sindicatura en el termini més ampli. 

La Sindicatura ha adaptat el termini de rendició per millorar 
l’operativitat, de manera que la informació referida a l’exercici 2014 
s’haurà de trametre en un únic termini fins a l’1 d’abril de 2015. 

Nombre d’entitats que presenta la informació dins i fora del termini màxim 

Tipus d’entitat Abans de  
31-01-2014 

Després de  
31-01-2014 

Municipis 316 25 

Províncies 2 - 

Mancomunitat 21 4 

Àrees metropolitanes 2 0 

Entitats locals menors 7 0 

Consorcis 16 3 

Organismes autònoms 10 3 

Total 374 35 

Quadre 3 

No obstant això, per tal d’aplegar la major informació possible i atès 
el significat d’aquesta, en el present Informe es considera la 
totalitat de la informació rebuda fins al 10 de setembre de 2014. 
Aquesta data de tancament es considera imprescindible per a la 
viabilitat i operativitat de l’explotació de la base de dades, així com 
per poder efectuar el treball de sol·licitud, recepció i revisió d’una 
mostra d’expedients. 

4. INFORMACIÓ SOBRE LES OBLIGACIONS PENDENTS D’APLICAR A 
PRESSUPOST. EXERCICI 2013 

El quadre 4 mostra, per tipus d’entitats, les quantitats de les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost en els exercicis 2012 i 2013, segons la 
informació rebuda. També indica si aquestes obligacions consten com a 
comptabilitzades o encara estan pendents de registrar en el compte 413, 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. Aquest 
compte està destinat a aplegar les obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat al pressupost tot i 
ser procedent aquesta aplicació. D’altra banda, cal tenir en compte que la 
comparació no és homogènia perquè ha augmentat el nombre 
d’ajuntaments que trameten informació. 
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Quanties de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost 

Entitat 
Compte 413 No comptabilitzada No consta Total 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Ajuntaments 201.081.648 171.388.695 40.850.632 13.953.341 15.510 6.962 241.947.789 185.348.998 

Dip. provincials 119.267 290.186 3.033.258 19.262  0 3.152.526 309.448 

Àrea metropolitana 0 8.032.507 0 0  0 0 8.032.507 

Consorci 44.317 20.981.656 20.747 19.953.737  0 65.064 40.935.393 

Entitat local menor 16.648 19.741 22.886 100  0 39.534 19.841 

Mancomunitat 344.792 546.646 147.068 20.041  0 491.860 566.687 

Organisme autònom 35.494 162.870 27.507 4.409  0 63.000 167.279 

Total 201.422.301 201.422.301 44.102.098 33.950.890 15.510 6.962 245.759.774 235.380.153 

Quadre 4 

Les quantitats més elevades d’obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost ha registrades en el compte 413 corresponen als ajuntaments 
d’Alacant (43.681.236 euros), Oriola (42.870.615 euros), València 
(42.690.571 euros), Gandia (17.854.205 euros) i Sant Vicent del Raspeig 
(3.647.141 euros). 

S’observa un increment d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost 
que encara no havien sigut registrades en el compte 413 en els 
ajuntaments. Els imports més rellevants són els dels següents 
ajuntaments: Alacant (16.441.316 euros), Gandia (3.964.241 euros), Dénia 
(1.882.821 euros), Torrevella (2.541.456 euros) i Elx (2.102.658 euros), i en 
les diputacions d’Alacant (2.699.078 euros) i, en menor quantia, la de 
Castelló (334.181 euros). 

El detall de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost per exercici 
d’origen (exercici corrent 2013, i exercicis anteriors a 2013), es presenta 
en el quadre 5, en euros: 
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Obligacions reconegudes pendents d’aplicar per exercici de procedència (euros) 

Entitat Exercici 
corrent 2013 

Exercicis 
ant. a 2013 

No  
consta 

Total  
euros 

Ajuntament 127.766.171 114.109.608 72.010 241.947.789 

Diputació provincial 3.011.770 140.756 0 3.152.526 

Àrea metropolitana 0 0 0 0 

Consorci 65.064 0 0 65.064 

Entitat local menor 35.864 3.671 0 39.534 

Mancomunitat 159.108 332.752 0 491.860 

Organisme autònom 62.139 861 0 63.000 

Total cte. 413 en 2013 131.100.116 114.587.648 72.010 245.759.774 

Exercici 2012 128.833.244 106.539.947 6.962 235.380.153 

Quadre 5 

En l’exercici 2013, de l’import de les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost, el 47% prové d’exercicis anteriors (45% en 2012) i el 53% de 
l’exercici propi (55% en el 2012). 

L’acumulació d’obligacions pendents de reconéixer en el pressupost amb 
origen en exercicis passats és una incidència que s’ha d’evitar o reduir a 
expressions mínimes. En el volum d’aquestes obligacions pendents 
d’aplicar a pressupostos procedents d’exercicis anteriors a 2013 
destaquen l’Ajuntament d’Oriola (37.276.515 euros), Alacant (29.685.748 
euros), Gandia (7.584.836 euros) i Sant Vicent del Raspeig (3.492.045 
euros) en el total dels dos semestres. 

En l’exercici 2012 es va constatar que hi havia divergències entre les 
dades facilitades per les entitats en la Plataforma de Rendició del Compte 
General i la subministrada per mitjans telemàtics per donar compliment 
a la Instrucció. Com que el Compte General es ret amb posterioritat al 
termini de rendició de la Instrucció, en l’informe d’aquesta es verificarà 
la informació definitiva d’aquestes obligacions registrades en el compte 
413. 

En els quadres 6 i 7 es resumeix el nombre i detall dels acords adoptats 
de reconeixement extrajudicial de crèdits, segons han informat les 
entitats seguint la Instrucció. 
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Nombre acords de reconeixement extrajudicial de crèdits per exercici d’origen 

Exercici d’origen Ple 
Junta de 
Govern 

D’altres No consta Total 

Exercici corrent 2013 99 75 105 0 279 

Exercicis anteriors 398 56 67 0 521 

No consta 2 0 0 0 2 

Total exercici 2013 499 131 172 0 802 

Total exercici 2012 1.187 105 242 1 1.535 

Quadre 6 

Nombre d’entitats amb acords de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Tipus d’entitat local Nombre d’entitats  

2013 2012 

Ajuntaments 168 111 

Diputació provincial 2 1 

Àrea metropolitana 0 1 

Entitats locals menors 4 2 

Consorcis 3 2 

Mancomunitats 5 2 

Organismes autònoms 3 8 

Total 185 127 

Quadre 7 

De la informació rebuda es desprén que, en l’exercici 2013, 185 entitats 
locals (127 en 2012) han adoptat 802 acords de reconeixement 
extrajudicial de crèdits (1.535 en 2012). 

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) regula el 
pressupost en el capítol I del títol VI. L’article 172 del TRLRHL estableix 
l’especialitat i limitació dels crèdits: 

1.  Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat 
específica per a la qual hagen sigut autoritzats en el pressupost 
general de l’entitat local o per les modificacions del pressupost 
degudament aprovades. 

2. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant. 
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L’article 173.5 del TRLRHL estableix que no es podran adquirir 
compromisos de despeses per quantitats superiors a l’import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, i que són nuls de ple dret els 
acords, resolucions i actes administratius que infringisquen la norma 
esmentada, sense perjudici de les responsabilitats que pertoquen. 

D’altra banda, l’article 176 del TRLRHL fixa la temporalitat dels crèdits de 
manera que, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada 
pressupost, solament es podran contraure obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general 
que es realitzen en l’any natural del propi exercici pressupostari. 

L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos, encara vigent, estableix que correspondrà al Ple de l’entitat 
el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi haja dotació 
pressupostària, operacions especials de crèdit o concessions de 
quitament i espera. 

D’aquests preceptes es conclou que l’adquisició de compromisos de 
despesa per quantitats superiors a l’import dels crèdits autoritzats en els 
estats de despeses pot comportar responsabilitat per als òrgans de 
govern i les intervencions. Així ho certifiquen l’article 173.5 TRLRHL i 
l’article 188 d’aquest mateix text, que estableixen la responsabilitat 
personal en el sentit que “Els ordenadors de despeses i de pagaments, en 
tot cas, i els interventors de les entitats locals, quan no advertisquen per 
escrit de la seua improcedència, seran personalment responsables de 
tota despesa que autoritzen i de tota obligació que reconeguen, liquiden 
o paguen sense crèdit suficient.” 

En conseqüència, els òrgans de govern i gestors no han de considerar els 
acords de reconeixement extrajudicial de crèdits en què es convaliden 
despeses sense consignació pressupostària com un procés normal i 
ordinari. Ben al contrari, aquests òrgans han d’adoptar les mesures 
perquè no es reproduïsquen els fets que originen reiteradament aquests 
expedients especials de reconeixements de crèdits. Si s’escau, s’han de 
depurar les responsabilitats que corresponga. 

En l’apartat 7 d’aquest Informe s’inclouen les conclusions de la revisió 
d’una mostra d’expedients d’advertiments i informes desfavorables de 
les intervencions i secretaries de les entitats locals. 

5. ANÀLISI SOBRE ELS ADVERTIMENTS I INFORMES DE LA INTERVENCIÓ 

 Tal com mostra el quadre 8, en l’exercici 2013, el 25% dels municipis de 
la Comunitat Valenciana (2012, el 27%) ha comunicat advertiments de la 
Intervenció. El major grau de resposta s’ha produït entre els qui tenen 
una població entre 50.001 i 100.000 habitants (80%) i solament s’ha rebut 
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informació del 60% dels ajuntaments majors de 100.000 habitants (en 
2012 el 20%). 

Nombre d’entitats que comuniquen advertiments d’Intervenció segons la població 

 

Població 
Cens 

Nombre entitats 
que comuniquen 
advertiments 

% 
s/ cens 

% 
s/ cens 

2013 2013 2012 2013 2012  

Menors de 5.000 habitants 383 42 51 11% 13% 

Entre 5.001 i 20.000 habitants 94 56 53 60% 56% 

Entre 20.001 i 50.000 habitants 50 28 34 56% 68% 

Entre 50.001 i 100.000 habitants 10 8 8 80% 80% 

Major de 100.000 habitants 5 3 1 60% 20% 

Total 542 137 147 25% 27% 

Quadre 8 

En el quadre 9 es presenta la informació rebuda respecte a l’exercici 2013 
dels advertiments formulats per la Intervenció que afecten despeses o 
ingressos superiors a 3.000 euros o que representen perjudici per a la 
hisenda local. Aquests advertiments es classifiquen en funció de la 
matèria a la qual es refereixen i els motius que els originen. 

Advertiments de fiscalització de la Intervenció classificats per matèries 

Matèria/motiu 
Falta o 

insuficiència 
de crèdit 

Omissió de 
fiscalització 

Comprovac.
materials 

Altres actes 
contraris a 

l’ordenament 
jurídic 

No  
consta Total 

Contractació 125 101 26 1.296 1 1.549

Personal 21 26 4 491 0 542

Subvencions 6 3 61 257 11 338

Urbanisme 1 0 0 10 0 11

Pagaments per a 
justificar 

1 0 6 40 0 47

Ingressos i recaptació 0 0 0 64 0 64

D’altres 86 27 21 765 4 903

No consta 0 0 0 0 2 2

Total exercici 2013 240 157 118 2.923 18 3.456 

  Total exercici 2012 275 514 35 3.242 22 4.088 

Quadre 9 
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Gràfic 3 

Pel que fa a la fiscalització posterior, els òrgans de control intern que 
realitzen les fiscalitzacions amb posterioritat hauran d’emetre informe 
escrit en el qual facen constar totes les observacions i conclusions que 
se’n deduïsquen. Aquests informes es remetran al Ple amb les 
observacions que hagueren efectuat els òrgans gestors (article 219.3 del 
TRLRHL). 

En el quadre 10 consten, respecte a l’exercici 2013, les incidències 
contingudes en informes de fiscalització posterior de la Intervenció que 
afecten despeses o ingressos superiors a 3.000 euros o que representen 
perjudici per a la hisenda local, classificats segons les matèries en què es 
produeixen les incidències, sempre segons comuniquen les entitats 
locals. 
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Incidències en informes de fiscalització posterior de la Intervenció per matèries 

Matèria 
Falta o 

insuficiència 
de crèdit 

Omissió de 
fiscalització 

Comprovac. 
materials 

Altres actes 
contraris a 

l’ordenament 
jurídic 

No 
consta 

Total 

Contractació 6 2 10 39 8 65 

Personal 5 1 1 19 0 26 

Subvencions 0 0 0 5 0 5 

Urbanisme 0 3 0 1 0 4 

Pagaments per a 
justificar 0 0 0 1 

0 
1 

Ingressos i recaptació 0 0 2 22 0 24 

Altres 1 0 6 36 0 43 

Total ex. 2013 12 6 19 123 8 168 

Total ex. 2012 3 13 7 215 1 239 

Quadre 10 

Tant els advertiments de fiscalització prèvia (quadre 9) com les 
incidències posades de manifest en la fiscalització posterior de les 
Intervencions (quadre 10) incideixen principalment en les matèries de 
contractació administrativa, en les despeses de personal i en les 
subvencions concedides per l’entitat, principalment per motiu d’actes 
contraris a l’ordenament jurídic específic d’aquests àmbits (LCSP, LFP, 
LGS i normativa de desenvolupament). 

En l’apartat 7 d’aquest Informe s’inclouen les conclusions de la revisió 
d’una mostra d’expedients d’advertiments i informes de la Intervenció. 

6. INFORMACIÓ SOBRE ELS ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN 
CONTRARIS A L’INFORME DE LA SECRETARIA 

El quadre 11 detalla els acords adoptats pels òrgans de govern contraris 
als informes de la Secretaria de l’entitat local en l’exercici de la seua 
funció d’assessorament preceptiu, classificats segons les matèries en les 
quals es produeixen les incidències i els òrgans que han aprovat els 
acords en qüestió. 
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Nombre acords adoptats per òrgans de govern amb informe contrari de Secretaria 

Matèria Ple Junta de 
Govern 

President D’altres No 
consta 

Total 

Contractació 42 40 130 6 1 219 

Personal 15 2 160 5   182 

Subvencions 4 12 16 2   34 

Urbanisme 5 12 19 2   38 

Pagaments per a 
justificar 23 13 62 1   99 

No consta   4  2 6 

T. exercici 2013 89 79 391 16 3 578 

T. exercici 2012 124 138 338 28 1 629 

Quadre 11 

 

Gràfic 4 

Segons s’observa en el quadre 11, destaquen principalment els acords 
adoptats per la Presidència-Alcaldia en contra d’informes desfavorables 
de la Secretaria, en les matèries de contractació administrativa i 
despeses de personal. 

En l’apartat 7 d’aquest Informe s’inclouen les conclusions de la revisió 
d’una mostra d’expedients la quantia dels quals supera els 30.000 euros 
dels acords adoptats pels òrgans de govern en contra dels informes de la 
Secretaria. 
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7. CONCLUSIONS GENERALS 

7.1 Anàlisi i explotació de la informació rebuda 

7.1.1 Un total de 409 entitats locals han retut informació requerida per la 
Instrucció (53% del total d’entitats del cens de l’àmbit d’aquesta, quadre 
1), 67 entitats més que en l’exercici 2012 (20% d’increment). Aquesta 
tendència positiva, que s’ha produït en tots els tipus d’entitats locals 
(quadre 1), ha de continuar millorant en exercicis futurs, específicament 
en els ajuntaments de menys de 5.000 habitants (quadre 2) per als quals 
la nova aplicació informàtica elaborada per la Sindicatura facilitarà la 
rendició de la informació. 

7.1.2 S’ha informat una quantia total de 249.251.770 euros d’obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost (increment del 6% respecte a l’exercici 
2012, vegeu el quadre 5). S’observa un increment d’aquestes obligacions 
que encara no havien sigut registrades en el compte 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”, significativa per quantia en 
els ajuntaments d’Alacant, Gandia, Dénia, Torrevella i Elx, i en la 
Diputació d’Alacant. D’altra banda, s’observa en el quadre 6 que s’ha 
incrementat (47% en 2013 enfront del 45% en 2012) l’acumulació 
d’obligacions pendents de reconéixer en el pressupost amb origen en 
exercicis anteriors a 2013, incidència que especialment hauria de tendir a 
desaparéixer. L’anàlisi del volum i incidències d’aquestes obligacions 
reconegudes pendents d’aplicar s’efectuarà en l’informe del Compte 
General de les entitats locals, amb les dades definitives dels comptes 
anuals de l’exercici 2013. 

7.1.3 Segons la informació rebuda, 185 entitats locals han comunicat l’adopció 
de 802 expedients d’acords de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
Encara que la normativa ho regula com un procediment de convalidació, 
els òrgans gestors no han de considerar aquesta forma de gestionar la 
despesa sense consignació pressupostària com un procés normal i 
ordinari. Màximament quan a la falta de crèdit pressupostari adequat i 
suficient s’afegeix que la despesa, en general, s’ha realitzat prescindint 
absolutament del procediment legalment establit (sense una proposta de 
despesa amb retenció de crèdit, sense expedient de contractació ajustat 
a l’LCSP, amb fraccionament del contracte, sense expedient de concessió 
de subvencions conformement a l’LGS...) i sense la fiscalització prèvia 
preceptiva. La conjunció d’aquestes incidències comporta realitzar 
despeses que pateixen del vici de nul·litat. 

Els òrgans responsables han d’adoptar les mesures necessàries per a 
evitar que aquestes situacions es reproduïsquen reiteradament i 
periòdica, sense que s’haja d’obviar l’exigència de la depuració de les 
responsabilitats que corresponguen. 

7.1.4 Pel que fa a l’exercici 2013, 137 entitats locals han comunicat l’existència 
d’advertiments formulats per la Intervenció (quadre 9), amb un total de 
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3.456 informes d’advertiments. D’altra banda, s’han ressenyat un total de 
168 incidències (quadre 10) en informes de fiscalització posterior que 
afecten despeses i ingressos per quantia superior a 3.000 euros o que 
representen perjudici econòmic. Les matèries en què es produeixen són 
principalment la contractació administrativa, les despeses de personal i 
les subvencions concedides per l’entitat, com a conseqüència d’actes 
contraris a l’ordenament jurídic específic d’aquests àmbits (LCSP, LFP, 
LGS i normativa de desenvolupament). 

7.1.5 Quant als acords dels òrgans de govern adoptats en contra de l’informe 
de la Secretaria, pel que fa a l’exercici 2013 s’han comunicat 578 
expedients principalment resolts per la Presidència-Alcaldia i referits a 
les matèries de contractació administrativa i despeses de personal 
(vegeu el quadre 11). 

7.2 Informació de la Instrucció que cal remetre pel que fa a l’exercici 2014. 
Millora en l’aplicació informàtica de rendició 

7.2.1 L’experiència adquirida ha comportat que, mitjançant l’Acord de 22 
d’abril de 2014 del Consell de la Sindicatura (DOCV número 7266, de 5 de 
maig de 2014) s’haja modificat la Instrucció, en concret quant a substituir 
els dos períodes semestrals en què es dividia la remissió d’informació 
per un sol període anual, així com ampliar el termini de remissió. Així, 
amb vigència per a l’exercici 2014, els interventors i els secretaris de les 
entitats locals hauran de trametre a la Sindicatura, abans de l’1 d’abril de 
cada any, la informació corresponent a l’exercici anterior. 

En conseqüència, la informació corresponent a tot l’exercici 2014 s’haurà 
de remetre abans del dia 1 d’abril de 2015. 

7.2.2 La Sindicatura ha implantat en 2014 una nova plataforma informàtica 
destinada a la rendició més operativa i eficaç de la informació exigida 
per la Instrucció. Per a la informació referida a l’exercici 2014 ja s’haurà 
d’utilitzar aquesta aplicació informàtica. 

7.3 Conclusions generals de la revisió limitada d’una mostra d’expedients 

7.3.1 Segons els objectius i l’abast continguts en l’apartat 2 d’aquest informe, 
tot seguit consten les conclusions generals de la revisió limitada d’una 
mostra d’expedients. En l’Annex I d’aquest Informe consta el resum dels 
expedients per cada entitat local que s’han considerat especialment 
rellevants. 

7.3.2 L’Ajuntament de Rafal ha cursat un escrit indicant que per baixa laboral 
de la persona encarregada no havia pogut remetre la informació, però 
que la va enviar de manera extemporània en els procés d’al·legacions. 
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7.4 Conclusions generals aplicables a tots els expedients 

7.4.1 Pel que fa a les obligacions que deriven de despeses sense consignació 
pressupostària, és important tenir en compte les qüestions següents: 

a) La realització d’aquestes despeses indegudament, a més d’incidir 
en l’estabilitat pressupostària, constitueix un incompliment de la 
normativa aplicable, principalment del TRLRHL, per adquirir-se 
sense dotació pressupostària, i possiblement el TRLCSP, per 
prescindir-se del procediment de contractació establit. 

b) Aquestes obligacions, prèvia acreditació de la seua existència i 
exigibilitat, precisen ser convalidades mitjançant un acte de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, que correspon al Ple de 
l’entitat segons l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. 

c) Constitueixen un supòsit d’incompliment de la legislació 
contractual especialment greu, aquelles facturacions que responen 
a una situació duradora, el que determina que es repetisquen 
periòdicament sense que es prenguen mesures per solucionar la 
dita situació. Evidentment, la figura excepcional del reconeixement 
extrajudicial de crèdits no està pensada per donar cobertura legal a 
aquests supòsits. 

7.4.2 El fet que els advertiments i els informes desfavorables de la Intervenció 
i la Secretaria siguen reiterats i persistents en l’exercici 2013 i anteriors 
en les mateixes incidències, agreuja les seues conseqüències legals. Això 
obliga a adoptar les mesures necessàries per regularitzar les 
circumstàncies que els motiven. En aquest sentit, els òrgans de govern 
no han de considerar que el funcionament amb aquests advertiments i 
incidències es convertisca en procediments ordinaris i normals. 

7.5 Seguiment d’expedients de la fiscalització de l’exercici 2012 

“Conveni entre l’Ajuntament d’Ajuntament d’Elx i la mercantil URBASER, 
SA, per a l’establiment d’un calendari de pagaments de les obligacions 
reconegudes derivades del contracte administratiu del servei de recollida 
de residus sòlids urbans i industrials i neteja pública en el municipi 
d’Elx”, subscrit el 14 de febrer de 2012 (d’ara endavant, “el Conveni”). La 
Sindicatura, en el seu informe de l’exercici 2012, va indicar el que 
segueix: 

“c) S’ha posat en coneixement d’aquesta Sindicatura de Comptes un 
expedient tramitat per l’Ajuntament d’Elx, en el qual se subscriu un 
conveni amb l’empresa concessionària del servei de recollida de 
residus urbans i industrials i neteja pública en el municipi, en el 
qual es fixa un calendari de pagaments del deute que l’Ajuntament 
té reconegut a l’empresa i s’acorda que aquesta no emetrà factures 
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per import de 7.014.224,80 euros, per serveis prestats en l’exercici 
de 2012. 

Aquests serveis realitzats, haurien de ser facturats per l’entitat que 
els ha prestats (segons el Reial Decret 1496/2003, de 28 de 
novembre). 

Per això, les obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 
l’Ajuntament d’Elx s’han d’incrementar en 7.014.225 euros.” 

L’Ajuntament d’Elx no va presentar al·legacions a l’esmentat informe i 
no ha registrat en els seus comptes anuals a 31 de desembre de 2013 la 
quantia com a obligacions pendents d’aplicar a pressupost. 

En al·legacions a l’apartat de l’Informe sobre seguiment de 
recomanacions de l’exercici anterior, l’Ajuntament amplia la informació 
sobre el conveni subscrit i el seu reflex en els comptes anuals de 2013 
retuts a la Sindicatura, i considera correcte el tractament comptable 
realitzat, conformement a l’informe de la Intervenció, i entén esmenada 
l’anomalia indicada. 

Al marge de les conclusions que s’obtindrien de l’anàlisi jurídica de la 
modificació contractual realitzada i els seus efectes, dins dels objectius i 
l’abast de la present fiscalització, aquesta Sindicatura considera erroni el 
tractament donat a la quantitat pendent de pagament ajornada com a 
“despeses a distribuir en diversos exercicis”, ja que es tracta d’una 
despesa realitzada i meritada al 31 de desembre de 2012 i el saldo de la 
qual s’havia d’haver comptabilitzat en el compte d’obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost en la data esmentada, sense que siga eximent 
l’omissió de facturació, conformement amb el principi de meritació i per 
correspondre a una despesa derivada de l’execució d’un contracte de 
tracte successiu.” 

7.6 Revisió limitada d’una mostra d’expedients de l’exercici 2013, per 
matèries 

Segons l’abast de revisió limitada indicat en l’apartat 2 d’aquest informe, 
tot seguit consten les conclusions generals d’una mostra d’expedients, 
classificades segons la matèria en la qual es produeixen les incidències. 
Aquestes conclusions tenen fonament en els informes d’Intervenció i 
Secretaria remesos per les entitats locals. 

A) Despeses de personal 

A.1 Gratificacions extraordinàries 

A.1.1 En diversos informes es posa de manifest que en el pagament 
d’aquestes gratificacions no consta la sol·licitud, no s’acredita 
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la necessitat, urgència, excepcionalitat i falta el detall d’hores i 
treballs realitzats. 

A.1.2 Se supera el límit de les 80 hores/persona i any establit en 
l’article 35.2 del Reial Decret Llei que regula l’Estatut dels 
Treballadors. 

A.1.3 El preu de les hores extraordinàries per a alguns dels 
perceptors no és el fixat a l’efecte en la Relació de Llocs de 
Treball –RPT– i el Conveni. 

A.1.4 En algun cas no hi ha acord que establisca el preu esmentat. 

A.1.5 Es realitza el pagament d’aquestes gratificacions sense 
fiscalització prèvia. 

A.1.6 Es constata l’esgotament del crèdit disponible en l’aplicació 
pressupostària específica de gratificacions, que s’ha de 
carregar, com en anys anteriors, contra el nivell de vinculació 
jurídica, possibilitat prohibida per l’article 6.1 del Reial Decret 
861/1986, quan preveu que “correspon al Ple de la Corporació 
determinar en el pressupost la quantitat global destinada a 
l’assignació de gratificacions”. 

A.2 Triennis 

A.2.1 Es paguen els triennis considerant l’últim grup al qual 
pertanga l’empleat públic, sense realitzar l’abonament 
distingint els períodes prestats als distints grups, tal com 
exigeix la normativa aplicable, específicament l’article 23.b de 
l’LFP. En un ajuntament, el pagament d’aquests triennis prové 
d’un pacte subscrit per l’alcalde i la Junta de Personal, pacte 
que, segons l’Informe de la Secretaria, contradiu les previsions 
legals. 

A.2.2 En l’informe d’Intervenció s’indica que hi ha unes 
discrepàncies quant al còmput dels triennis d’un treballador. 
S’han efectuat nombrosos requeriments al departament de 
personal perquè les diferències cobrades de més es retornen, 
sense a la data de l’informe esmentat s’haja adoptat cap acord 
sobre la qüestió. 

A.3 Complement de productivitat 

A.3.1 En diversos ajuntaments es paga el complement de 
productivitat sense que s’hagen aprovat criteris sobre les 
circumstàncies objectives relacionades directament amb 
l’exercici del lloc de treball i sense que s’haja aprovat una 
planificació prèvia dels objectius individualitzats assignats a 
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aquest. El pagament és de quanties fixes i periòdiques en els 
seu venciment, sense avaluació dels objectius aconseguits 
comparats amb els previstos. Es conculquen els articles 5 i 6 
del Reial Decret 861/1986. El complement de productivitat ha 
de ser vinculat als resultats, ha d’assignar-se de manera 
individualitzada i no genèricament (SSTS de 14 de juliol de 
1993, SSTJ València de 5 de març de 1999). 

A.3.2 En un ajuntament, l’informe dels Serveis de Recursos Humans 
i d’Intervenció pel que fa a les nòmines de l’exercici 2013, 
complementàriament a les incidències anteriors, conclouen 
que: 

- “[…] en la majoria dels supòsits no obeeixen a criteris 
objectius. Continua havent-hi supòsits que retribueixen 
conceptes que s’haurien d’incloure en el complement 
específic, i d’altres abonen factors fixos del lloc que 
s’haurien d’incloure en l’RPT com és el cas de les 
direccions de servei que requereixen que se les incloga 
com a llocs de treball, ja que no estan previstes en l’RPT 
vigent, o l’abonament de les diferències de complement 
de destinació als auxiliars administratius, o fins i tot 
l’abonament de les diferències retributives per exercir 
altres llocs amb caràcter permanent pel transcurs del 
temps, entre d’altres (ajudants i oficials de serveis, 
enginyer,...). 

- […] la Direcció de Policia continua aplicant descomptes 
en el complement de productivitat per absències en uns 
casos i en altres no aplica el descompte […]  

- […] s’abonen productivitats […] algunes sense motivació 
suficient,  que semblen discriminatòries en relació amb 
altres treballadors en llocs similars,[…]  o diferències 
retributives per exercir funcions de manera indefinida 
corresponents a un lloc superior sense que aquest 
existisca”. 

A.4 Es paga a una empleada un premi de constància, fet que vulnera 
l’article 23 de l’LFP que regula l’estructura de les retribucions, atès 
que el dit premi no s’ajusta a cap de les retribucions previstes en la 
normativa reguladora esmentada. 

A.5 No consta l’aprovació pel Ple del pagament del complement de 
destinació superior a l’assignat a un lloc de treball. 

A.6 Falta d’aprovació mitjançant acte administratiu de documents que 
regulen condicions de treball i horaris de la policia local. L’informe 
d’Intervenció reitera que continua aplicant-se el protocol de 
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condicions de treball i horaris de la policia per al període 2011-2012, 
del qual no es té constància que l’haja autoritzat l’òrgan competent 
mitjançant acte administratiu (acord plenari o resolució de 
l’Alcaldia), sinó que s’ha tractat exclusivament en el Consell de 
Policia i signat per dos sindicats, el regidor i l’alcalde. 

A.7 Compensació econòmica per a cobrir un lloc superior sense el 
nomenament legal que correspon. Pràctica usual de compensació 
de cobertura d’absències (per exemple de direccions de serveis les 
quals haurien de seguir el procediment corresponent i efectuar el 
nomenament legal que corresponga (articles 104 a 112 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat. 

A.8 Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats 

A.8.1 Pagament d’assistències als secretaris de les comissions 
informatives, sense que consten en l’expedient els certificats 
d’assistència, fet que impossibilita comprovar si aquests 
pagaments són procedents. 

A.8.2 Oposició periòdica del secretari-interventor pel que fa al 
mètode de retribuir les assistències a les sessions dels òrgans 
col·legiats per part dels càrrecs electes (article 75.3 de l’LBRL): 
la retribució no és per concurrència efectiva a les sessions, 
sinó que cobre mensualment una quantitat fixa amb 
independència de les sessions a les quals assistisquen. I es 
dóna el cas del mes d’agost, que cobren igualment encara que 
no hi haja sessions. 

A.8.3 Indemnització a membres electes per prestació del servei de 
matrimonis civils fora de les dependències municipals sense 
cobertura normativa. 

A.9 Incidències en les bases de convocatòries de borses d’ocupació 

A.9.1 No es determina en les bases la publicitat de les convocatòries 
de borses de treball. 

A.9.2 Alguns mèrits objecte de barem en convocatòries no 
compleixen els requisits d’igualtat, mèrit i capacitat. Inclusió 
en les bases d’un barem de criteris econòmics, com ara estar 
en situació de desocupació i el criteri d’empadronament. La 
sentència 5/2013 del Tribunal Superior de Justícia 
d’Extremadura estableix que els criteris socials no es poden 
tenir en compte, ni com a criteris de selecció ni com a criteris 
de valoració. Tampoc és conforme exigir com a requisit 
subscriure el compromís de saldar els deutes amb 
l’Ajuntament. 
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A.9.3 En un ajuntament, la Secretaria va emetre un informe negatiu 
a l’aprovació del projecte-memòria de seté Pla de Promoció 
d’Ocupació perquè conté disposicions que no s’ajusten a 
l’article 37 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre ni al principi 
constitucional d’igualtat en l’accés a l’ocupació pública. 

A.10 Incidències en les contractacions laborals 

A.10.1 Falta o no es justifica adequadament l’excepcionalitat que 
exigeix l’article 23 de l’LPGE-2013 que estableix que no es pot 
contractar personal temporal, llevat de casos excepcionals i 
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals 
que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament 
dels serveis públics essencials. 

A.10.2 S’han realitzat contractacions sota la denominació de 
“beques” que corresponen en realitat a contractacions 
laborals realitzades prescindint dels tràmits essencials en 
l’expedient: incompliment dels principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat per a la selecció de personal, formalització del 
contracte de treball, alta en la Seguretat Social, etc. 

A.10.3 S’informen desfavorablement els nomenaments de dues 
persones que no són les que correspon nomenar segons les 
borses de treball. 

A.10.4 En un ajuntament, l’advertiment informa pel que fa a la 
contractació temporal de professors per a l’escola d’adults en 
la qual l’ajuntament, cada curs escolar, contracta les 
mateixes persones, sense convocar procés de selecció i 
constituir borsa de treball temporal. 

A.10.5 En un ajuntament, en la fiscalització de la nòmina, 
s’assenyala l’existència de personal laboral temporal que es 
converteix en contractat laboral indefinit. 

A.10.6 En el mateix sentit, s’informa que la reiteració de la 
contractació de les mateixes persones, encara que siga per a 
subvencions d’exercicis pressupostaris diferents, provocarà 
que aquests contractes puguen ser declarats com a indefinits 
i no fixos en plantilla. L’article 18.7 de la Llei 10/2010, de 9 de 
juliol, de la Generalitat, adverteix que incorrerà en 
responsabilitat qui amb la seua actuació done lloc a la 
conversió d’un contracte temporal en un d’indefinit. 

A.10.7 Falta de planificació de la dotació pressupostària adequada i 
suficient en la contractació de personal laborar que es 
necessita en períodes estacionals. 
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A.10.8 En un ajuntament, s’informa sobre contractacions de 
personal laboral sense consignació pressupostària perquè la 
subvenció que havia de concedir la Generalitat encara no 
s’havia resolt ni comunicat a l’Ajuntament. 

A.10.9 S’efectuen contractacions de personal laboral sense subjecció 
al procediment legal, fet que incompleix els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat. 

A.11 Incidències en les subrogacions per l’Ajuntament de personal 
laboral de contractes suspesos. 

A.11.1 Mitjançant resolució d’Alcaldia-Presidència, es va acordar el 
cessament temporal de la prestació del contracte de servei 
de gestió de les escoles esportives municipals i activitats 
fisicoesportives. L’Ajuntament es va encarregar directament 
del funcionament del servei i de la percepció dels drets 
establits, utilitzant per fer-ho el mateix personal i material 
del contractista, sense que pogués alterar les condicions de 
la seua prestació i efectuant-se la gestió per compte i risc del 
contractista. 

 Per resolució d’Alcaldia-Presidència, previs informes 
desfavorables d’Intervenció i Secretaria, es prorroga 
l’esmentat cessament del servei fins al 31 de juliol de 2013, 
amb la incongruència que alguns contractes laborals es 
prorroguen fins al 30 de setembre de 2013. 

La Intervenció subscriu la disconformitat del secretari en els 
termes següents: “[…] l’òrgan de contractació competent per 
a adoptar l’acord serà l’Ajuntament-Ple, sense que conste en 
la informació remesa que aquest acord l’haja ratificat el Ple, 
com a òrgan competent. 

També la Intervenció corrobora i amplia els motius ja posats 
de manifest en el següent advertiment del secretari: “El 
secretari de la Corporació manifesta que la contractació de 
tres persones alienes i no previstes en l’estructura 
empresarial posada a disposició de l’execució del contracte 
intervingut representa variar els termes de la intervenció 
acordada i per això contravé la normativa sobre despeses de 
personal aplicable a l’Ajuntament (article 23.2 de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2012) […] i en tot cas, representa una omissió dels 
procediments d’accés a la funció pública basats en els 
principis de publicitat, igualtat i concurrència.” Igualment, la 
Intervenció i la Secretaria formulen excepció referida a la 
contractació de l’interventor, director per ometre el 
procediment selectiu. 
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A.11.2 Subrogació de personal d’una contracta. El Ple acorda: 
“Acceptar voluntàriament la subrogació dels treballadors 
afectes al Contracte Administratiu de Gestió de Servei Públic 
de Recollida de Residus Sòlids Urbans, des del dia 1 de 
desembre de 2013”. 

L’informe de la Secretaria és contrari a la subrogació. En els 
antecedents d’acord del ple es fa referència a aquest informe, 
que resumeix textualment com segueix: “6é. En data 23 
d’octubre de 2013 s’emet un informe de la Secretaria en què 
s’estableix que ha de motivar-se la decisió municipal de 
gestionar el servei de recollida de residus sòlids urbans de 
manera directa per la mateixa entitat local, conformement a 
l’article 54.I.E) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, que la subrogació del 
personal no és possible segons el que s’estableix en l’article 
66 del Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives, que 
no procedeix l’aplicació del conveni col·lectiu subscrit entre 
l’empresa i els treballadors ni el conveni general del sector de 
la neteja pública viària, recs i recollida de residus sòlids 
urbans, ja que l’Ajuntament no ha sigut part en els dits 
convenis ni hi ha estat representat, que no procedeix aplicar 
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (successió 
d’empresa), d’acord amb la jurisprudència del Tribunal 
Suprem en casos similars, i que res obstaria a la prestació del 
servei mitjançant personal temporal, considerant l’estalvi 
econòmic que pogués representar per a les arques 
municipals, i que la intenció de totes les mesures 
contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, 
entre les quals la de l’article 23 sobre la contractació de nou 
personal, és la contenció de la despesa pública.” 

A.12 Jornada laboral 

Incompliment de la disposició addicional setanta-unena de l’LPGE-
2012 que estableix la jornada general per tot el sector públic en 37 
hores i mitja de treball efectiu de mitjana en còmput anual. 

A.13 Incidències en les indemnitzacions per assistències a òrgans 
col·legiats 

A.13.1 Pagament en l’exercici 2013 a l’alcalde-president de dietes i 
locomoció en origen en els exercicis 2010, 2011 i 2012 
(almenys, 20.559,26 euros). L’advertiment de la Intervenció a 
què s’hi refereix es fa “per no estar justificat el pagament 
documentalment en la forma que exigeix la legislació vigent i 
per no ser aquesta la forma de justificar legalment les 
despeses de locomoció. Per no ser l’import de les dietes i les 
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despeses de locomoció l’aprovat en les Bases d’Execució de 
l’Ajuntament […] En ambdós casos es confonen els conceptes 
de dietes i despeses de locomoció […] El cas que ens ocupa 
està inclòs en el concepte d’indemnitzacions o dietes, que 
per a ser abonades s’haurà de justificar que el desplaçament 
ha tingut lloc amb motiu d’una comissió de serveis o gestió 
oficial, que prèviament haja aprovat la corporació o el seu 
president segons les seues competències. El procediment 
serà el que s’establisca en les Bases d’Execució. La qüestió 
més important és que s’acredite la realització efectiva del 
viatge/desplaçament i que aquest haja tingut caràcter oficial. 
El concepte de despeses de locomoció inclou l’ús del vehicle 
propi, raó per la qual no es pot després cobrar la gasolina, 
perquè està ja inclosa en el concepte de despeses de 
locomoció. Quant a l’import de les dietes i despeses de 
locomoció, no s’ajusta al que s’estableix legalment […] la 
quantia serà l’aprovada en el Ple, en les Bases d’Execució 
[…].” 

 Mitjançant Decret del mateix alcalde-president s’ordena el 
pagament. No consta motivació sobre l’aixecament de 
l’advertiment de la Intervenció. 

A.14 D’altres incidències en despeses de personal 

A.14.1 En les nòmines de 2013, l’informe d’Intervenció reitera que 
“respecte a les ajudes socials a favor de determinats 
treballadors que consten en la llista de les nòmines, 
s’informa que són contràries a la llei, cosa que vulnera el que 
disposa la disposició addicional quarta del TRRL, que 
estableix que ‘les corporacions locals no podran concedir 
aportacions, subvencions o ajudes de qualsevol gènere per a 
fins de previsió dels seus funcionaris. Seran nuls els crèdits 
que es concedisquen amb infracció d’aquest precepte i el seu 
pagament engendrarà les responsabilitats pertinents.” No es 
quantifiquen les ajudes referides. 

A.14.2 S’adverteix del pagament d’indemnitzacions per raó del 
servei a policies en pràctiques que acudeixen a un curs 
d’accés perquè són dietes per a personal que encara no té la 
condició de funcionari de carrera. 

A.14.3 En el pagament de renovació de permís de conduir a aquells 
funcionaris en què es considera indispensable per a conduir 
vehicles en l’exercici del lloc de treball, s’ha constatat que no 
hi ha unificació de costos, no s’aporta proposta i no es 
justifica el pagament. 



Informe de fiscalització de la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar  
al pressupost, advertiments i informes formulats per la Intervenció i acords adoptats 
pels òrgans de govern contraris a l’informe de la Secretaria de les entitats locals 
 

36 
 

A.14.4 Falta d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball. En els 
informes rebuts consta que l’Ajuntament no té aprovada la 
Relació de Llocs de Treball. 

A.15 En un ajuntament, pel que fa a la Relació de Llocs de Treball (RLT). 

A.15.1 Consten diversos informes d’Intervenció i del cap de 
personal, davant múltiples nomenaments que assignaven 
provisionalment llocs de treball sense determinar-ne les 
retribucions, que insisteixen en la necessitat urgent 
d’aprovar un organigrama, l’RLT i els consegüents concursos 
definitius. Els informes de Secretaria qüestionen dos 
d’aquests nomenaments. 

A.15.2 L’aprovació de l’RLT s’ha realitzat en un procés que ha durat 
més de cinc anys. El retard en l’aprovació ha representat 
mantenir una situació irregular en el pagament de les 
retribucions assenyalada en els informes d’Intervenció i 
Secretaria. 

B) Contractació administrativa 

B.1 En vint-i-cinc ajuntaments, els informes d’Intervenció i les 
secretaries posen de manifest la realització de despeses sense 
crèdit pressupostari adequat i suficient, i prescindint del 
procediment legalment establit per a fer-ne la contractació. 

 En els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
s’inclouen facturacions de béns, subministraments o serveis 
periòdics, de tracte successiu, en els quals concorren 
circumstàncies que s’indiquen tot seguit: 

- Factures que corresponen a exercicis anteriors i que es 
presenten amb posterioritat al tancament de l’exercici corrent. 

- Demora en la conformitat de les factures. 

- Factures que provenen d’encàrrecs realitzats sense 
consignació pressupostària, sense haver realitzat la proposta 
prèvia de despesa mitjançant la qual es verificaria l’existència 
de crèdit pressupostari adequat i suficient (document RC, 
retenció de crèdit). 

- Absència del procediment legal de contractació (article 109 i 
següents, i article 157 del TRLCSP). 

- Fraccionament de l’objecte del contracte (article 86 del 
TRLCSP), pràctica  que vulnera els principis de publicitat, 
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concurrència, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte (articles 1 i 139 del TRLCSP). 

- La inexistència de diversos pressupostos comporta que 
l’Administració no puga comparar les ofertes i elegir la més 
avantatjosa, tenint en compte també el millor preu. Pel que fa 
al preu, els tècnics municipals, a l’hora de conformar la 
factura, no han d’assumir-la sense més, sinó que han de 
comprovar i signar el vistiplau d’aquesta en els termes 
següents: 

a) L’existència de la necessitat del contracte per a 
l’Administració. 

b) La seua exigibilitat per tal com responen a béns, 
subministraments o serveis realment rebuts per 
l’Ajuntament. 

c) La raonabilitat de la valoració del que s’ha rebut. 

La incidència de realitzar despeses sense crèdit pressupostari 
adequat i suficient, conjuntament amb el fet d’haver prescindit 
absolutament del procediment legalment establit, té l’efecte de 
legalitat del vici de nul·litat de l’acte de reconeixement de 
l’obligació de factures, en virtut dels articles 53.1 i 62.e.1 de l’LRJAP i 
PAC, i articles 31 i 32.1 del TRLCSP. A pesar de la nul·litat, en virtut 
del principi de l’enriquiment injust, com que l’Administració ha 
rebut de conformitat béns, subministraments i serveis, aquesta ha 
de pagar les factures. Tot això sense perjudici que s’hagen d’exigir 
les responsabilitats inherents que se’n poguessen derivar. 

B.2 En un Ajuntament, els informes d’Intervenció reiteren la falta de la 
signatura de vistiplau o informe desfavorable sobre les factures 
(diverses de quanties elevades) pel funcionari responsable de l’àrea, 
el que contravé els articles 58 i 59 del Reial Decret 500/1990 i 
l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, així com les bases d’execució 
aprovades pel Ple. Contrasta el fet que en un expedient es nomenen 
tres funcionaris responsables per verificar els serveis i dos dels 
quals no signen la factura i la seua no conformitat ha sigut 
detallada en dos informes que no s’adjunten en l’expedient. 

B.3 S’informa desfavorablement en un expedient la prestació del servei 
abans de subscriure’s el contracte i l’aprovació d’una adjudicació 
amb efectes retroactius. 

B.4 Incidències en expedients de modificació de contractes. 
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B.4.1 S’informa desfavorablement l’aprovació d’una modificació no 
prevista en el plec i no ajustada a les circumstàncies previstes 
en l’article 107 del TRLCSP. 

B.4.2 El Ple aprova una modificació, sense sol·licitar l’informe del 
Consell Jurídic Consultiu. 

 Segons informes de Secretaria, abans d’aprovar-se la 
modificació del contracte de gestió del servei municipal del 
transport urbà de viatgers en la ciutat, hauria d’haver-se 
sol·licitat el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. 

B.4.3 Es produeixen variacions en les obres executades respecte al 
projecte inicial. L’informe de la Secretaria General constata 
que no s’ha seguit el procediment legalment previst en 
matèria de modificació contractual, atés que després de la 
formalització del contracte s’han executat obres que 
difereixen de les projectades inicialment, tal com es desprén 
de les actes de recepció signades pel director facultatiu de 
l’obra. Es fa referència a un informe d’advertiment de la 
Intervenció General Municipal per infracció de les 
prescripcions legals que regulen la modificació dels 
contractes. 

B.4.4 S’ordenen de manera oral l’execució d’obres, per òrgan no 
competent que difereixen de les projectades inicialment. 

B.5 Continuen facturant-se serveis de tracte successiu els contractes 
inicials dels quals ja han finalitzat la vigència (el termini inicial i 
pròrrogues, en alguns casos des de 2009) i que, no obstant això, els 
serveis continuen prestant-se per les empreses, per quanties molt 
significatives, sense haver-se tramitat l’expedient de contractació 
preceptiu, motiu pel qual no hi ha contracte que els empare. 

 En aquests expedients concorre l’absència del procediment legal de 
contractació, fet que contravé l’article 109 i següents del TRLCSP i 
s’ha produït fraccionament del contracte prohibit per l’article 86 del 
TRLCSP. Això representa la vulneració dels principis de publicitat, 
concurrència i transparència, no discriminació i igualtat de tracte 
(articles 1 i 139 del TRLCSP). Els efectes de la il·legalitat són el vici 
de nul·litat de l’acte de reconeixement de l’obligació de factures 
(articles 53.1 i 62.1 de l’LRJAP i PAC i articles 31 i 32.1 del TRLCSP). A 
pesar de la nul·litat, conformement amb el principi d’enriquiment 
injust de l’Administració, ja que ha rebut de conformitat aquests 
serveis, s’acorda el pagament de les factures als proveïdors. 

B.6 Assumpció de contractacions impròpies de les competències de 
l’ajuntament. 
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B.6.1 S’assumeix improcedentment la gestió d’una contractació 
particular i voluntària entre cada usuari i les companyies 
asseguradores, que no correspon a una contractació del sector 
públic (articles 1.3 i 4 del TRLCSP); per tant no correspon a 
l’Ajuntament abonar aquestes despeses, encara que després la 
reintegre cadascun dels usuaris.  

B.6.2 Es produeix l’assumpció d’una gestió impròpia per 
l’ajuntament en el contracte de gestió del centre de dia. La 
concessionària ha d’explotar el centre al seu risc i ventura. 
Tanmateix l’adjudicatari mensualment presenta en 
l’Ajuntament unes factures en concepte de gestió del centre 
de dia. L’ajuntament accepta les factures i l’endossament 
d’aquestes. La Intervenció emet advertiment de legalitat 
perquè aquestes factures no s’han d’emetre a nom de 
l’ajuntament, no estan ni conformades ni aprovades, ni 
comptabilitzades, ni hi ha contracte que n’avale la 
presentació. Anualment l’ajuntament sol·licita a la Generalitat 
la subvenció de centres de serveis socials especialitzats per al 
centre de dia, encara que no tinga despeses directes 
procedents del dit centre (és l’empresa adjudicatària la que 
aporta els justificants de les dites despeses). La Intervenció i la 
Secretaria informen desfavorablement aquesta tramitació. 

B.6.3 En un ajuntament en l’expedient de contractació per a 
l’arrendament d’un immoble amb destinació a centre de 
rehabilitació hi ha informes de la Secretaria i la Intervenció 
desfavorables. S’hi destaca que: “L’Entitat Salut, UTE Llei 8/82 
és concessionària de la Generalitat Valenciana segons 
contracte de gestió de serveis públics per concessió subscrit el 
21 de març de 2003, l’objecte del contracte és la prestació dels 
serveis d’atenció sanitària integral […] L’assumpció per part de 
l’ajuntament de l’arrendament d’un local per a prestar el 
servei de centre de rehabilitació representaria una intromissió 
indeguda en una relació jurídica contractual existent” (en 
aquest cas en benefici de l’adjudicatari). 

B.7 Contractació amb una comunitat de béns que no té personalitat 
jurídica pròpia, el que contravé l’article 54 TRLCSP i, entre altres, 
l’informe de la JCCA 12/2013, de 23 de juliol de 2013. 

B.8 No s’ha tramitat el preceptiu expedient d’adjudicació del contracte 
d’arrendament; es tracta de serveis que ha continuat prestant, amb 
caràcter successiu, el mateix adjudicatari des de la finalització del 
contracte (n’hi ha diversos que provenen de 1995 i expiraven en 
1997). 

B.9 En un ajuntament, l’informe de Secretaria conclou que “[…] hi ha 
diverses factures expedides per (una persona física) que realment 
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corresponen a una relació laboral (perquè reuneix les notes de 
dependència, alienitat, retribució, prestació consistent en un fet o 
activitat en lloc d’un resultat), no administrariva, que s’ha establit 
sense seguir els principis de publicitat, igualtat , mèrit i capacitat. 

B.10 Consta l’adjudicació d’un contracte menor d’obres a una mercantil 
municipal, que no té la condició de mitjà propi de Ajuntament 
perquè no reuneix els requisits de l’article 24.6 del TRLCSP. Les 
relacions entre aquesta societat i l’Ajuntament s’hauran de 
sotmetre al TRLCSP i, específicament entre altres requisits, ha 
d’acreditar la seua solvència econòmica i tècnica. 

B.11 S’informa a l’organ de contractació que, per contractar els serveis 
d’un arquitecte superior que ha prestat de manera repetitiva els 
seus serveis, i a la llarg de diversos exercicis naturals, correspon el 
procediment obert. Contràriament, l’alcalde aprova l’expedient de 
contractació i ordena la licitació mitjançant el procediment 
negociat sense publicitat, quan pertoca el procediment obert, fet 
que incompleix el TRLCSP. 

B.12  Règim d’incompatibilitats de càrrecs electes en la contractació 

- L’informe jurídic i d’Intervenció adverteix sobre la proposta 
d’adjudicació d’un contracte menor d’obres a una mercantil. 
Un regidor del municipi té participació en el capital social 
d’aquesta societat, segons la seua declaració d’activitats i 
béns. En el supòsit que la participació en el capital social siga 
superior al 10% hi ha incompatibilitat. 

- Informe jurídic i d’Intervenció d’advertiment a l’aprovació de 
l’expedient i posteriorment a l’adjudicació per procediment 
negociat sense publicitat del contracte d’obres a una 
mercantil. En el capital social d’aquesta societat participa 
l’alcalde en un percentatge superior al 10%; segons la seua 
declaració d’activitats i béns. 

 L’informe del secretari adverteix que “[…] la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques […] en el seu informe 6/10, de 23 de 
juliol, conclou que ‘perquè la participació dels càrrecs electes de les 
entitats locals en el capital de les persones jurídiques que 
contracten amb aquelles de les quals forme part siga rellevant a 
l’hora de determinar la prohibició per a contractar […] caldrà que 
supere el límit establit per al personal al servei de les 
Administracions Públiques i dels càrrecs del Govern de la Nació’; 
pronunciant-se en sentit anàleg més recentment la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó, en el seu 
Informe 24/2011, de 12 de setembre […] En conseqüència, i d’acord 
amb aquesta doctrina, caldrà seguir el que disposa la Llei 5/2006 de 
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10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos de membres del 
Govern i Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, a fi de 
determinar el percentatge de participació en el capital social d’una 
persona jurídica per part d’un membre electe d’una Corporació 
Local que comporta que sobre aquella recaiga la prohibició per a 
contractar prevista per l’article 60, lletra f), del TRLCSP. I ambdues 
normes, en els seus articles 6.1 i 12.1, lletra d), respectivament, 
fixen el dit percentatge en el deu per cent (10%) del capital social de 
la corresponent persona jurídica”. 

B.13 Contractacions amb una empresa municipal el capital de la qual és 
100% de l’Ajuntament 

 Les principals incidències detectades han sigut: 

- La societat realitza la prestació del servei abans de 
formalitzar-se l’encàrrec i sense consignació pressupostària. 
Es tracta, doncs, de treballs realitzats al marge de l’LCSP, 
específicament l’article 24.6 que prohibeix la contractació 
verbal. 

- No es justifica la necessitat d’efectuar l’encàrrec, ni s’indiquen 
els majors avantatges, economia o millor prestació del servei 
que això comporte. Especialment quan les mateixes 
condicions incorporades a l’expedient deixen constància que 
l’empresa no disposa d’una organització especialitzada de 
mitjans per a la prestació d’aquest servei. Entre les condicions 
que regiran l’encàrrec s’inclou l’obligació de contractar 
externament la major part del personal i altres aspectes que 
requereix el servei. Amb això, aquesta societat mercantil actua 
de mera intermediària. 

 En aquest sentit, l’encàrrec inclou serveis que haurà de 
contractar la societat amb tercers, el que no produeix a 
l’ajuntament cap estalvi i desvirtua la finalitat amb la qual es 
va crear aquesta empresa, de manera que la contractació 
hauria de realitzar-la directament l’Ajuntament. Així, 
l’encàrrec perd la seua naturalesa i per tant la seua 
justificació, perquè el que realment s’encarregaria seria la 
mera gestió d’un procediment de contractació i no és possible 
eludir per aquesta via els requisits de contractació aplicables a 
les administracions públiques. 

- L’absència de la licitació d’aquests encàrrecs impedeix poder 
comparar la proposta amb altres ofertes, de manera que 
l’ajuntament seleccione l’oferta més avantatjosa, incloent-hi 
el preu, per a l’Administració. 
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- En algun encàrrec, el preu públic aprovat no cobreix el cost 
total del servei i l’ajuntament ha de cofinançar part d’aquest 
cost. 

- En les seues contractacions de béns, subministraments i 
serveis amb tercers: obligatorietat de la societat de subjectar-
se al que disposen les normes de contractació a què remet el 
TRLCSP. 

C) Subvencions i ajudes 

C.1 S’atorguen subvencions sense haver-se aprovat bases reguladores, i 
sense publicació de la convocatòria, en contra dels principis de 
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació 
exigits per l’article 8 de l’LGS. 

C.2 Ús irregular de la concessió directa de subvencions (subvencions 
nominatives), sense justificar el caràcter singular de la subvenció i 
les raons que acrediten l’interés públic, social, econòmic o 
humanitari o d’altres que justifiquen la dificultat o impediment de 
realitzar una convocatòria pública (article 22 de l’LGS), fet que 
incompleix per tant els esmentats principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat. No es pot utilitzar com a forma ordinària 
de concessió de subvencions un procediment que l’LGS preveu com 
a excepcional. Falta d’aprovació del pla estratègic de subvencions 
que exigeix l’LGS. 

C.3 Concessió d’ajudes socials a beneficiaris que mantenen deutes 
tributàries amb l’ajuntament. 

C.4 Falta de consignació pressupostària per a cofinançar i adherir-se a 
ajudes a concedir mitjançant convocatòries d’altres entitats. 

C.5 Concessió de premis sense ajustar-se al que estableix en l’article 23 
de l’LGS. Es fiscalitza amb advertiment l’acta del concurs, per no 
constar que el jurat l’haja nomenat un òrgan administratiu i perquè 
la signatura dels membres del jurat apareix en un altre full adjunt a 
l’acta. 

C.6 Pagament de subvencions concedides que s’han justificat fora del 
termini preceptiu, sense que s’acordara el reintegrament segons 
estableix l’LGS. 

C.7 Pagament de subvencions no justificades adequadament 

C.7.1 En la justificació de les subvencions es donen alguna o 
diverses de les incidències següents, sense que conste que 
s’haja acordat el reintegrament que exigeixen els articles 17 i 
37.1.c de l’LGS. 
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- Insuficient aportació de documents justificatius i/o no 
aportar-se documents de valor probatori suficient. 

- No certificar-se les despeses i ingressos de l’exercici, 
motiu pel qual no és possible comprovar si l’import 
concedit supera o no el cost acreditat de l’activitat. 

- Incloure despeses d’inversió quan la subvenció 
concedida està destinada a despeses corrents. 

- No acreditar el pagament de les despeses abans que 
finalitze el termini de justificació. 

- Factures justificatives de subvencions que no van a nom 
del beneficiari, sinó de l’Ajuntament.  

- Documents de despeses que no reuneixen els requisits 
de factura d’acord amb el que assenyala el Reial Decret 
1619/2012 i el reglament que regula les obligacions de 
facturació. 

- Falta de justificació de l’activitat realitzada. 

C.7.2 S’efectuen advertiments al reconeixement de l’obligació de 
pagament de subvencions de distintes entitats pels motius 
següents: 

- No hi ha cap document administratiu que habilite el 
pagament de la subvenció. 

- A pesar d’existir en el pressupost en vigor la partida 
pressupostària, no hi ha pla estratègic aprovat pel Ple de 
la corporació que justifique aquestes subvencions 
nominatives i així mateix no costa la signatura de cap 
conveni que regule les condicions per les quals es 
concedeix a la dita entitat la subvenció. 

- No consta l’existència d’un informe del tècnic 
responsable de l’àrea que acredite que l’acord convingut 
per les parts es complisca. 

- No es presenta declaració de l’entitat beneficiària que no 
es troba sotmesa a cap de les situacions a què es refereix 
l’article 13 de l’LGS. 

- El conveni que consta en l’expedient no es troba informat 
jurídicament, ni hi consta la firma de la Secretaria de la 
corporació que acredite que la persona signatària tinga la 
capacitat suficient per a adquirir els dits compromisos. 
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- No s’aporta cap document que indique que les factures 
presentades no han sigut lliurades per justificar altres 
subvencions. 

- No s’aporta cap justificació de despesa que acredite 
l’aplicació dels fons públics i falta presentar 
documentació. 

- En la documentació aportada no es pot comprovar que es 
compleix l’article 19.3 de l’LGS, que indica que la 
subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions no ha de superar el cost de l’activitat, ja que 
no s’ha presentat el balanç econòmic real de la 
temporada objecte de subvenció. 

C.8 Concessió de noves subvencions nominatives fins i tot amb 
l’aprovació del 100% de pagament anticipat, quan el beneficiari té 
pendent de justificació o no ha justificat correctament la subvenció 
concedida en els anys anteriors (fins i tot amb origen en els anys 
2010, 2011 i 2012). 

D) Urbanisme 

D.1 Ocupació directa de terrenys sense tramitar l’expedient preceptiu. 

D.1.1 Es fa efectiva l’ocupació directa d’uns terrenys i la 
compensació al seu propietari, sense tramitar l’expedient 
preceptiu. 

D.1.2 Es tramita l’expedient d’ocupació directa sense informe de 
fiscalització, i sense justificar la competència de l’òrgan que 
resol, ni aprovar la dotació pressupostària necessària per a 
cobrir les repercussions econòmiques. 

D.2 Risc de pèrdua de drets de cobrament per cànon urbanístic. En 
l’informe d’Intervenció sobre l’expedient d’”Aprovació de 
l’ordenació de cànon d’urbanització per al finançament de l’obra 
general” s’indica que “[…] inclou obres d’urbanització per a les 
quals s’ha previst com a forma de finançament la concertació d’un 
préstec per import total de 600.000 euros, encara que aquesta 
aportació s’hauria d’incloure com una càrrega del programa 
repercutible als veïns prèviament a la tramitació de l’expedient 
oportú […]. Si finalment aquestes despeses no són repercutibles 
obligant a la concertació d’una operació de crèdit amb el 
consegüent augment del deute viu de l’Ajuntament, quan es tracta 
d’una infraestructura de caràcter general per a la qual la Llei 
Urbanística Valenciana permet la utilització de la figura del cànon 
d’urbanització, aquesta Intervenció indica que podríem estar 
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davant un perjudici per a les arques municipals per no haver-se 
adoptat els acords oportuns”. 

 En aquesta mateixa entitat local i expedient, la Intervenció sol·licita 
que conste en l’acta de la Comissió Informativa que “els expedients 
que se sotmeten a dictamen de la Comissió Informativa no han 
sigut sotmesos a fiscalització prèvia per aquesta Intervenció” i 
continua indicant que “la demora en la tramitació dels expedients 
ha representat un esgotament dels terminis que impedeix, a més, 
l’exercici de la funció adequada de control i fiscalització dels 
continguts que acordarà el Ple i del suport documental 
corresponent, que dote de les majors garanties aquesta corporació, 
a fi d’evitar la pèrdua de cobrament de drets econòmics de quantia 
important.” 

D.3 S’aprova la modificació del termini de liquidació definitiva del 
cànon, sense acord plenari de modificació de l’ordenança, amb els 
requisits d’informació pública i publicitat exigibles. 

D.4 Mitjançant Decret de l’Alcaldia es concedeix una llicència de 
segregació i posterior agrupació a una persona física amb informes 
desfavorables de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i 
de la Secretaria de la corporació. 

D.5 Es retornen avals sense la fiscalització prèvia preceptiva. 

E) Pagaments 

E.1 Incompliment de la prelació de pagaments 

 S’incompleix l’article 187 del TRLRHL que estableix que l’expedició 
de les ordres de pagament s’haurà ajustar al pla de disposició de 
fons de la tresoreria que establisca el president que, en tot cas, 
haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les 
obligacions contretes en exercicis anteriors, amb l’excepció de les 
obligacions de pagament derivades de l’endeutament. I igualment 
es contravé l’article 74.2 de l’LRJPAP i PAC, que disposa que el 
despatx dels expedients guardarà l’ordre rigorós d’incoació en 
assumptes de naturalesa homogènia, llevat que el titular de la 
unitat administrativa done ordre motivada en contra, de la qual 
quede constància. 

E.2 Incidències en pagaments per a justificar a regidors. Es constata 
que els justificants aportats manquen dels requisits exigits per la 
normativa que determina l’obligació de facturació i/o que es 
presten extemporàniament, superant el termini màxim de tres 
mesos establert en l’article 190 de l’TRLRHL. 
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E.3 Demora en la realització dels pagaments que genera la meritació 
d’interessos de demora. 

G)  Ingressos 

G.1 Es concedeixen exempcions de taxes contràries a la normativa. Els 
informes del departament de gestió tributària i de la Intervenció 
conclouen que “[…] l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa no pot 
establir exempcions o bonificacions diferents a les legalment 
establides […]. En conclusió, les exempcions previstes en les taxes 
mencionades són contràries al que preveu l’article 9.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 (se cita la sentència del Tribunal 
Constitucional de 17 de febrer de 1987)”. En les informes de la 
Intervenció es fa constar que el beneficiari no acredita els requisits 
exigits en l’ordenança esmentada d’aquestes exempcions (per 
exemple, ser entitat sense ànim de lucre, nivell de renda per 
capita…). L’ordenança estableix que l’aplicació de les exempcions 
requerirà perquè siga efectiva l’acord de la Junta de Govern Local, 
sense que s’haja aportat aquest acord. 

 El fons jurídic i econòmic d’aquestes exempcions és la concessió de 
subvencions a entitats i particulars, el que representa prescindir 
absolutament del procediment legalment establit en l’LGS i 
normativa de desplegament. 

G.2 Baixes de drets sense justificació documental 

G.2.1 L’informe d’Intervenció adverteix sobre l’aprovació mitjançant 
resolució de l’Alcaldia de baixes de drets per prescripció, sense 
que conste la deguda justificació documental. Per declarar la 
prescripció, s’hauria d’haver seguit el procediment del 
Reglament de Recaptació vigent. 

G.2.2 S’anul·len per decret de l’Alcaldia, i sense causa justificativa, 
dos rebuts de cobrament que estaven en període de 
cobrament executiu (un rebut de gual i un altre de l’impost de 
vehicles i tracció mecànica). Aquesta anul·lació s’informa 
desfavorable per no estar justificada i incomplir l’ordenança 
reguladora. En aquest mateix ajuntament, l’interventor 
adverteix, per falta de motivació, sobre un decret de l’Alcaldia 
que arxiva un procediment sancionador d’infracció tributària 
per falta de motivació, quan a més hi ha un informe de 
l’instructor que motiva que efectivament s’ha comés la 
infracció tributària sancionada. 

G.3 Ingressos deixats de percebre en concepte d’interessos de deutes 

G.3.1 En l’expedient consta l’existència de possible perjudici 
econòmic per ingressos deixats de percebre per l’entitat en 
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concepte d’interessos de demora en deutes tributaris. Els 
informes del secretari, de l’interventor accidental i del tresorer 
accidental informen desfavorablement un acord del Ple, pel 
qual es concedeix un ajornament i un fraccionament, es 
dispensa l’aportació de garantia (en contra de l’article 48.4 del 
Reial Decret 939/2005 del RGR) i s’exonera el pagament dels 
interessos (en contra de l’article 8 de la Llei 58/2013, General 
Tributària). 

G.3.2 Hi ha diverses resolucions d’Alcaldia mitjançant les quals es 
concedeixen ajornaments i fraccionaments de deutes 
tributaris, condonant els recàrrecs i exonerant el pagament 
dels interessos de demora. La Intervenció i la Secretaria 
adverteixen de la il·legalitat manifesta que representa la 
condonació total de qualsevol recàrrec en període executiu. 

H) Incidències en indemnitzacions per raó del servei 

 Abonament de la locomoció a diversos tècnics municipals. En 
l’informe emés es conclou que, com que cap norma legal no 
empara la forma de càlcul de la indemnització, sinó que, per contra, 
vulnera el que disposa l’article 20 del Reial Decret 462/2002, de 24 de 
maig, aquest abonament resulta contrari a la normativa vigent. 
Igual sentit té l’advertiment 57/2013 pel que fa a l’abonament de 
despeses per utilització de vehicle propi durant els exercicis 2012 i 
2013 a personal funcionari. 

I) D’altres 

I.1 Assumpció de despeses que no corresponen a l’ajuntament 

 El fons jurídic i econòmic d’aquests operacions és la concessió 
encoberta per l’ajuntament de subvencions corrents o de capital 
prescindint absolutament del procediment legal previst en l’LGS. 

I.2 Aprovació del pressupost una vegada sobrepassat l’exercici 
pressupostari al qual li és d’aplicació, incomplint l’article 169 del 
TRLRHL. 

I.3 Incidències en l’aprovació d’expedients de modificacions 
pressupostàries. 

I.3.1 Modificacions pressupostàries aprovades per òrgan no 
competent 

I.3.2 S’informen desfavorablement diversos expedients de 
modificació de crèdits, que es financen amb baixes en altres 
partides, perquè el crèdit de les partides en què es dóna de 
baixa podria destinar-se al pagament de factures ja registrades 
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en Intervenció, pendents de conformitat pel responsable de 
l’àrea de despesa. 

I.4 Pagament d’indemnització sense haver-se tramitat l’expedient 
preceptiu per responsabilitat patrimonial. 

I.5 Utilització reiterada de la declaració d’urgència prevista en l’article 
83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en la tramitació 
dels expedients sotmesos a aprovació dels òrgans del govern. No 
s’argumenta o es fa insuficientment la justificació que motiva la 
urgència, especialment quan es dificulta o impedeix l’emissió en 
condicions adequades dels informes preceptius de la Secretaria i 
Intervenció de la corporació municipal. 

I.6 Utilització del superàvit per finançar despeses generals, abans de 
ser efectiva la disposició que el possibilités. 

I.7 La Intervenció adverteix sobre una factura per l’adquisició de cent 
entrades, per a “Correguda benèfica en plaça de bous […]”, sense 
identificar la finalitat i els beneficiaris de les entrades. 

I.8 S’efectua advertiment sobre el projecte de pressupost per a 2014. En 
la partida destinada a sentències, la quantitat consignada no serà 
suficient per a atendre totes les necessitats existents. El secretari va 
sol·licitar que es consignés inicialment en el pressupost una 
quantitat per a atendre indemnitzacions derivades d’execució de 
sentències judicials fermes impossible de determinar, i que no siga 
inferior a 1.000.000 d’euros, a l’efecte de poder saldar 
progressivament i no incrementar més encara el deute generat com 
a conseqüència dels interessos que es van generant per la demora 
municipal en el seu pagament. A pesar d’això la partida es consigna 
per import de 600.000 euros. 

8. RECOMANACIONS 

8.1 Recomanacions de fiscalitzacions anteriors a l’exercici 2013 

L’Ajuntament d’Elx ha de regularitzar la situació que va posar manifest 
l’Informe de fiscalització de 2012. 

8.2 Recomanacions de la present fiscalització de l’exercici 2013 

8.2.1 Continuar amb la tendència observada en 2013 de millora de rendició per 
part de les entitats locals de la informació requerida en la Instrucció, de 
manera completa i dins del termini que s’hi estableix, tant en les entitats 
locals de població menor de 5.000 habitants, però especialment en les 
entitats de major població, tenint en compte les seues dimensions i la 
significativitat de la informació en aquestes. 
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8.2.2 Reduir l’acumulació d’obligacions pendents de reconéixer en el 
pressupost, especialment aquelles amb origen en exercicis anteriors a 
l’exercici corrent. 

8.2.3 Els òrgans de govern i de gestió no han de considerar com un 
procediment ordinari i normal el funcionament mitjançant acords de 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb advertiments i informes 
desfavorables de la Intervenció i de Secretaria de manera reiterada. 

En molts expedients, els òrgans de govern resolen les discrepàncies 
aixecant aquests advertiments i no considerant aquests informes 
desfavorables, i aplicant el principi d’enriquiment injust reconegut per la 
jurisprudència. L’aplicació d’aquest principi és totalment excepcional, i 
l’entitat local ha d’esbrinar la causa i els causants (moltes vegades obeeix 
a una praxi administrativa inadequada), i adoptar les mesures orientades 
a evitar que la incidència es reproduïsca, així com depurar, tal com 
exigeix la normativa, les possibles responsabilitats inherents que se’n 
deriven. 

8.2.4 En l’annex I consten les conclusions generals de la revisió limitada d’una 
mostra d’expedients en els quals el servei jurídic ha trobat indicis de 
responsabilitat comptable. En cada conclusió es fa referència a la 
normativa infringida, en el seu cas. L’entitat local ha d’adoptar les 
mesures necessàries i oportunes amb els fins següents: 

a) Regularitzar les incidències que s’han posat de manifest; i 

b) evitar que aquestes circumstàncies es reproduïsquen en exercicis 
futurs. 

8.2.5 Per últim, en relació amb la informació que cal remetre pel que fa a 
l’exercici 2014, la Sindicatura ha implantat en 2014 una nova plataforma 
informàtica destinada a la rendició de la informació que exigeix la 
Instrucció, amb la qual es procurarà augmentar l’operativitat i eficàcia, i 
que facilitarà a les entitats locals el subministrament d’aquesta 
informació. 

Per a la informació referida a l’exercici 2014 ja haurà d’utilitzar-se 
aquesta aplicació informàtica. 

Recordem que, segons la modificació de la Instrucció, la informació 
corresponent a tot l’exercici 2014 s’haurà de remetre abans del dia 1 
d’abril de 2015. 

9.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986,  així com de l’acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual tingué coneixement de 
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l’esborrany de l’Informe es va remetre als comptedants dels ajuntaments 
d’Almàssera, Almassora, Benidorm, Benifaió, Benigànim, Benissa, Bétera, 
Borriol, Castalla, el Campello, Foios, Gàtova, la Font d’en Carròs, Mislata, 
Nules, Onil, Ontinyent, Pedralba, Peníscola, Quart de Poblet, Rojals, 
Suera, Teulada, Vilafamés, Xeraco, Alginet, Benetússer, Olocau del Rei, 
Palanques, Paterna, Torrevella, Alacant, Alcoi, Gandia, Elx, Elda, Castelló 
de la Plana, Oriola, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, València, 
Vila-real i les diputacions de Castelló, València i Alacant, perquè en el 
termini concedit, formulassen en el seu cas, al·legacions. 

Quant al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar 
el següent: 

1. Les entitats han formulat, si pertocava, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe.  

2. Totes les al·legacions han sigut analitzades acuradament. 

3. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe; 
s’han de tenir en compte aquelles que afecten, quan siga el cas, la 
mostra d’expedients amb possibles indicis de responsabilitat 
comptable. 

El text de les al·legacions formulades, com també l’informe motivat que 
s’hi ha emés, que ha servit perquè aquesta Sindicatura les estimés o 
desestimés, s’adjunta en l’annex III d’aquest Informe. 



 

 
 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e del seu 
Reglament, i en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2014 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 17 de febrer de 2015, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 17 de febrer de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 
 

 

 

 

 

ANNEX I  
 
Anàlisi específica de la mostra d’expedients amb 
indicis de responsabilitat comptable per entitats locals: 
expedients d’advertiments i informes d’Intervenció 
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ANÀLISI ESPECÍFICA DE LA MOSTRA D’EXPEDIENTS AMB INDICIS DE 
RESPONSABILITAT COMPTABLE PER ENTITATS LOCALS: EXPEDIENTS 
D’ADVERTIMENTS I INFORMES D’INTERVENCIÓ 

I.1. Almàssera 

- Assumir despeses que no corresponen a l’Ajuntament. L’informe 
advertiment 12 de la Intervenció exposa que l’adjudicatària del 
servei bar-cafeteria llar social del jubilat ha d’assumir les despeses 
de llum, aigua i gas, segons el plec. Per tant l’Ajuntament no ha 
d’assumir les factures. Aquest fet pot ser constitutiu de 
responsabilitat comptable. 

I.2 Almassora 

Despeses de personal. Nòmines de tots els mesos 2013: 

1. Triennis. Per resolució de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2005 
(atenció antiguitat) es va resoldre abonar els triennis de l’últim grup 
al qual pertanga l’empleat públic, sense realitzar l’abonament 
distingint els períodes prestats als distints grups com exigeix la 
normativa aplicable. Per tant, en l’abonament dels triennis en què 
aquesta circumstància es dóna es vulnera la legislació vigent. Se 
cita l’article 23.b) Llei 30/1984 de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública. Aquests fets poden ser constitutius 
de responsabilitat comptable. 

 L’Ajuntament, en al·legacions, indica que “Pel que fa a l’abonament 
de triennis amb possible vulneració de la normativa aplicable, 
aquesta anomalia s’ha resolt mitjançant resolució de l’Alcaldia de 
data 19 de gener de 2015 per la qual s’inicia expedient contradictori 
per pagar el dit concepte conformement a la legislació aplicable, 
amb adopció de mesura provisional sobre el cas”. 

2. La productivitat concedida al personal en igual quantitat de manera 
reiterada vulnera la normativa exposada per les raons següents: la 
productivitat està destinada a retribuir l’especial rendiment, 
l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb què el 
funcionari desenvolupe el seu treball, i l’apreciació de la 
productivitat s’haurà de realitzar en funció de circumstàncies 
objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de 
treball i els objectius que aquest tinga assignats. Es conculca 
l’article 5.1.3 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril. A la vista de 
l’informe d’horari del servei de biblioteca de 13 de febrer de 2013, 
adquireix caràcter d’urgència la tramitació de l’expedient destinat a 
determinar si en l’actualitat es donen les circumstàncies o les 
condicions que van determinar l’abonament de productivitat i plus 
cobrat pel personal de biblioteca. Aquests fets poden ser 
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constitutius de responsabilitat comptable. l’Ajuntament en 
al·legacions indica que “la dita retribució va ser objecte de 
regularització mitjançant expedient tramitat a tal efecte que va 
donar lloc a l’acord plenari de data 22 de novembre de 2013”. 

3. Abonament de la locomoció de diversos tècnics municipals (a 
`partir de febrer), tal com es posava de manifest en l’informe emès 
en data 28 de desembre de 2012, en el qual es conclou que, com que 
no figura la forma de càlcul de la indemnització emparada per 
alguna norma legal, sinó que, per contra, es vulnera el que disposa 
l’article 20 del Reial Decret 462/2002 de 24 de maig, aquest 
abonament resulta contrari a la normativa vigent. En el mateix 
sentit es manifesta l’advertiment 57/2013 sobre l’abonament de 
despeses per utilització de vehicle propi durant els exercicis 2012 i 
2013 a funcionàries. Aquests fets poden ser constitutius de 
responsabilitat comptable. l’Ajuntament en al·legacions ha indicat 
que “la dita anomalia ha sigut resolta mitjançant resolució 
d’Alcaldia de data 19 de gener de 2015”. 

4. Juny 2013. Abonament a una funcionària municipal del premi per 
constància. Aquesta retribució vulnera l’article 23 de la Llei de 
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, que regula 
l’estructura de les retribucions previstes. Aquests fets poden ser 
constitutius de responsabilitat comptable. 

I.3 Benidorm 

1. Subvencions 

1.1 Advertiment a les quantitats pagades a compte de la subvenció de 
2010 (15.000 euros) del Club de Futbol Sala Benidorm. La justificació 
del conveni es presenta en març de 2013; el termini acabava el mes 
de febrer de 2011. 

 Tampoc es té constància que l’entitat haja tingut activitat amb 
posterioritat a l’exercici subvencionat. Això l’inhabilitaria per a ser 
beneficiària en l’actualitat. Tampoc consta en l’actualitat qui 
exerceix la representació del club. I tot això, previ a la verificació del 
compliment del conveni i a la seua justificació. Aquest advertiment 
va ser remés a l’àrea d’esports en 10 d’abril de 2013 i l’alcalde per 
decret 2879 de 2 de maig de 2013 aprova la justificació i el 
pagament. 

1.2 Advertiment de 17 d’abril de 2013 a les quantitats pagades a compte 
de la subvenció de 2011 (3.005 euros) a la Gestora de les Fogueres. La 
justificació es va presentar en febrer de 2013 i no a la finalització de 
l’exercici 2011. S’ha incomplit el termini establit i correspon acordar 
el reintegrament. Aquests fets poden ser constitutius de 
responsabilitat comptable segons nota d’informe del servei jurídic 



 

4 

de 5 de desembre de 2014 i informe definitiu de 16 de desembre de 
2014. 

1.3 Advertiment de 17 d’abril de 2013 a les quantitats pagades a compte 
de la subvenció de 2011 (4.808 euros) a la Foguera del Mercat. S’ha 
incomplit el termini establit, la justificació aportada no compleix els 
requisits d’una factura vàlidament emesa i correspon acordar el 
reintegrament. Aquests fets poden ser constitutius de 
responsabilitat comptable. 

I.4 Benifaió 

Despeses de personal. Nòmines de juliol, novembre i desembre 2013: 
Informe d’Intervenció i informe jurídic desfavorables per les següents 
“deficiències: pel que fa als acomptes reintegrables, no consten en 
l’expedient les sol·licituds dels interessats; pel que fa al pagament 
d’assistències als secretaris de les Comissions Informatives, no figuren 
en l’expedient els certificats d’assistències, el que impossibilita 
comprovar si s’escauen aquests pagaments; pel que fa a les 
productivitats, no es troben motivades ni justificades documentalment 
en l’expedient; i finalment no s’informa si les retribucions de la nòmina 
del mes de juliol s’ajusten o no a les previstes en la vigent relació de llocs 
de treball”. Aquests fets relacionats amb la productivitat poden ser 
constitutius de responsabilitat comptable. 

En la nòmina de novembre i desembre de 2013, l’informe d’Intervenció 
de 26 de novembre de 2013 i 23 de desembre de 2013 indica que “La 
Intervenció municipal comprova unes diferències entre la seguretat 
social que es paga i la que apareix en els diferents centres de cost; s’ha 
requerit en nombroses ocasions el Departament de Personal perquè 
n'emeta un informe i no ho ha aclarit. A més a més hi ha unes 
discrepàncies quant al còmput dels triennis del C1 a l'A2 d'una persona 
en la seua relació laboral com a treballador social des del 17 de desembre 
de 2012, ja que els períodes de temps que totalitzen un o diversos 
triennis tindran una valoració econòmica que vindrà fixada pel nivell de 
proporcionalitat que corresponga als del cos, escala, plantilla o plaça 
amb funcions anàlogues a les realitzades durant el temps que s'ha de 
reconèixer pels serveis previs. S'han efectuat nombrosos requeriments  
al Departament de Personal perquè les diferències cobrades de més es 
tornen, però a la data d'emissió de l'informe no s'hi ha adoptat cap 
acord". Informe de Secretaria de 26 de novembre de 2013: "... l'expedient 
relatiu a la nòmina del mes de novembre de 2013 es troba incomplet , ja 
que no té la documentació justificativa dels diferents conceptes 
retributius que es pretenen abonar". Aquests fets relacionats amb els 
triennis poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

L’Ajuntament informa en al·legacions que “es van regularitzar les 
diferències retributives per l’acreditació de triennis, mitjançant Decret de 
l’Alcaldia 825, de data 27 de maig de 2014, emés segons l’informe de 
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l’administrador de Recursos Humans, de 23 de maig de 2014 que 
s’acompanyen”. 

I.5 Benigànim 

1. Assumir despeses que no corresponen a l'Ajuntament i despeses 
sense consignació. Despeses per impermeabilitzar la cúpula de 
l'església. Es tracta de despeses que no corresponen a despeses 
pròpies de l'Ajuntament. A més a més es tracta d'un bé que no és 
de titularitat municipal, ni està en l'inventari. Per tant s'estan 
assumint despeses per compte de tercers. Aquest fet pot ser 
constitutiu de responsabilitat comptable. 

 Per això en els crèdits del pressupost municipal no consta el crèdit 
adequat i suficient. Per resolució de l'Alcaldia s'imputa al capítol 2, 
"Despeses de funcionament" i al capítol 6, "Inversions reals", les 
despeses de l'obra i la direcció de l'obra. 

 En realitat es tracta d'una subvenció que l'Ajuntament concedeix a 
l'església amb destinació a despeses d'inversió, raó per la qual 
s'hauria d'haver tramitat un expedient de concessió de subvenció 
que caldria comptabilitzar en el capítol 7, "Transferències de 
capital" de l'estat de despeses. 

2. Irregularitats diverses.- Hi ha diversos advertiments anteriors a 
2013. L'Ajuntament adjudica un contracte de gestió del centre de 
dia a una empresa en 2009 que explotarà el centre sota la seua 
responsabilitat i pagarà mensualment a l'Ajuntament un cànon de 
2.500 euros. 

 Sols per a l'any 2009 el contracte deia que la subvenció concedida 
per l'administració autonòmica a l'Ajuntament per al cost de les 
places de serveis socials especialitzats del centre de dia seria 
transferida a l'empresa adjudicatària, una vegada cobrada i quan 
l'adjudicatària presentés els justificants a la Corporació, perquè 
aquesta, com a beneficiària de la subvenció, els presentés a la 
conselleria. 

 A més a més, tot i que l'explotació és responsabilitat de 
l'adjudicatari, mensualment presenta en l'Ajuntament unes 
factures per registre d'entrada en concepte de gestió del centre de 
dia. Les factures no es tornen i l'Alcaldia les accepta en endós. 

 La interventora emet l'advertiment de legalitat perquè aquestes 
factures no s'han d'emetre, no estan conformades ni aprovades ni 
comptabilitzades per l'Ajuntament, ni existeix contracte que avale 
la presentació de les dites factures . Pel que fa a l'endós, es refereix 
a l'article 214 del TRLRHL de l'endós de factures que no té crèdit 
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adequat i suficient. Aquests fets poden ser constitutius de 
responsabilitat comptable. 

 Anualment l'Ajuntament sol·licita la subvenció de centres de 
serveis socials especialitzats per al centre de dia, encara que no 
tinga despeses directes provinents del dit centre. És l'empresa 
adjudicatària la que aporta els justificants de les dites despeses. La 
Intervenció i la Secretaria informen desfavorablement  en 2013 que 
es tramite així. 

 Quan l'Ajuntament rep la subvenció concedida i tenint en compte 
que el preu/plaça de la subvenció coincideix amb el preu/plaça de 
les factures presentades per la concessionària, l'alcalde ordena, 
segons el cas, el traspàs de fons a la concessionària o a 
l'endossatari. La Intervenció informa desfavorablement aquesta 
manera de procedir i el traspàs de fons. 

I.6 Benissa 

Subvencions. Subvenció al club de futbol Sporting, de Benissa. Informe de 
la interventora accidental de 15 de maig de 2013 sobre la justificació de 
les despeses de la subvenció concedida per 15.000 euros, en el qual 
indica que "L'import a què puja la justificació de la subvenció és de 
27.318,40 euros, i es fa constar que de l'import total, la justificació de 
8.318,40 euros es realitza amb factures correctes, i 19.000 euros, amb 
factures que no són correctes i que corresponen a premis als jugadors 
per assistir als entrenaments, segons els requisits de les bases d'execució 
del pressupost general vigent". 

La Junta de Govern Local de 29 de maig de 2013, tot i fent referència al fet 
que es presenten justificants vàlids per 8.138,40 euros, aprova la 
justificació de la subvenció per un import de 15.000 euros i alça 
l'advertiment de la Intervenció. Es constata una diferència de 6.861,60 
euros, no justificada correctament. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.7 Bétera 

Assignació de productivitats les quanties de les quals són de caràcter 
lineal i constant a tots els empleats ("no s'estableix tal com indica el 
mateix conveni regulador de les condicions de treball del personal de 
l'Ajuntament de Bétera: retribuir escomeses especials fixades per la 
Corporació en el marc de la Mesa General de Negociació, objectius 
marcats en matèria d'especial rendiment, activitat extraordinària, 
interès o iniciativa. Anualment s'elaboraran els criteris per al 
compliment dels objectius"). 
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Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
L’Ajuntament indica en al·legacions que en l’actualitat està en fase de 
tramitació la Relació de Llocs de Treball amb l’objecte de resoldre la 
incidència assenyalada. 

I.8 Borriol 

1. Subvencions a entitats de caràcter cultural. Exigència de 
reintegrament als beneficiaris que no l'han justificat. Aquest fets 
poder ser constitutius de responsabilitat comptable. 

2. Despeses de personal. Gratificacions extraordinàries a tres 
treballadors que han superat les 80 hores anuals, deixen de tenir 
caràcter extraordinari. Complement de productivitat (article 6. Reial 
Decret 861/1986), sense valorar la productivitat en funció de 
circumstàncies objectives relacionades directament amb l'ocupació 
del lloc de treball i els objectius  que s'hi assignen. L'Ajuntament no 
té aprovada una Relació de Llocs de Treball. Caràcter fix mensual. 

 Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
L’Ajuntament en al·legacions informa que en 2014 s’han 
regularitzat dos expedients. 

I.9 Castalla 

1. Subvencions. Informe d'Intervenció de 24 de juliol de 2013 en el 
qual es formula l'advertiment de legalitat a la concessió de la 
subvenció nominativa de l'exercici de 2013 per un import de 23.000 
euros a l'Agrupació Musical Santa Cecília perquè aquesta entitat 
manté pendent de justificar  un import de 7.054,90 euros de la 
subvenció de l'exercici de 2012. Consegüentment, la Corporació no 
pot concedir una subvenció a aquesta agrupació per no complir els 
requisits dels articles 13 i 21 de l'LGS. Aquest informe indica que cal 
iniciar el corresponent procediment de reintegrament atenent a allò 
que preveu el títol II de l'LGS (amb reclamació dels interessos de 
demora que calguen) i el títol III del Reglament de l'LGS. 

 No obstant l'advertiment de la Intervenció, la Junta de Govern Local 
de 29 de juliol de 2013, acorda reconèixer i ordenar el pagament a 
aquesta agrupació de la subvenció nominativa pressupostada per a 
l'exercici de 2013 per un import de 23.000 euros. 

 Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

 L’Ajuntament informa en al·legacions “que l’import pendent de 
justificar va ser objecte de reintegrament i que hi va haver un acord 
de compensació de crèdits a sol·licitud de l’entitat (acord de la Junta 
de Govern Local de data 20 de gener de 2014)”. 
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2. Despeses de personal. Nòmines dels successius mesos de l'exercici 
de 2013 que inclou l'assignació a determinat personal funcionari i 
laboral de productivitat i gratificacions per serveis extraordinaris. 
L'informe d'Intervenció sobre la nòmina mensual indica el següent: 

"1r En relació amb les hores extraordinàries... es pot sobrepassar 
(ja es sobrepassa en alguns casos) el límit anual de 80 hores 
per persona i any establit en l'article 35.2 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995 que regula l'Estatut dels Treballadors... 
S'observa que els perceptors d'aquestes gratificacions són, en 
general, els mateixos cada mes per conceptes molt similars" 
(en contradicció de l'article 26.f de l'PGE-2013). 

2n "El preu de les hores extraordinàries per a alguns dels 
perceptors no és fixat a l'efecte en l'RLT i el conveni, ja que els 
càlculs del preu d'hora extraordinària que correspon a cada 
lloc de treball es realitza a principi de cada exercici 
pressupostari, i el preu per hora proposat no és el correcte o es 
limita a ser una quantia fixa per servei... Aquests imports 
s'apliquen a la policia com a resultat de la sessió ordinària 
efectuada per la mesa de negociació de l'Ajuntament de 
Castalla, el dia 13 de setembre de 2012, que contradiu l'article 
43 del conveni col·lectiu vigent per al personal funcionari 
d'aquest Ajuntament". Aquest fet pot ser constitutius de 
responsabilitat comptable. 

3. Contractació. Informes d'Intervenció  de 02-04-2013, 21-08-2013, 13-
09-2013, 04-04-2013, 17-04-2013, 18-04-2013, 30-04-2013, 12-12-2013, 
31-12-2013 sobre factures el concepte de despesa de les quals és: a) 
compra de productes de neteja industrial; b) lloguer del grup 
electrogen i assegurança, subministrament d'agro-dièsel; c) 
elements elèctrics; d) reparació d'esvorancs i clots a les calçades; e) 
servei d'explotació i control de la depuradora; f) roba per a la policia 
local; g) serveis de recollida de fem i neteja viària; h) servei 
d'assessorament, etc. 

 "No consta la instrucció de cap procediment de contractació pel que 
fa a la factura, en la mesura que sobrepassa el límit establit en la 
base 34a.2 de l'execució del pressupost i que el regidor responsable 
no ha formalitzat la proposta d'autorització de la despesa 
corresponent (article 111 del TRLCSP), (en alguns casos se 
sobrepassa el límit del contracte menor de subministraments) i 
obviar el procediment de verificació i control de l'existència prèvia 
de crèdit i la seua retenció (també en els serveis extra de 
guarderia)... i en conjunt es produeix un fraccionament del 
contracte, prohibit per l'article 86 del TRLCSP". "No s'aporten 
pressupostos que permeten comparar els preus oferits per aquestes 
empreses", ... vici de nul·litat previst en l'article 62.e de la LRJAP-
PAC... Sota el principi d'enriquiment injust, s'ha de pagar. 
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 Mitjançant les resolucions de l'Alcaldia o els acords de la JGL 
s'acorda reconèixer l'obligació de pagament de les relacions de 
factures. 

 L’Ajuntament en al·legacions informa que “a) La compra de 
productes de neteja industrial i elements elèctrics ha donat lloc a 
l’acord del Ple de data 31/07/2014 pel qual s’acorda iniciar accions 
judicials contra cinc dels membres de la Junta de Govern Local 
formada per la Corporació anterior, així com incoar els 
corresponents procediments de responsabilitats patrimonial i de 
responsabilitat comptable. Així mateix per Resolució de l’alcaldia 
presidència de data 10/10/2014 es va acordar iniciar l’expedient 
relatiu a l’exigència de responsabilitat patrimonial”. 

 L’Ajuntament en al·legacions, pel que fa al contracte de recollida de 
fem i neteja viària, comunica que s’ha tramitat el corresponent 
expedient de contractació. 

Els informes d'Intervenció de 17 de juliol de 2013, 21 d'agost de 2013 
i 13 de setembre de 2013, respecte a la despesa pel lloguer del grup 
electrogen i subministrament de gasoli (acumulat 18.219,46 euros) 
indica que "Així mateix, el lloguer del grup electrogen s'ha realitzat 
per a connectar-lo a una finca particular, és a dir, que el lloguer i el 
consum de gasoli indicat que es pretén que abone l'Ajuntament no 
el gaudeix ell mateix, sinó uns particulars que res tenen a veure 
amb l'activitat administrativa municipal. Això contravé l'article 25 
de l'LBRL...” Tanmateix, l'informe continua deixant constatació 
“que no pagar les dites factures, ..., produiria enriquiment injust...” 
 Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
En al·legacions, es menciona que l’Ajuntament va atorgar una 
“llicència d’ocupació d’una manera precipitada i imprudent”. 

I.10 El Campello 

1. Despeses de personal. Informe dels Serveis de Recursos Humans i 
d'Intervenció en les nòmines de l'exercici de 2013. Complement de 
productivitat: 

- "... El complement de productivitat és una retribució 
complementària, no periòdica en el seu venciment i no 
consolida en cap cas... no s'han d'abonar per mitjà del dit 
complement factors fixos del lloc de treball". 

- "... en la majoria dels supòsits no obeeixen a criteris objectius. 
Continuen existint supòsits que retribueixen conceptes que 
caldria incloure en el complement específic, i altres abonen 
factors fixos del lloc que haurien d'incloure's en l'RLT com ara 
les direccions de servei que caldria incloure-hi com a llocs de 
treball per no estar considerades en l'RLT vigent, o 
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l'abonament de les diferències de complement de destinació 
als auxiliars administratius, o també l'abonament de les 
diferències retributives per exercir uns altres llocs amb 
caràcter permanent pel transcurs del temps, entre altres 
(ajudants i oficials de serveis, enginyer,...)". 

- "El complement de productivitat ha d'estar vinculat als 
resultats,... cal assignar de manera individualitzada... i no 
genèricament... (SSTJ València de 05-03-1999, SSTS de 14-07-
1993)". 

- "... la Direcció de la Policia continua aplicant descomptes en el 
complement de productivitat per absències en uns casos i no 
aplica el descompte en uns altres..." 

- "... s'abonen productivitats... algunes sense motivació 
suficient, i semblen ser discriminatòries en relació amb altres 
treballadors en llocs similars, ... o diferències retributives per 
efectuar funcions de forma indefinida corresponents a un lloc 
superior, sense que existisca". 

 Aquest fet pot ser constitutiu de responsabilitat comptable. 

 En els informes del Servei de Recursos Humans i Organització, 
i d'Intervenció, consta el següent: "Quant els serveis 
extraordinaris es detecten àrees (electricistes, jardineria o 
conserges, per exemple) on els imports són, per regla general, 
elevat i poden compensar-se amb descans, o el plantejament 
de nous llocs i places, cosa actualment impossible o bé 
l'externalització del servei" i es recorda en aquest informe 
que: 

 "... Continua aplicant-se el protocol de condicions de treball i 
horaris de la policia per al període 2011-2012, sense que es 
tinga constatació que l'òrgan competent l'haja autoritzat 
mitjançant un acte administratiu (acord plenari o resolució de 
l'Alcaldia)... Pel que fa a les jornades laborals dels policies 
consta en l'informe d'Intervenció i del Servei de Recursos 
Humans i Organització número 29/2013 que "s'ha emès un 
informe, número 5bis/2013, de 24 de maig de 2013, del Servei 
de Recursos Humans que adverteix de l'incompliment de la 
jornada laboral per part de la plantilla de la policia, així com 
productivitats que s'abonen per "major jornada", es conclou 
que estaria contravenint-se la disposició addicional 71a, 
relativa a la jornada general de treball en el sector públic de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a 2012 —LPGE 2012— que ha establit que "la jornada 
general de treball del personal de sector públic no podrà ser 
inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu 
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de mitjana en còmput anual". I a més estableix que "en 
qualsevol cas, les modificacions de jornada que es porten a 
efecte com a conseqüència de l'establiment d'aquesta mesura, 
no comportaran cap increment retributiu" i "amb aquesta 
mateixa data, deixa en suspens l'eficàcia de les previsions en 
matèria de jornada i horari contingudes en els acords, pactes i 
convenis vigents dels ens, organismes i entitats del sector 
públic indicats en l'apartat anterior que contradiguen el que 
preveu aquest article", sent aquesta disposició de caràcter 
bàsic". Aquest fet pot ser constitutiu de responsabilitat 
comptable. 

2. Subvencions. "Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del 
Campello i l'Escola de Música. Any 2013". Informe d'Intervenció de 
15 de febrer de 2013 que conclou que "el procediment ordinari que 
ha de ser utilitzat per a concedir subvencions és de concurrència 
competitiva, amb caràcter general... És a dir, l'LGS permet la 
concessió directa com a procediment d'atorgament de subvencions 
però és excepcional, bé per ser nominativa, per exigir-ho la Llei o 
quan puga ser possible la concurrència competitiva. En definitiva, 
no pot usar-se com una forma ordinària de concessió de 
subvencions un procediment que l'LGS considera com 
excepcional"... S'han d'establir criteris objectius i ... s'ha d'acomplir 
el principi de publicitat en tots els aspectes que l'LGS exigeix...". 

 En diversos informes d'Intervenció s'emeten les mateixes 
conclusions que es realitzen per a la concessió de subvencions a 
distintes associacions mitjançant convenis de col·laboració. S'indica 
que les regidories d'Esport, Educació, Participació Ciutadana i 
Comerç, ja han elaborat bases per a concedir subvencions que 
s'ajusten al principi de concurrència i al procediment general exigit 
per l'LGS. 

 Pel Decret de l'Alcaldia de 23 de setembre de 2013, es va aprovar 
autoritzar i disposar l'ampliació de la subvenció per a l'Escola de 
Música del Campello, pel segon semestre de 2013, per un import de 
20.000 euros (mitjançant Resolució de 25 de febrer de 2013, es va 
concedir una subvenció nominativa per 20.000 euros). L'informe 
d'Intervenció 201-2013-97R, fa referència a l'informe de la Cap del 
Servei d'Educació respecte a la justificació de la primera part. 
Aquest informe conclou que no es compleix la base 26 del 
pressupost. L'informe d'Intervenció de 30 d'agost de 2013 emet un 
advertiment a la justificació de la subvenció, i informa de l'obligació 
de reintegrament per import de 20.000 euros per al segon semestre. 
En la dita base 26 i l'article 13 de l'LGS s'estableix que no es pot 
concedir la subvenció si té quantitats pendents de justificar. 

 Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
L’Ajuntament indica en les al·legacions que ha preparat un 



 

12 

Reglament de Complement d’Activitat Professional (productivitat) 
per a solucionar la incidència assenyalada. 

I.11 Foios 

Subvencions nominatives 2013 al Club Ciclista i Acofip 

Els beneficiaris no han justificat els fons percebuts amb anterioritat. 
D'acord amb les bases d'execució del pressupost, la falta de justificació 
produirà en les subvencions prepagables l'obligació de tornar les 
quantitats no justificades, sense perjudici de satisfer l'interès legal a 
partir de la data en què hauria de retre el compte i fins a la data que es 
verifique el reintegrament. 

Per tant, les entitats/associacions que no han justificat els fons percebuts 
en anys anteriors no poden tenir la condició de beneficiaris de les 
subvencions proposades. 

A la data del present informe, no consta que les entitats beneficiàries 
hagen justificat les quantitats rebudes en concepte de subvenció en els 
exercicis precedents. 

Ja que la disconformitat a la qual es refereix l'advertiment de legalitat 
afecta a la disposició de despeses, reconeixement de l'obligació i 
l'ordenació de pagament de les citades subvencions, la tramitació dels 
expedients de despesa corresponents s'haurà de suspendre fins que 
l'advertiment siga resolt, en aplicació del que disposa l'article 216 del 
citat text refós. 

No obstant això, l'Alcaldia aprova per decret un ADOP de les subvencions 
amb caràcter anticipat i pagar amb independència del principi de 
prelació de pagaments. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.12 Gàtova 

1. La Intervenció formula advertiments en diversos informes de 2013 
al pagament Alcalde-President per dietes i locomoció amb el detall 
següent: 
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Període/concepte Data de 
pagament 

Quantia 

Gener a juny 2012 07-01-2013 3.902,59 

Juliol, agost i setembre 2012 07-01-2013 1.820,00 

Octubre, novembre i desembre 2012 03-04-2013 2.718,33 

Madrid-Toledo / Terol Camarena 07-08-2013 1.122,86 

Dietes i locomoció any 2010 20-09-2013 3.048,00 

Dietes i locomoció 1r semestre 2011 20-09-2013 4.017,00 

Dietes i locomoció 2n semestre 2011 26-12-2013 3.930,48 

L'advertiment es fa "per no estar justificat el pagament 
documentalment en la forma que exigeix la legislació vigent i per 
no ser aquesta la manera de justificar legalment les despeses de 
locomoció. Per no ser l'import de les dietes i les despeses de 
locomoció l'aprovat en les Bases d'Execució de l'Ajuntament de 
Gàtova... En els dos casos es confonen els conceptes de dietes i 
despeses de locomoció... 

El cas que ens ocupa està inclòs en el concepte d'indemnitzacions o 
dietes, que per a ser abonats s'haurà de justificar que el 
desplaçament ha tingut lloc amb motiu d'una comissió de serveis o 
gestió oficial que prèviament haja aprovat la corporació o el seu 
president, segons les seues competències. El procediment serà el 
que s'establisca en les bases d'execució. Allò important és que 
quede acreditada la realització efectiva del viatge /desplaçament i 
que ha tingut caràcter oficial. El concepte de despeses de locomoció 
inclou l'ús del vehicle propi, raó per la qual després no pot cobrar la 
gasolina, ja que està inclòs en el concepte de despeses de 
locomoció. 

Quant a l'import de les dietes i despeses de locomoció no s'ajusta a 
allò establit legalment... Conclusió: la quantia serà aprovada en el 
Ple, en les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de 
Gàtova i seran les següents: Dietes 50 euros i les despeses de 
locomoció 0,18 euros/Km, per l'ús de vehicle propi". 

Mitjançant un decret del mateix alcalde-president s'ordena el 
pagament. No consta el motiu sobre l'advertiment d'Intervenció. 
Consta el certificat de pagament subscrit per l'alcalde, la tresorera i 
la interventora. En aquest certificat se cita l'advertiment 
d'Intervenció. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
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I.13 La Font d'En Carròs 

Ingressos. S'anul·len per decret de l'Alcaldia i sense causa justificativa 
dos rebuts que estaven en període de cobrament executiu: un rebut de 
gual i un altre d'IVTM. El contribuent  va sol·licitar  la baixa del gual en 
2012. L'interventor informa que no pertoca anul·lar el rebut del gual 
perquè no s'acompleix el que estableix l'ordenança reguladora. Per al 
rebut de l'IVTM tampoc no pertoca anul·lar la certificació de descobert i 
retornar al període voluntari. Aquests fets poden ser constitutius de 
responsabilitat comptable. 

I.14 Mislata 

Concessió d'exempcions de taxes aprovades en les ordenances. Diversos 
informes d'Intervenció: 

Se cita un informe de Gestió Tributària. Aquest informe expressa que 
"l'article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 disposa que no podran 
reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els 
expressament prevists en normes amb rang de llei o els derivats de 
l'aplicació dels tractats internacionals. Principi de reserva de llei que 
reitera el que estableix amb caràcter general l'article 8.d de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària..." i cita l'STC de 17 de 
febrer de 1987, concloent que: "Resulta, aleshores, que l'Ordenança Fiscal 
Reguladora de la Taxa no pot establir exempcions o bonificacions 
diferents a les legalment establides... En conclusió, les exempcions 
previstes en les taxes esmentades són contràries a allò que preveu 
l'article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004". La Intervenció recomana 
modificar el règim de les exempcions per aquests conceptes en els seus 
informes 1069/2008 i 1072/2009 (atenció a l'antiguitat d ela recomanació). 

a) En els informes de la Intervenció es fa constar que el beneficiari 
d'aquestes exempcions no acredita els requisits exigits en la dita 
Ordenança (per exemple: ser una entitat sense ànim de lucre, 
nivells de renda per càpita...). Hi ha informes desfavorables de la 
Cap del Servei de Cultura i Festes, i la inspecció de tributs no 
informa sobre l'acreditació de les causes concurrents per a 
l'exempció prevista en l'Ordenança fiscal. 

b) L'Ordenança estableix que l'aplicació de les exempcions requerirà 
per ser efectiva, un acord de la Junta de Govern Local. 

El fons econòmic d'aquestes exempcions és la concessió de subvencions 
a entitats i particulars  sense subjecció a l'LGS, sense convocatòria 
pública o concessió directa per subvencions nominatives. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
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I.15 Nules 

Despeses de personal: nòmines de tot l'exercici 2013. 

Quanties de triennis abonats d'acord amb el valor corresponent al grup 
en el qual els funcionaris es troben realitzant les seues funcions en 
l'actualitat. No s'ajusta a la legalitat vigent, ja que no es tenen en compte 
els casos en què amb anterioritat s'hagen pogut exercir les funcions en 
altres grups. Aquest pagament prové del Pacte de 3 d'agost de 2006 
subscrit entre l'alcalde i la Junta de Personal, en el qual s'acorda que "els 
funcionaris percebran tots els triennis generats d'acord amb el valor 
corresponent al grup en què es troben realitzant les seues funcions". 
L'informe del secretari de 6 de juny de 2007 afirma que el citat Pacte de 3 
d'agost de 2006 subscrit entre l'alcalde i la Junta de Personal quant a 
l'abonament de triennis, contradiu les previsions legals. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.16 Onil 

Despeses de personal. En els informes d'Intervenció relatius a les 
nòmines dels mesos de gener a juny de 2013, s'efectua l'advertiment 
sobre el reconeixement de productivitats, amb motiu de l'absència de 
criteris d'assignació individualitzada. No obstant això, durant l'exercici 
de 2013 es va aprovar el manual de productivitat, del qual es va donar 
compte a la Mesa General de Negociació i va passar a formar part  de les 
Bases d'Execució del Pressupost. Aquest fet pot ser constitutiu de 
responsabilitat comptable. 

S'adjunta com a documentació complementària l'informe emès el 4 
d'octubre de 2011 per la Secretaria municipal que esgrimia un fonament 
jurídic discrepant amb la Intervenció municipal quant a la necessitat 
d'aprovar criteris d'assignació individualitzada per a l'assignació 
discrecional de la productivitat per part de l'Alcaldia municipal, i que va 
servir de base per a l'alçament de l'advertiment per apart d'aquesta. 
Aquest informes es basa en el fet que si el Ple no aprova els criteris 
d'assignació d'aquest complement, l'Alcaldia és competent per a 
efectuar aquesta assignació. Tanmateix, això no eximeix l'Alcaldia 
perquè realitze aquesta assignació basada en criteris, objectius 
planificats i mesuraments individualitzats, sense arbitrarietat i amb 
homogeneïtat. 

Es recomana que el Ple fixe els criteris per assignar individualment el 
complement de productivitat mitjançant el corresponent manual de 
productivitat. 

Pagament d'hores extraordinàries. L'advertiment es fa perquè no hi ha 
un acord que acredite el preu que s'ha de pagar pel servei extra, un preu 
que haja determinat el Ple. S'aproven per decret de l'Alcaldia i, a més a 
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més, cal acreditar la necessitat de realitzar el servei de forma expressa i 
raonada. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
L’Ajuntament, en al·legacions justifica que “la productivitat que s’està 
qüestionant, és evident que obeeix al fet que un funcionari realitza, 
circumstancialment, funcions de categoria superior”. 

I.17 Ontinyent 

Subvencions. Informe de l'àrea econòmica. Subvenció a la Fundació 
Universitària Vall d'Albaida de l'exercici 2012 (Decret 979/2012, de 13 de 
juny) per un import de 70.000 euros. Es compara l'"Ajuda provisional 
líquida per 64.019,45 euros" amb els "Pagaments a compte anticipats per 
l'Ajuntament, 70.000 euros", i resulta una diferència de 5.980,55 euros 
que s'ha de reintegrar a l'Ajuntament. 

En l'informe d'Intervenció de 3 d'octubre de 2013 s'expressa la 
insuficient presentació de justificants de despesa (article 37.1.c de l'LGS i 
l'article 216.2.c i d del TRLRHL). La proposta de la Intervenció és el 
reintegrament per un import de 5.980,55 euros. A més a més, informa 
que la data límit de presentació era el 31 de març de 2013 i la justificació 
es va presentar el 5 de juny de 2013 i el 25 de setembre de 2013, fora del 
dit termini. 

Mitjançant el Decret número 1558/2013, de l'Alcaldia es resol la 
discrepància, no s'accepta i s'aprova el compte justificatiu presentada 
per l'entitat beneficiària. A continuació s'acorda aprovar l'obligació de 
pagament corresponent a la subvenció concedida a aquesta fundació en 
2013 (l'anterior era de l'exercici de 2012) per un import de 45.000 euros i 
se n'ordena el pagament. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.18 Pedralba 

Assumir despeses que no corresponen a l'Ajuntament. L'advertiment de 
l'interventor es refereix a dos actes administratius. El primer és aprovar 
l'expedient de modificació 3/2013 de crèdit extraordinari per 20.000 euros 
destinat "al pagament de l'impost sobre les transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats del qual està exempt l'Ajuntament" (...) "així 
com al pagament d'honoraris d'inscripció en el registre de la propietat i 
del notari per actes privats aliens a aquesta Entitat". 

Igualment l'informe negatiu s'estendrà a resolucions o acords que 
tinguen per objecte el pagament pels conceptes esmentats adés, per 
poder considerar-se perjudici. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
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I.19 Peníscola 

1. Nòmines. Advertiment genèric en fiscalitzar la nòmina mensual 
pels motius següents: 

a) Situacions laborals pendents de regularitzar: personal 
temporal que esdevé indefinit. 

b) No hi ha un registre de totes les situacions laborals i 
funcionarials, baixes més llargues del temps permès, 
contractacions... 

 Quant al Patronat Municipal de Turisme, organisme autònom 
municipal, l'advertiment a les fases d'obligació i pagament, 
l'informe d'Intervenció exposa que "Aquesta Intervenció no té 
constatació de totes les situacions laborals i funcionarials 
existents en el Patronat". 

c) Es paguen gratificacions i productivitats periòdiques 
incomplint la legislació vigent. Aquest fet pot ser constitutiu 
de responsabilitat comptable. 

2. Contractació administrativa 

a) Informe d'advertiment de fiscalització prèvia sobre el plec per 
a contractar el servei d'ambulància en el municipi de 
Peníscola, per ser una despesa derivada d'una competència no 
municipal. 

b) Informe d'advertiment de fiscalització prèvia sobre el plec per 
a contractar fosc artificials en el municipi de Peníscola: "En 
opinió d'aquesta interventora, en el punt 22 del plec de 
clàusules administratives particulars, hauria d'acreditar-se el 
"corrent de pagament amb l'Ajuntament de Peníscola", i 
ampliar el concepte de corrent de pagament de deutes de 
naturalesa únicament tributària. Quant a la resta, em remet a 
l'informe del secretari de la corporació". 

c) Informe d'advertiment de fiscalització prèvia sobre el plec per 
al festival "piromusical". Els informes conclouen que s'ha 
vulnerat l'article 109 de la Llei de Contractes, ja que aquest 
expedient es va aprovar en la Junta del 4 de juliol de 2013 
sense que hi hagués crèdit adequat i suficient, i es convidaren 
tres empreses perquè en presentaren ofertes. Per a poder 
esmenar aquesta circumstància, es va tramitar l'expedient de 
modificació pressupostària per transferència de crèdit número 
2013/11, aprovat pel Decret número 410/2013, de 8 de juliol de 
2013. Quant a la fiscalització dels plecs de clàusules 
administratives particulars, cal indicar que en l'expedient no 
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queden suficientment motivades les fórmules i els trams usats 
en els criteris econòmics d'adjudicació. 

d) Advertiments a l'aprovació de factures emeses per mercantils 
que presten serveis periòdics a l'Ajuntament incomplint  la 
Llei de Contractes: adjudicació de facto sense procediment, 
fraccionament, modificació de facto. 

e) Advertiments a l'aprovació de factures diverses de proveïdors 
perquè no existeix procediment administratiu per a dur a 
terme aquesta despesa, ja que no es pot considerar un 
contracte menor perquè es realitza al llarg de dos anys. Tot i 
així, hi ha crèdit adequat en les partides pressupostàries i la 
Intervenció proposa que s'inicien els tràmits oportuns per a 
contractar aquests servei, d'acord amb la Llei de Contractes 
del Sector Públic. En el cas d'un dels proveïdors, es tracta 
d'una comunitat de béns, respecte al qual la Junta Consultiva 
de Contractació entén que no tenen capacitat per a contractar 
amb l'administració pública. 

f) També es presenta a fiscalització l'acta del VIII Concurs de 
Fotografia de Festes Patronals, en el qual el jurat decideix 
atorgar tres premis de 300 euros, 200 euros i 100 euros. Es 
fiscalitza amb advertiment pels motius següents: 

- No consta que el jurat l'haja nomenat un òrgan 
administratiu. 

- La signatura dels membres del jurat apareix en una altre 
full adjunt a l'acta. 

g) La Intervenció efectua un advertiment "a les tres factures 
d'una mercantil per un valor de 20.768 euros per un contracte 
Pla de Millora de l'Estructura Organitzativa Municipal. Es 
troben rebutjades en primer lloc pel tècnic de recursos 
humans i posteriorment les signa el secretari de la Corporació, 
el qual adverteix que: Primer, el servei no va ser sol·licitat per 
ell. Segon, en 2 d'agost de 2012 ja es va informa 
desfavorablement ja que el preu del contracte està per damunt 
dels valors del mercat (aquests fets poden ser constitutiu de 
responsabilitat comptable), "hi ha un possible fraccionament 
del contracte per un servei ja prestat amb anterioritat i, per 
acabar, no es mostra d'acord amb el grau de compliment dels 
serveis prestats anteriorment per aquesta empresa. Tercer, no 
obstant això, la Junta de Govern Local, el dia 2 d'agost de 2012 
va adjudicar aquests treballs. Quart, el 12 de juliol de 2013, el 
regidor delegat de personal li remet el pla de millora elaborat 
per aquesta empresa". 
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3. Despesa sense justificar l'objecte. Advertiment a una factura emesa 
per una societat mercantil per 3.300 euros per cent entrades per a la 
"Correguda benèfica a la plaça de bous de Castelló". No consta cap 
informe sobre la destinació de la despesa, ni dels beneficiaris de les 
cent entrades. Aquest fet pot ser constitutiu de responsabilitat 
comptable. 

4. Subvencions.- Advertiments a les fases d'autorització , disposició, 
obligació i pagament per a subvencionar distintes entitats locals 
pels motius següents: 

- No hi ha cap document administratiu que habilite el 
pagament de dita quantitat. 

- "Malgrat existir en el pressupost vigent la partida 
pressupostària, no hi ha un pla estratègic aprovat pel Ple de la 
Corporació que justifique aquestes subvencions nominatives i 
tampoc no consta la signatura de cap conveni que regule les 
condicions per les quals es concedeixen a la dita associació 
diners públics". 

- No consta l'existència d'un informe del tècnic responsable de 
l'àrea de serveis socials que acredite que s'acomplisca el que 
les parts han pactat en el conveni. 

- Falta el pla estratègic de subvencions degudament aprovat. 

- No es presenta cap declaració que dita entitat no es troba 
immersa en cap de les situacions a què es refereix l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- El conveni que consta en l'expedient no es troba informat 
jurídicament ni consta la signatura del secretari de la 
Corporació que acredite que la persona signant tinga la 
capacitat suficient per a adquirir els dits compromisos. 

- No consta en l'expedient cap informe del tècnic responsable 
de l'àrea (de serveis socials) que acredite que s'acomplisca el 
que les parts han pactat en el conveni. 

- No es presenta cap document que indique que les factures 
presentades no han sigut lliurades per a justificar altres 
subvencions. 

- No es presenta cap justificació de despesa que acredite 
l'aplicació dels fons públics. 

- Falta presentar documentació. 
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- Segons l'article 19.3 de la mateixa Llei "L'import de les 
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat 
subvencionada". Al respecte, cal indicar que en la 
documentació aportada no es pot comprovar que això 
s'acompleix, ja que no s'ha presentat el balanç econòmic real 
de la temporada, objecte de la subvenció. Solament es 
presenta el pressupost entenent com a tal la previsió 
d'ingressos i despeses, i s'hauria d'aportar la documentació de 
les despeses i ingressos degudament executats en la 
temporada objecte de subvenció per a poder informar 
correctament d'aquest punt. 

 Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

5. Factures que no correspon assumir a l'Ajuntament, una despesa 
que segons el plec de clàusules administratives particulars deu ser 
a càrrec de l'adjudicatari del contracte del servei de vigilància, 
salvament i seguretat de les vides humanes en les platges, en 
tractar-se d'una despesa relacionada amb les boies que delimiten la 
zona de bany. 

 Patronat Municipal de Turisme. Es fiscalitza amb advertiment 
l'autorització-disposició, reconeixement de l'obligació i ordenació 
de pagament de les factures detallades pels motius següents: 

- És una despesa no imputable al Patronat: factura número 656 
de 30 de juliol de 2013, Spots Futbol Sala més de juliol de 2013. 
Televisió de Vinaròs, SLU 242,00 euros. 

- Publicitat VIII ruta gastronòmica xancles i tapes. Patrocinador 
oficial. La factura per 2.210 euros s'adverteix per no quedar 
suficientment clar les obligacions contractuals de les parts. 

- No s'acredita en la relació de personal beneficiari per a 
aquestes despeses, que "siguen necessàries per al compliment 
del conveni". 

- No queda suficientment justificada la necessitat de la despesa 
per als interessos públics municipals. 

- Per aparèixer en la liquidació de la despesa, aparentment 
l'assistència de personal no autoritzat, tal com reflecteix la 
signatura del responsable de turisme: "La factura de l'hotel 
inclou algú més que el president, no autoritzat d'aquesta 
despesa". 
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- Fraccionament de contracte. Incomplint la Llei de Contractes 
del Sector Públic i possible incompliment de la Llei 29/2005, de 
Publicitat i Comunicació Institucional. 

 Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.20 Quart de Poblet 

Baixes d'ingressos pendents de cobrament sense justificació. Informe 
d'advertiment davant l'aprovació per resolució de l'Alcaldia de baixes per 
prescripció per valor de 104.399,93 euros, més interessos de demora i 
recàrrecs, sense que conste la deguda justificació documental. Hauria 
d'haver-se seguit el procediment del vigent Reglament de Recaptació per 
a declarar la prescripció. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.21 Rojals 

Subvencions nominatives 

En els informes de fiscalització s'indica que "Vist que la beneficiària té 
pendent de justificació o no ha justificat correctament la subvenció 
concedida en els anys 2010, 2011 i 2012, i tenint en compte que la falta o 
inadequada justificació és motiu de reintegrament en els termes de 
l'article 37.1.c de la Llei General de Subvencions, i porta emparellada 
causa de prohibició per a ser beneficiari de subvencions, i vist que tal 
circumstància té caràcter repetitiu sense que s'haja iniciat cap expedient 
de reintegrament, es formula un advertiment de legalitat". Aquests fets 
poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

En els informes-proposta de Secretaria s'eleva a l'Alcaldia la "proposta de 
resolució que consisteix en la denegació a l'entitat... de la subvenció 
nominativa... considerant procedent abans, a més de requerir per escrit a 
l'entitat perquè justifique o esmene els defectes o les omissions existents 
en la justificació de les subvencions lliurades en 2010, 2011 i 2012, ja que 
si no es justifiquen adequadament seria causa de reintegrament de les 
quantitats percebudes, i al mateix temps podria representar causa de 
prohibició per a obtenir la condició de beneficiari de la subvenció (article 
13.2.g. No trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per 
reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es 
determinen)". Malgrat els informes desfavorables d'Intervenció i 
Secretaria, l'Alcaldia resol concedir la subvenció pel total i que s'efectue 
un acompte de la subvenció a l'entitat. 

I.22 Suera 

Advertiment-informe número 15 de data 11 d'abril de 2013 a l'expedient 
64/2013 sobre l'aprovació, disposició i reconeixement de l'obligació i 
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pagament d'una relació de despeses de 2012 i 2013 per Decret de 
l'Alcaldia entre els que s'incompleix la normativa en els aspectes 
següents: 

Subvencions. S'autoritza, disposa, reconeix i ordena el pagament d'una 
subvenció de l'exercici 2012 per 5.000 euros a la Unió Musical Santa 
Cecília. És nul·la de ple dret ja que no n'hi ha documentació, justificació 
de l'activitat, etc... Incompliment de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat 
comptable. 

I.23 Teulada 

Es paguen gratificacions per serveis extraordinaris fora de la jornada 
laboral que no s'autoritzen prèviament. Per a tramitar-les s'incompleix  
la base 62 d'execució del pressupost. 

Es paguen productivitats en la proposta de les quals no s'acrediten les 
circumstàncies objectives relacionades directament amb l'ocupació del 
lloc de treball, ni els objectius assignats al dit lloc. És a dir, no s'ha seguit 
cap procediment per a tramitar-les. Aquest fet pot ser constitutiu de 
responsabilitat comptable. 

I.24 Vilafamés 

Contractació. Advertiment de l'interventor amb prejudici econòmic per 
valor de 1.989,24 euros. L'Ajuntament assumeix la depesa per a reparar 
l'habitatge d'un veí del poble sense haver tramitat l'expedient de 
responsabilitat patrimonial. Es produeix la nul·litat de ple dret i 
l'incompliment de l'LRJPAC. A més a més, no hi ha consignació 
pressupostària. S'informa que cal suspendre la tramitació fins esmenar 
l'advertiment.  

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

I.25 Xeraco 

Subvencions. Advertiment de la interventora al decret de concessió de 
subvencions nominatives  per al 2013. Consten relacionades les entitats i 
els imports en el pressupost, en la seua corresponent aplicació 
pressupostària. Les bases d'execució estableixen que la falta de 
justificació determinarà la impossibilitat de ser beneficiari de subvenció 
municipals en successius exercicis. 

En decret de concessió també aprova les justificacions incorrectes de 
l'any anterior, informades per la Intervenció municipal, alçant 
l'advertiment. De les 22 entitats subvencionades, 11 no presentaren una 
justificació vàlida de la subvenció corresponent a 2012 (aproximadament 
20.800 euros). L'advertiment conclou el següent: 
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a) Entitats que no aporten la documentació justificativa 

b) Entitats que justifiquen amb albarans, rebuts i factures que no 
compleixen els requisits de l'article 6 del Reial Decret 1496/2003, 
reglament que regula les obligacions de facturació. 

c) Entitats que no presenten justificants de despesa per un import 
igual o superior a la subvenció concedida (base d'execució 33.2). 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 
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Anàlisi específica de la mostra d’expedients amb 
indicis de responsabilitat comptable per entitats locals: 
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ANÀLISI ESPECÍFICA DE LA MOSTRA D’EXPEDIENTS AMB INDICIS DE 
RESPONSABILITAT COMPTABLE PER ENTITATS LOCALS: EXPEDIENTS 
D’ACORDS ADOPTATS PELS ÒRGANS DE GOVERN EN CONTRA DE 
L’INFORME DE SECRETARIA 

 

II.1 Alginet 

Ingressos. Perjudici econòmic per a la hisenda municipal per 99.921,44 
euros deixats de percebre. El secretari, l'interventor accidental i el 
tresorer accidental informen desfavorablement sobre un acord del Ple de 
27 de març de 2013, pel qual es concedeix un ajornament i un 
fraccionament, es dispensa d'aportar garantia (article 48.4 Reial Decret 
939/2005 RGR) i s'exonera del pagament d'interessos (article 8 de la Llei 
58/2013 General Tributària). S'indica en aquest informe que l'òrgan 
competent que l'hauria d'aprovar és l'alcalde segons la disposició 
addicional primera del Reglament general de Recaptació. 

Dels informes es dedueix que es tracta d'un deute liquidat que: 

- El transcurs d'un any des de la liquidació del deute comporta que 
no pertoque admetre l'ajornament/fraccionament (article 47 del 
RGR). 

- Ja estava en període executiu de cobrança i s'havia iniciat el 
procediment de constrenyiment amb embargament de finques, 
encara que insuficients per a cancel·lar el deute. Aquestes finques 
travades no poden constituir la garantia perquè són insuficients. 

- La condonació d'interessos no ha sigut sol·licitada, per tant no es 
pot condonar allò que no s'ha demanat. 

A més a més, els deutors havien plantejat un recurs i demanat la 
suspensió. Tot això denegat en via administrativa i en via contenciosa. 
Ara han presentat escrit de desistiment amb la previsible pretensió que 
els concedisquen l'ajornament/fraccionament.  

L'acord del Ple de 27 de març de 2013, va ser recorregut per una regidora 
al·legant nul·litat de ple dret per òrgan manifestament incompetent per 
raó de la matèria. L'article 12 de la Llei 30/1992, disposa que la 
competència és irrenunciable. La base 102 d'execució del pressupost de 
2013 estableix que correspon a l'alcalde la concessió de fraccionaments o 
ajornaments per deutes superiors a 3.000 euros. 

L'interventor informa de nou perquè s'estime el recurs de reposició i 
s'adopte una resolució d'ajornament i fraccionament sense condonació 
d'interessos i sense dispensa de garantia.  

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 



 

 

Ingressos. Perjudici econòmic per a la hisenda municipal 

Mitjançant resolució 774/2013, de 24 de juny de 2013 es concedeixen 
diversos fraccionaments i ajornaments i es condonen recàrrecs als 
senyors que se citen. En aquesta Resolució consta textualment: "Havent-
se acordat verbalment amb els deutors relacionats la condonació total de 
qualsevol recàrrec del període executiu que ja s'hagués meritat a la data 
de sol·licitud d'ajornament, sempre i quan els ingressos dels imports 
principals dels deutes relacionats es realitzen dins del termini sol·licitat". 

La Intervenció adverteix de la manifesta il·legalitat que implica "la 
condonació total de qualsevol tipus de recàrrec del període executiu", raó 
per la qual es fiscalitza desfavorablement la dita Resolució. 

Hi ha altres resolucions posteriors amb els números 805, 850, 892, 912, 
1060, 1138, 1289, 1337, 1406, 1433, 1459, 1482, 1503, 1529, 1562, 1591 i 
1591/2013, en les qual l'alcalde concedeix ajornaments i fraccionaments 
de rebuts pendents, condona recàrrecs i exonera interessos de demora. 
Aquestes resolucions estan informades desfavorablement per 
l'interventor, el secretari i el tresorer. 

Pel que fa a aquestes últimes resolucions, el 8 de juliol de 2013, el 
secretari informa: "Ara, segons sembla, l'Alcaldia dictarà resolucions en 
què també es concedeixen fraccionaments i ajornaments als deutors 
tributaris, però sense fi; deutors tributaris que arribada la proximitat del 
venciment, se'ls renova sense atendre les circumstàncies personals 
(algun funcionari i alguna funcionària municipal estan en aquesta roda 
d'ajornament sense garanties i, arribat el venciment, nou ajornament 
sense garantia". 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

En aquest mateix Ajuntament, hi ha diverses resolucions de l'Alcaldia 
per les quals es concedeixen ajornaments i fraccionaments de deutes 
tributaris, condonant els recàrrecs i exonerant el pagament dels 
interessos de demora. La Intervenció i la Secretaria adverteixen de la 
manifesta il·legalitat que comporta la condonació total de qual recàrrec 
en període executiu. 

En el cas específic del deute d'una cooperativa, en l'informe de Secretaria 
de 22 de març de 2013, el deute acumulat per aquesta entitat és degut a 
la transmissió de 10.294,32 m2, el valors dels quals és d'1.080.902,55 
euros. En el dit informe s'indica el següent: "Primera.- La concessió de 
fraccionament i ajornament és competència de l'Alcaldia, el Ple de 
l'Ajuntament no és l'òrgan competent per a la resolució. Segon.- La 
proposta de condonació d'interessos no ha sigut sol·licitada per la 
COAGRI i, per tant, no pertoca concedir res que no s'ha demanat, és més 
la sol·licitud d'ajornament i fraccionament conté càlcul dels interessos. 
Constitueix una modificació encoberta sense seguir el tràmit 



 

 

corresponent de l'addenda aprovada. Tercer.- Absència de garanties. Les 
finques travades en l'embargament en el procediment de 
constrenyiment són per a executar-lo, no es pot mantenir en el temps, 
vuit anys, amb creditors hipotecaris amb millor dret. No són garantia 
suficient. En el cas d'ajornament i fraccionament es calcularien 
interessos de demora que si no s'aporta garantia, s'incrementarà en un 
25%. És a dir, 625.000 euros a vuit anys al 5% en quota constant, 
constitueix un gravíssim perjudici econòmic per a la hisenda municipal 
que es pot quantificar en 88.943,03 euros". 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

II.2 Benetússer 

Despeses de personal. Mensualment s'emet un advertiment al 
complement de productivitat que assigna l'alcalde als empleats públics 
indicats en el corresponent acord. En uns casos es tracta d'un import fixi 
periòdic, en altres la productivitat assignada no té quantia fixa ni 
periodicitat mensual. Però en qualsevol cas, l'oposició de l'òrgan 
fiscalitzador també ve perquè la resolució de l'Alcaldia no determina el 
criteri objectiu d'assignació. No consta tampoc la planificació prèvia de 
l'objectiu que s'ha d'aconseguir amb l'ocupació de cada lloc de treball 
individualitzat. El Ple sí que ha determinat uns criteris aplicables, però de 
manera general: puntualitat, interès, qualitat en l'atenció... 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

Remuneracions dels membres de la Corporació. Una altra oposició 
periòdica del secretari-interventor és la referida a les assistències a les 
sessions dels òrgans col·legiats per part dels càrrecs electes (article 75.3 
de la Llei de Bases del Règim Local). La retribució  no és per concurrència 
efectiva a les sessions, sinó que cobren mensualment una quantitat fixa 
amb independència de les sessions que assistisquen. I es dóna el cas del 
mes d'agost que cobren igualment encara que no hi haja sessions. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

II.3 Olocau del Rei 

Contractes. Informe jurídic i d'Intervenció de 2 de desembre de 2013. 
Advertiment a la proposta d'adjudicació d'un contracte menor d'obres a 
una determinada mercantil en la qual un regidor del municipi té 
participació en el capital social, segons la seua declaració d'activitats i 
béns de juny de 2011. En el supòsit que la participació siga superior al 
10% hi ha incompatibilitat. 

No podran contractar amb les administracions públiques aquelles 
persones jurídiques els administradors de les quals siguen càrrecs 
electes (...) o el capital social de les quals participen en la quantia 



 

 

establida en la Llei Orgànica del Règim electoral general i en la Llei 
5/2006, que regula els conflictes d'interessos, així com la Llei 53/1984. 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

Informe jurídic i d'Intervenció de 10 de desembre de 2013. Advertiment a 
l'adjudicació pel procediment negociat sense publicitat de contracte 
d'obres a una mercantil en el capital social de la qual participa l'alcalde 
en un percentatge superior al 10%. Segons la seua declaració d'activitats i 
de béns de juny de 2001. Anteriorment ja es va informar en contra en 
aprovar l'expedient de contractació i a l'obertura del procediment 
d'adjudicació. 

En aquest cas, a més a més, l'alcalde s'ha d'abstenir en virtut de l'article 
319 del TRLCSP o l'article 28.2.a de l'LRJAP i PAC. El Ple de 28 d'octubre de 
2013, com a òrgan de contractació, va acordar requerir a la mercantil una 
sèrie de documentació i una vegada aportada que l'alcalde adjudiqués el 
contracte.  

Així l'alcalde resol per decret adjudicar a la mercantil en la qual 
participa.  

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

II.4 Palanques 

Contractació. En L'Ajuntament de Palanques, l'informe jurídic i 
d'Intervenció de 13 de desembre 2013 respecte a l'expedient del 
contracte d'execució de les "obres d'adequació planta baixa en edifici 
multiusos i el depòsit d'aigua" per una quantia estimada de 75.000 euros 
en el qual s'invita a una determinada empresa vinculada a l'alcaldessa, 
conclou el següent: "Per tant, recau sobre la senyora alcaldessa del 
municipi de Palanques causa d'abstenció en la contractació objecte del 
present informe, i això sense perjudici del que indiquem en les 
observacions segona i quarta del present informe quant a la condició de 
l'òrgan de contractació (que en aquest supòsit correspon a l'Assemblea 
Veïnal del municipi) i quant a la inexistència de prohibicions per a 
contractar per part de l'eventual adjudicatari". 

No obstant el dit informe, l'Assemblea Veïnal de Palanques de 18 de 
desembre de 2013 acorda aprovar l'expedient pel procediment negociat 
sense publicitat, cursar les invitacions, inclosa la citada empresa i 
"facultar la senyora alcaldessa per a formalitzar i signar tots aquells 
documents necessaris en la tramitació del dit procediment, sense 
perjudici d'aquelles competències que corresponguen a l'Assemblea 
Veïnal del municipi". 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 



 

 

II.5 Paterna 

Despeses de personal. Aquests fets poden ser constitutius de 
responsabilitat comptable. 

1. Nòmina de febrer de 2013 

Decret 790. Tinent d'alcalde, de 28 de febrer de 2013: vist l'informe 
favorable de l'Àrea de Recursos Humans que afegeix "... sense 
perjudici del procés d'ajustament de les dites retribucions una 
vegada aprovada definitivament l'RLT"... El Decret indica que "per 
impossibilitat material no pot fer-se la deguda regularització de la 
nòmina basant-se en la plantilla pressupostària de personal". 
També afegeix un considerant sobre "l'informe emès pel senyor 
interventor de Fons Municipal, en el qual es fa constar que la 
despesa que representa la nòmina està dins dels aplegats en la base 
d'execució 59 del pressupost on es disposa que no requeriran 
fiscalització prèvia les despeses repetitives". 

S'adjunta un informe desfavorable conjunt de la Secretaria i l'oficial 
major, de 27 de febrer de 2013, que posa de manifest diferències en 
una mostra de llocs en els complements específics pagats respecte 
als aprovats en els acords del Ple, i indica que no consta l'aprovació 
d'una valoració de llocs de treball i que, en matèria de provisió de 
llocs de treball, en molts casos es desconeix. 

En el dit Decret s'aprova "la nòmina de febrer de 2013, segons les 
quanties i el desglossament..., les quals hauran de ser 
regularitzades de forma definitiva en el mes de març de 2013,...". 

2. Nòmina de març de 2013 

L'informe d'Intervenció de 22 de març de 2013 resum: "Que en 
l'acord del Ple es va aprovar una RLT que posteriorment la seua 
aplicació es va deixar en suspens. Que posteriorment s'aprova una 
nova RLT. Que totes aquestes aprovacions s'han realitzat sense que 
existisca en cap cas un estudi comparatiu amb la situació anterior, 
ni de la preceptiva fiscalització, i tot això ha convertit la percepció 
de les retribucions en un galimaties de molt difícil comprensió i 
solució, amb especial dificultat per a fiscalitzar-ho, i més si a 
aquesta situació afegim els acords que s'adoptaren de 
reestructuració de plantilla, posposant la fixació de les retribucions 
a l'aprovació de l'RLT en alguns casos i en altres no... Per tot això, la 
despesa que representa la nòmina actual entra dins dels aplegats 
en la base d'execució 59 del pressupost on es disposa que no 
requeriran fiscalització prèvia de les despeses de caràcter repetitiu". 



 

 

Informe de la Secretaria i l'oficial major de 27 de març de 2013 (es 
resumeixen en la nòmina de maig), indica que "... podrien 
comportar responsabilitats comptables". 

Decret 1160, de 28 de març de 2013, en el mateix sentit del de febrer 
de 2013. Es resol: "aprovar la nòmina del mes de març de 2013, 
segons les quanties i desglossament que hem indicat anteriorment, 
les quals hauran de ser regularitzades de forma definitiva, 
inexcusablement i sense més demora en el mes d'abril de 2013, ...". 

3. Nòmina d'abril de 2013 

Informe del cap de personal de 24 d'abril de 2013 que proposa 
resoldre que s'aprove la nòmina, les quanties d la qual han de ser 
regularitzades per l'Àrea de Personal que dirigisc, de forma 
definitiva. Inexcusable i sense més demora en el mes de maig de 
2013". 

Informe d'Intervenció de 24 d'abril de 2013: "Que tot i informant 
favorablement les retribucions proposades en les circumstàncies en 
anteriors informes, reiterem i alertem de la imperiosa necessitat de 
proposar ja el resultat final de l'RLT en estudi... Que en l'expedient 
de les nòmines mensuals consta l'informe del cap de personal on 
manifesta que... les retribucions que es mostren corresponen a les 
ja aprovades pels òrgans competents". 

L'informe conjunt de la Secretaria i l'oficial major de 26 d'abril de 
2013 (es resum en la nòmina de maig de 2013), indica que podrien 
comportar responsabilitats comptables. 

4. Nòmina de maig de 2013 

L'informe-proposta del cap de Personal de 17 de maig de 2013 
indica: "Vuitè. Prèviament a l'informe de fiscalització i de 
conformitat amb l'acord del Ple adoptat en la sessió de data 24 
d'abril de 2013, caldrà efectuar de manera inexcusable un informe 
de Secretaria d'aquest Ajuntament". L'informe de Secretaria i 
l'oficial major de 24 de maig de 2013 indica literalment (subratllats 
nostres): 

"Amb l'aprovació de la nòmina corresponent al passat mes de 
febrer, aquesta Secretaria va emetre l'informe de data 27 de febrer 
de 2013, que consta transcrit en el Decret número 790, de 28 de 
febrer. En el dit informe es posa de manifest es posaven de 
manifest retribucions en concepte de complement específic que no 
s'atenien als antecedents d'acords adoptats per part de 
l'Ajuntament (sense perjudici del contingut d'aquells acords) i així 
mateix en contraposició amb un cas en què els criteris dels dits 
antecedents sí que es complien. 



 

 

Així mateix, amb l'aprovació de la nòmina corresponent al passat 
mes de març es va emetre un informe per aquesta Secretaria, que 
consta transcrit en el Decret número 1.160, de 28 de març. En el dit 
informe, es reiterava el que s'havia expressat en el de febrer, al qual 
s'afegia entre altres coses, la comprovació de l'existència d'altres 
supòsits de treballadors als quals s'abona íntegrament el 
complement específic resultant de consignació en plantilla de 2013, 
superior al que es va consignar en 2012 per als citats treballadors, 
sense que com reiteradament s'ha informat consten prèviament els 
motius, siga tramitada i aprovada en la manera exigible legalment 
una valoració prèvia de llocs de treball de conformitat amb el que 
preveu l'article 4 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual 
estableix el Règim de les Retribucions dels Funcionaris 
d'Administració Local.3 

No obstant això, els dits informes no portaren a revisar la proposta 
inicial... 

Pel que fa a la nòmina del mes d'abril, s'observà que continuava 
sense justificar-se, adequar-se ni corregir-se cap dels supòsits que 
es van posar com a exemple en informes anteriors. No hi constava 
tampoc cap estudi iniciat al respecte en el citat expedient. Al 
mateix temps es van observar altres supòsits de retribucions 
alienes als antecedents administratius existents, en termes 
semblants als exposats en l'informe del mes de febrer, i això 
malgrat l'informe-proposta de Personal que manifestava 
expressament que les retribucions "s'ajusten fidelment a l'acord 
que el Ple de l'Ajuntament va adoptar en data 27 de juny de 2012". 

Revisat ara l'expedient corresponent a la nòmina del mes de maig, 
continua sense aportar-se cap justificació, adequació ni correcció 
respecte a cap dels supòsits que hem reiterat. Al contrari, l'informe 
proposta de la secció continua esmentant entre altres coses que les 
retribucions "... acompleixen fidelment.. "la Llei de Pressupostos 
Generals de l'estat; afirmacions com l'exposada efectuades en el 
marc d'un procés com el que ens ocupa, si no són exactament 
contrastables, poden comportar responsabilitats. 

Tot això s'ha de relacionar amb els diversos acords adoptats per a 
acceptar o cedir als requeriments i/o pretensions de la Delegació de 
Govern, o així mateix en relació amb els acords suspensius 
últimament adoptats. 

                                                
3  Reial Decret 861/1986. Article 4. Complement específic... 2. L'establiment o 

modificació del complement específic exigirà amb caràcter previ que la Corporació 
efectue una valoració del lloc de treball atenent les circumstàncies expressades en el 
número 1 d'aquest article. 3. Efectuada la valoració, el Ple de la Corporació, en 
aprovar l'RLT, determinarà aquells a què correspon un complement específic, tot 
indicant-hi la seua quantia respectiva. 



 

 

Aquestes situacions estan estenent-se massa temps. D'altra banda 
es desconeix quina és la situació anterior a l'accés a aquesta 
Secretaria als expedients de nòmines, relativament recent... Cal 
indicar a més que l'eventual aprovació d'una RLT no validarà sense 
més les retribucions anteriors que indegudament estigueren 
abonant-se fins a aqueix moment... 

Resulta, doncs, impossible que aquesta Secretaria avale la validesa 
jurídica de la proposta, i cal repetir finalment i en relació amb tot 
això, que les actuacions manifestades podrien comportar 
responsabilitats comptables en els termes establerts pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de la Hisenda Local, Llei Orgànica 2/1982, de 12 
de maig, del Tribunal de Comptes, Llei 7/1988, de 5 d’abril, de 
Funcionament del Tribunal de Comptes, o Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, […]”. 

5. Informe de la Intervenció de 27 de maig de 2013. Informe previ 
article 214.a) del TRLRHL: “Que en l’expedient de les nòmines 
mensuals consta informe del cap de personal on es manifesta que 
[…] les retribucions que es reflecteixen es corresponen amb les ja 
aprovades pels òrgans competents”. 

 “Que aquesta Intervenció ja va informar en data 8 de maig de 2013 
que ‘En referència a l’expedient que se’ns adjunta per a la 
comptabilització de la nòmina del mes d’abril, aprovada per 
Resolució núm. 1545 de 29 d’abril de 2013, es transcriu en la dita 
resolució informe conjunt de la Secretaria i de l’oficial major en el 
qual es manifesten diferències entre determinats complements 
específics inclosos en les nòmines i les resolucions per les quals 
havien de ser aprovades. Aquestes discrepàncies ha havien sigut 
manifestades en nòmines anteriors, segons consta en el dit 
informe. 

 És per tant necessari que la direcció de l’àrea d’Organització i 
Recursos Humans aclarisca aquestes diferències i les regularitze si 
s’escau en la nòmina del mes de maig.’ 

 Que el departament de Recursos Humans va remetre escrit a 
aquesta Intervenció en resposta a l’anterior informe, on reitera 
l’aplicació correcta de les nòmines […]. Aquesta intervenció reitera 
la urgència de prendre un acord definitiu d’aprovació de l’RLT […]” 

6. Informe del cap de Personal de 27 de maig de 2013 en el qual 
s’indica que “es torna a ratificar […] que actualment les retribucions 
dels llocs de treball que s’estan abonant són fruit de l’acord que el 
Ple de l’Ajuntament va adoptar en data 27 de juny de 2012 
d’acceptació del requeriment de la Delegació del Govern amb el 
detall exhaustiu que hi consta, sense que s’escaiguen altres 



 

 

elements o comparatives distintes a les que en el seu moment es 
van acordar […] Tot això a pesar que a data d’avui els empleats 
públics no han vist reconegudes les retribucions que des de gener 
de 2013 havien d’estar abonant-se, com repetidament s’ha dit, tant 
en els informes de l’Àrea de Personal i la Intervenció de Fons 
municipal i en els mateixos acords adoptats per l’òrgan competent, 
esperem que amb l’aprovació i publicació de la pròxima RLT es 
tanque aquest capítol […] Finalment, per raons d’eficàcia i 
eficiència, correspon el passe de la nòmina […]” 

 Per decret 1936 de 28 de maig de 2013, es transcriu literalment 
l’informe de Secretaria de 24 de maig de 2013. 

L’Ajuntament de Paterna ha presentat al·legacions que es 
reprodueixen literalment en l’annex III d’aquest Informe. 
D’aquestes, aquesta Sindicatura destaca els aspectes següents, 
igualment literals: 

a) “[…] aquests assumptes van ser objecte d’ampliació per part 
de la Delegació de Govern, a la qual se li van enviar els 
informes i documentació pertinent que avalava i justificava, 
segons el criteri d’aquest Ajuntament, una actuació correcta 
en les percepcions de les nòmines […]” 

b) “Ja vam manifestar en el seu moment, no estar en absolut 
d’acord amb les interpretacions que, com a conseqüència dels 
informes emesos per la dependència de Secretaria, va realitzar 
la Delegació de Govern, i que no és estrany que ara efectue la 
mateixa Sindicatura, perquè, òbviament, amb les seues 
opinions genera incertesa […].” 

c) L’Ajuntament indica que “Des d’aquesta institució no hem 
parat de concretar i ratificar que actualment, a pesar de les 
contínues observacions i ingerències formulades per la 
dependència de Secretaria d’aquest Ajuntament, les 
retribucions dels llocs de treball que s’estan abonant són fruit 
de l’acord que l’Ajuntament Ple va adoptar en data 27 de juny 
de 2012 d’acceptació del requeriment de la Delegació del 
Govern amb el detall exhaustiu que hi consta […].” 

II.6 Torrevella 

Aquests fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable. 

Expedient del “Servei de recollida de residus sòlids, transport a abocador, 
neteja viària i neteja i manteniment de la costa del Terme Municipal de 
Torrevella” (expedient número 162/01). Acords de resolució del contracte. 



 

 

S’han posat de manifest els incompliments significatius de la normativa 
aplicable, que es resumeixen tot seguit: 

a) En el concurs de l’adjudicació en 2004, diversos informes tècnics (de 
l’arquitecte municipal de data 2 de desembre de 2003, de l’oficial 
major de 26 de gener de 2004, de l’Economista municipal de 9 de 
febrer de 2004) ja van constatar que la plica ofertada per l’empresa 
que va resultar adjudicatària feia impossible executar el plec de 
condicions i, per tant, l’objecte del contracte. 

b) En efecte, durant l’execució del contracte, els informes tècnics i 
jurídics han posat de manifest incompliments substancials, 
reiterats i culpables del contracte per part de l’empresa 
adjudicatària, tant en la prestació del servei com en la no execució 
de les instal·lacions fixes ofertades (planta de transferència, nau-
taller i parc auxiliar). En l’expedient consten tres acords de la Junta 
de Govern Local, vistos els informes tècnics i jurídics emesos a 
l’efecte, d’inici del procediment de resolució del contracte per 
incompliment per part de l’empresa contractista de l’article 111 del 
Reial Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), 
l’article 23.1 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus i el plec de 
condicions. 

 Això no obstant, els òrgans de govern de l’Ajuntament no han 
actuat diligentment i han incomplit reiteradament la normativa 
aplicable, atès que no van adoptar les mesures necessàries que 
evitaran la caducitat del procediment incoat per resoldre, produïda 
en els dos primers acords de resolució; caducitat dictaminada per 
dos informes del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana de dates 8 de novembre de 2012 i 4 de juliol de 2013. Si 
l’Ajuntament hagués actuat amb eficàcia administrativa, la 
resolució del contracte hauria sigut efectiva en els primers anys del 
contracte, amb la imposició de les corresponents sancions a 
l’empresa adjudicatària previstes en el TRLCAP. 

c)  Els òrgans de govern no han planificat ni actuat eficaçment a l’hora 
de realitzar l’estudi tècnic, econòmic i administratiu que culminés 
en l’elaboració dels nous plecs que han de regir la nova 
contractació. L’elaboració dels plecs de condicions tècniques es va 
iniciar amb data 1 d’agost de 2011, segons proposta subscrita per 
qui llavors era regidor delegat d’Endreç Urbà, i, no obstant això, a 
final de 2013 no estava enllestida. Com a conseqüència, s’ha 
plantejat la necessitat de prorrogar el contracte que finalitzava el 14 
de juny de 2014.  

 En la fase d’al·legacions, en l’informe de la Secretaria de data 7 
d’agost de 2014 es fa referència a la conclusió de l’informe del 
Consell Jurídic Consultiu de 16 de gener de 2014:  



 

 

 “Que s’escau resoldre el contracte per a la prestació del servei de 
recollida de residus sòlids, transport a abocadors, neteja viària i 
neteja i manteniment de la costa del terme municipal de 
Torrevella’. S’aporta el certificat de la Junta de Govern de 8 d’agost 
de 2014 en el qual s’acorda resoldre el recurs de reposició presentat 
per l’adjudicatària acceptant-lo en la seua totalitat, per tant, es 
declara caducat el procediment de rescissió del contracte (tercera 
vegada que caduca el procediment de resolució). Tot seguit s’acorda 
reclamar als tècnics corresponents els informes que ratifiquen o 
modifiquen els que figuren en l’expedient de la seua raó i elevar-los 
de nou a l’òrgan competent per a la tramitació que corresponga, tal 
i com s’indica en els informes de l’Òrgan Jurídic Consultiu de dates 
4 de juliol de 2013 i 16 de gener de 2014. 

 Tenint en compte que s’han promogut tres expedients de rescissió 
del contracte (i que n’hi ha un quart en tràmit), així com el canvi de 
les condicions tècniques pel que fa a l’expedient inicial, els òrgans 
de govern no han sigut diligents en la resolució del contracte i la 
realització de la licitació de l’expedient abans que finalitze la 
vigència del contracte, i no veure’s en l’obligació de prorrogar-lo, a 
fi de preservar els principis de contractació administrativa de 
publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació.” 

 



 

 

  

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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Habiendose recibido el pasado 5 de enero de 2015, registro de entrada
nurnero 37, escrito de esa Sindicatura de Cuentas de 29 de diciembre de 2014,
registro de salida 201403690 de la misma fecha, correspondiente al borrador de
Informe sobre obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes
formulados por la Intervenclon y acuerdos adoptados por los orqanos de gobierno
contrarios al informe de la Secreta ria de las entidades locales, otorgando un plazo
que finaliza el proximo 21 de enero de 2015 para presentar alegaciones, adjunto se
remite certificado de la resolucton de esta Alcaldia numero 39/2015, junto con
copia de la docurnentaclo que en la misma se hace referencia.
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Ajuntament de la vila d'Alginet (Valencia)

JOSE VICENTE ISOR RIDAURA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGINET

CERTIFICO:

Que el 19 de enero de 2015 el Sr. Alcalde, D. Jesus Soluda Villasenor, ha dictado
la siguiente

Resolucion numero 39/2015.-
EI pasado 5 de enero de 2015, registro de entrada numero 37, se recibio el

escrito de ia Sindicatura de Cuentas de 29 de diciembre de 2014, registro de salida
201403690 de la misma fecha, correspondiente al borrador de Informe sobre
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes formulados por la
tntervencton y acuerdos adoptados por los orqanos de gobierno contrarios al informe de
la Secretarfa de las entidades locales. Se otorga un piazo que finaliza ei proximo 21 de
enero de 2015 para presentar alegaciones en relactcn con los aplazamientos y
fraccionamientos otorgados por Acuerdo Plenario a ia Cooperativa Agricola, asi como
por Resoluciones de esta Alcaidia durante 2013.

Por todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto por los artfculos 7, 9, 12 Y
concordantes de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Cuentas, en
relacion con el articulo 44 y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Resuelvo:

Primero.- Alegar, presentando la docurnentaclon y justfflcacion correspondiente
en su caso, las siguientes cuestiones al Borrador Informe sobre obligaciones pendientes
de aplicar a presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervenclon y acuerdos
adoptados por los orqanos de gobierno contrarios al informe de la Secretaria de las
entidades locales:

ILl.l.- Cooperativa Agricola. Contenido de la Alegacion que se efectua:
Desde al menos 2008 existe una grave crisis economlca que afecta, tam bien, a

Aiginet. ~NT I).
La sltuaclon econornlca es desfavorable y, dado que la Cooperatlva es de Aiginet, ~ -'l

puebio agricola, habia que apoyar en este momento de crisis a todas las farnlllas, tanl~ <e>
las trabajadoras de la Cooperativa como los propios agricultores que pertenecen a ell 'Z
La COAGRI ha side y es el motor mas importante de la economfa local. En aquell!l:l f2.l
epoca, consta escrito de la propia Cooperativa de fecha de entrada 31 de octubre de"' ....
2012 comunicando Ia imposlbllidad de obtener aval bancarlo y, alternativamente a la ·"'''Cll ...",:
dispensa de garantlas, la constltucton de garantia hipotecaria sobre un bien que ofrecian ET

y se adjuntaba, entre otros el certificado de la Caja Rural de Aiginet de deneqaclon de
conceslon de aval de 4 de mayo de 2012, solicitud del Presidente de la Cooperativa
Agricola de reconslderacion de la opera cion de conceslon de aval de 18 de octubre de
2012, rnanlfestaclon de la Cooperativa Agricola de que no se Ie habia concedido el aval
de 29 de octubre de 2012 y solicitud de aplazamiento y fraccionamlento de 29 de
octubre de 2012.

Como se ha indicado, la situacion de grave crisis tamblen afectaba a Aiginet y,
en todo caso, el Ayuntamiento tampoco quedaba sin garantlas, ya que la Cooperativa
tiene unos terrenos embargados a favor del Ayuntamiento, y, asl consta en
Mandamiento de Anotaclon Preventiva de Embargo dictado por la Recaudacion Municipal
el 15 de enero de 2013, en concreto: Solar en Calle Escultor Sazillo y Cid Campeador,
2.338,15 m2, Tomo 1783, Libro 267, Folio 70, Finca 19.793 del Registro de la Propiedad
de Carlet; y Urbana Partida Chovades y Algolecha, 18.855,62 m2, Tomo 1750, Libro
262, Folio 150, Finca 19.610 del Registro de la Propledad de Carlet. Se adjunta tamblen
fotocopia del mandamiento de embargo.

La decision se corisldero que se podia someter al Pleno del Ayuntamiento quien,
el 27 de marzo de 2013, por mayoria absoluta, apoyo esta decision, concediendo el
fraccionamiento solicitado y aceptando como garantia los embargos trabados y el
calendario de pagos propuesto de 7 afios, desde el 30 de abril de 2013 hasta el 30 de
abril de 2020 (calendario que, a dla de hoy, se esta cumpliendo).
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En relaclon con el escrito de esa Sindicatura de 2~iJembre de 2014,
registro de salida 201403690 de la misma fecha, recibido el pasado 5 de enero de
2015, registro de entrada nurnero 37, correspondiente al borrador de Informe
sobre obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes
formulados por la Intervenclon y acuerdos adoptados por los orqanos de gobierno
contrarios al informe de la Secreta ria de las entidades locales, el 19 de enero de
2015, salida nurnero 82, del dla 20, se rernltlo certificado de la resolucion de esta
AJcaldfa numero 39/2015, junto con copia de la docurnentaclon a que en la misma
se hace referencia, a los efectos de alegaciones. Consta acuse de recibo del dfa 21
de enero.

En el borrador de informe Aiginet constaba como:
perjuicio eccnornlco por la no liquldaclon de intereses a la
Cooperativa Agricola, exoneraclon de intereses. Se adjunta ahora
certificado de la Resoluclon de esta Alcaldia nurnero 126/2015, por
la que se practica liquidacion de intereses en el aplazamiento y
fraccionamiento a la Cooperativa Agricola de Aiginet. Intereses
llquidados hasta el 1 de mayo de 2014, ya devengados y no
prescritos, asi como la prevision para el proximo vencimiento, 1 de
mayo de 2015.
Perjuicio econornlco por la concesion de fraccionamientos y
aplazamientos condonando recargos y exonerando de intereses
(varias resoluciones durante 2013). Se remite copia compulsada de
la Providencia de esta AJcaldia, de 29 de enero de 2015, en la que
se solicita de los servicios econornlcos que se proceda a la
liquidacion de recargos e intereses condonados 0 no exigidos y que
no esten prescritos.

Jes'

febrero de 2015.
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Alegaciones que se formulan al borrador de informe sobre "Obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes formulados por la
lntervenclon y acuerdos adoptados por los organos de gobierno contrarios al
informe de la Secretaria de las entidades locales"

Primera alegacion
Apartado: Apartado 1.2 del Anexo I del borrador del informe, pagina 3 del Anexo 1. parrafo
1 del apartado 1.2 del Anexo I

Contenido de la aleqadon: Por 10 que respecta al abono de trienios con posible vulneraclon
de la normativa aplicable, dicha anomalfa ha sido resuelta mediante resoludon de Alcaldfa de
fecha 19 de enero de 2015 por la que se inicia expediente contradictorio para pagar dicho
concepto conforme a la leqislacion aplicable, con adopdon de medida provisional a este
respecto.

Docurnentadon justificativa de la aleqaclon: Se remite copia de la resolucion de Alcaldfa
como anexo 1 a este escrito de alegaciones.

Segunda alegacion
Apartado: Apartado 1.2 del Anexo I del borrador del informe, pagina 3 del Anexo 1. parrafo
2 del apartado 1.2 del Anexo I

Contenido de la aleqacion: Por 10 que respecta al abono de productividad en igual cuantfa al
mes al personal cabe decir en primer lugar que dicha productividad no afectaba a todo el
personal del Ayuntamiento sino a un total de 12 empleados publlcos y que dicha retribucion
fue objeto de reqularlzaclon mediante expediente tramitado al efecto que dio lugar al
acuerdo plenario de fecha 22 de noviembre de 2013.

Docurnentaclon justificativa de la aleqadon: Se remite copia del acuerdo plenario de fecha
22 de noviembre de 2013 como anexo 2 a este escrito de alegaciones.

Tercera alegacion
Apartado: Apartado 1.2 del Anexo I del borrador del informe. pagina 3 del Anexo 1. parrafo
3 del apartado 1.2 del Anexo I

Contenido de la aleqaclon: Por 10 que respecta al abono de varios tecnlco municipales por
utlllzacion de vehfculo particular por razones del servicio con posible vulneraclon del art. 20
del RD 462/2002 de 24 de mayo, por la que se pretend fa compensar a los empleados
municipales que ponfan su vehlculo particular a dlsposldon del Ayuntamiento para su usc
regular por razones del servicio, dicha anomalfa ha sido resuelta mediante resoluclon de
Alcaldfa de fecha 19 de enero de 2015.

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el serviclo de validackin de https:i1sede.almassora.es
Informando el nO de valldaclon: 10253412044501720126
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Documentaci6n justificativa de la alegaci6n: Se remite copia de la resoluci6n de Alcaldfa
como anexo 3 a este escrito de alegaciones.

Cuarta alegacion
Apartado: Apartado 1.2 del Anexo I del borrador del informe. pagina 3 del Anexo 1. parrafo
4 del apartado 1.2 del Anexo I

Contenido de la alegaci6n: Por 10 que respeeta al abono a una funcionaria del premio por
constancia en el trabajo, procede poner de manifiesto que dicho abono se produjo como
consecuencia de la aplicaci6n del Acuerdo Marco que regulaba las condiciones de trabajo del
personal funcionario del Ayuntamiento en el periodo 2008 a 2011, ya que el hecho causante
que produce el abono del referido premio por constancia tiene lugar durante la vigencia de
dicho acuerdo en concreto el 28 de oetubre de 2011 aunque es abonado con posterioridad y
que una vez expirada la vigencia de dicho acuerdo no se han producido nuevos abonos por
dicho concepto por supuestos de hecho a partir de diciembre de 2011.

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n: Se remite certificado del informe emitido por el
departamento de recursos humanos como anexo 4 a este escrito de alegaciones.

Almassora, a 20 de Enero de 2015

20101/2015

Vicente Casanova Claramonte

SINDICATURA DE COMPTES
C/SANTVICENT,4
46002 VALENCIA

Documento firmado digitalmente. Consulte su validez en el servicio de validacion de httos:i1sede.almassora.es
Informando el nO de valldaclon: 10253412044501720126











AJUNTAMENT DE BENIFAIO
REGISTRE GENERAL EIXIDA

2015000201 22(01(2015

or de IrlM~II~IIIII~U~i111

. ,... : ..

Alegaciones que se form ulan al borra
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Intervenci6n y acuerdos adoptados por los 6rganos de gobierno contrarios al informe de la
Secretaria de las entidades locales".

Mi SINDIUTDB4 DE COMPTES

.~ D:~~:::T~TE~~~~~1
DATA. 23/01/2015 13.22

Nurn: 201500195 ENTRADA

Primera alegaci6n

Apartado 1.4 del borrador dellnforme, pagina 6, petreto 1°

Contenido de la alegaci6n:

AI parecer, la documentaci6n de referencia se aport6 despues de elaborarse el informe de
Intervenci6n (se adjunta la misma).

Respecto de la justificaci6n de las productividades, sequn el informe del Administrador de
Recursos Humanos, de fecha 15-1-15, que se adjunta, su regulaci6n se encuentra en el art. 34.d)
y Anexo I del vigente Acuerdo sobre normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Benifai6 y su
personal funcionario, as! como en la reuni6n de los Jefes de Departamento, miembros de las
comisiones de evaluaci6n del desemperio, celebrada el dla 10-12-2007.

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

-Certificados de asistencias a comisiones informativas de los meses que se indican:

Junio de 2013

Comisi6n Informativa
Educaci6n, Cultura v Juventud
Hacienda

Noviembre de 2013

Comisi6n Informativa
Servo Soc., Muier v Mavores
Educaci6n, Cultura v Juventud

Diciembre de 2013

Comisi6n Informativa
Aaricultura v Medio Ambiente
Urbanismo v Patrimonio
Hacienda
Personal, Seg. Ciudadana y Reg. Interior

-Informes del Inspector-Jefe de la Policfa Local sobre jefaturas de servicio de los meses de junio,
julio, noviembre y diciembre de 2013.

-Informe del Administrador de Recursos Humanos, de fecha 15-1-15, sobre la asignaci6n de
productividades.



Segunda alegaci6n

Apartado 1.4 del borradordellnforme, pagina 6, parrafo 2°.

Contenido de la alegaci6n:

Se regularizaron las diferencias retributivas por la acreditaci6n de trienios, mediante Decreto de la
Alcaldla n? 825, de fecha 27-5-14, ernitido sequn el informe del Administrador de Recursos
Humanos, de 23-5-14 (documentos que se adjuntan).

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

-Decreto de la Alcaldla n° 825, de fecha 27-5-14.
-Informe del Administrador de Recursos Humanos, de 23-5-14.

Lo que se hace constar ante la Sindicatura de Comptes.

Benifai6, 16 de enero de 2015.
La Alcaldesa,

:::::--~

Amparo Arcls Martinez

-SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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Asunto: Borrador Informe de flscallzaclon ejercicio 2013 ~
~.II~., :, SINDIUTlIBl DE CONJITES
,'," DE U !omlT!T vIl£NClANJ
",' REG ISTRE GENERAL

DATA, 28/01/2015 09.00

Num: 201500242 ENTRADA

Visto el escrito de fecha 29/12/14 num Reg. Salida: 201403672, que tuvo entrada
en este Ayuntamiento el 05/01/15 con nO RE: 0065, por el que se remite el borrador del
"IN FORME DE FISCALIZACION SOBRE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A
PRESUPUESTO, REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA DE INTERVENCION Y
ACUERDOS ASOPTADOS POR LOS ORGAN OS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME
DE LA SECRETARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES" correspondiente al ejercicio 2013, y
en el que se concede a esta Entidad Local un plazo de alegaciones hasta el 21 de enero
de 2015.

Considerando que este Ayuntamiento, mediante escrito de fecha 19/01/15 nO RS:
261 que tuvo entrada es e mismo dla con nO RE: 201500124, soliclto una prorroqa del
plazo concedido y que fue concedida dicha prorroqa hasta el dia 28 de enero de 2015 por
escrito de la Sindicatura de fecha 20/01/15 con nO RS: 201500055 y que tuvo entrada
en este Ayuntamiento el 21/01/15 nO RE: 599.

Hablendose revisado y recabado una cantidad importante de documentaclon, y
para precisar el momenta inicial a partir del cual se establecieron unos determinados
importes de retrlbucion lineal y perlodica, bajo el concepto de productividad, que se
asignaron a todos los puestos de trabajo existentes del Ayuntamiento, ha habido que
remontarse hasta el ejercicio 1982.

Se ha podido comprobar que desde el mes de enero de 1982, sequn consta en
acuerdo plena rio de fecha 22 de septiembre de 1982, se aslqno un determinado importe
de retribucion, en concepto de productividad con efectos de 01/01/82, a todos los
puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento. EI indicado importe era el
resultante de aplicar un porcentaje a las retribuciones ordinarias de cada puesto y la
referida "productividad" era del mismo importe durante todos los meses de cada afio,
experimentando anualmente el incremento porcentual que determinara la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones del personal de las
Administraciones Publlcas, As! se reitera en ei Pleno de 1 de julio de 1983 para el afio
1983 y en acuerdos sucesivos respectivamente para cada afio ( se adjunta copia de los
acuerdos plenarios citados de 22/09/82 y 01/07/83) . De este modo se ha mantenido
desde entonces hasta la actualidad ese concepto retributivo como "productividad" a todos
los funcionarios del Ayuntamiento, lncluyendose en el a los nuevos puestos de trabajo de
funcionarios que se han ido incorporando en la piantilla desde 1982 hasta la actualidad.



~

AJTJNTANIENTDE BETERA (VALt"\CIA)
~
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REG1STRE ENTITATS LOCALS,/ eeetsrno ENTIDADES LOCALES 01460706 - G.I.F. P-4607200~E
Ci Jose Gascon. 9 - C.P 46117

A partir de julio de 2007 y hasta la actualidad, se incorporo al abono de un
importe retributivo en concepto de "productividad", por un importe mensual de forma
lineal y periodica, a todo el personal laboral de la plantilla del Ayuntamiento.

EI importe mensual de la referida productividad, al margen de los incrementos
porcentuales anuales fijados para el incremento de las retribuciones del personal en las
sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, ha sido en alguna ocaslon
incrementado en un importe lineal para todos los puestos de trabajo a traves de un
acuerdo en la Mesa de Neqociacion, asf por ejemplo en acuerdo de la .Mesa de 25 enero
de .2008( se adjunta copia) y siempre sefialando que el abono de estas cantidades como
complemento de productividad se rnantendra hasta la entrada en vigor de la relaclon de
puestos de trabajo, momenta en el que sera sustituido por los complementos que se
determinen.

Los referidos importes retributivos, aunque se etectuen bajo el concepto de
productividad, 10 cierto es que se han convertido en una retrtbucion ordinaria. mas, al
igual que el resto de retribuciones baslcas y complementarias. Como sefiala la
jurisprudencia del TS y la doctrina judicial de los diversos Tribunales Superiores de
Justicia de las Comunidades Autonornas, se ha desnaturalizado el concepto de
productividad, convirtiendo dichas retribuciones en ordinarias, como una retrlbuclon
perlodlca que se devenga mensualmente, ha contemplado el derecho a su percepcion por
el mere hecho de desempefiar un puesto de trabajo concreto de los que ha especificado,
sin tener para nada en cuenta la forma singular en que cada funcionario afectado
desempefia el concreto puesto de trabajo que sirve.

STSJVaI25-05-10: "...el complemento de productividad haya side establecido, desvirtuando su euientic«
naturaleza, no de forma individua/izada sino qenencememo para una categorla 0 grupo de funcionarios, y
concretamente a favor de aquellos que desempeiiaban puestos de trabajo kienitcos 0 simi/ares, nos
encontramos ante un complemento vinculado a las condiciones objetivas del puesto de trabajo y por ello
procede conforme a loexpuesto su abono."

STSJExlremadura 24-01-08: "Por todo ello podemos afirmar, como venimos manteniendo en las
sentencias anteriormente citadas, que la Direcci6n General de la Po/icia ha configurado de una forma tal el
complemento de productividad que han quedado completamente desvirtuadas todas y cada una de las
caracteristicas que 10 definen, de manera que:

1°._ Lo ha regulado como retribuci6n peri6dica que se devenga mensua/mente, como se deduce
claramente de la Instrucci6n de 3 de agosto de 1992.

2°_ Ha contemplado el derecho a su percepci6n por el mero hecho de desempenar un puesto de trabajo
concreto de los que ha especificado, sin tener para nada en cuenta la forma singular en que cada
tuncionerlo afectado desempena el concreto puesto de trabajoque sitve, segun se desprende claramente
de la Instrucci6n de 22 de marzo de 1.998.

3°._ Y ha convertido en objetivo 10 que en su propia esencia no 10 es (Instrucciones de 3 de agosto de
1992, 23 de enero de 1998 y 22 de marzo de 1998)."
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Iban Pauner Alafont, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Borriol, de
competencias que me confieren el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re
Bases del Regimen Local, y demas legislaci6n concordante, vengo en presentar el si

='-==c..c...L=..:",--,:::c.;c.:..J

ESCRITO DE ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME SOBRE
OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO, REPAROS E INFORMES

FORMULADOS POR LA INTERVENCION Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS
ORGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA SECRETARIA DE LAS

ENTIDADES LOCALES

PRIMERA ALEGACION.-
Apartado ANEXO I del borrador del Informe, pagina 11, parrafo 1.8.1
Contenido de la alegaci6n:

SINDIUTDRl DE [OMPn5
DE 1I101llJNIT1TVIlENOlNl

REGI5TRE GENERAL
DATA, 23/01/2015 13.18

Num: 201500194 ENTRADA

El expediente del reintegro de la subvenci6n de 500,00 € concedida a " Associaci6 Grup de Dansa
L'Hereu de Borriol", y no justificada can arreglo a la legislaci6n, se ha archivado segun diligencia
de 4 de junio de 2014, al comprobarse que no se lleg6 a abonar el importe al beneficiario.
El expediente del reintegro de la subvenci6n de 500,00 € concedida a "Confraria Les Creus del
Calvari", y no justificada can arreglo a la legislacion, ha concluido can el ingreso del reintegro par
parte de la citada asociaci6n en fecha 14 de julio de 2014.

Documentacion justificativa de la alegaci6n:
Capias del documento de ingreso y de la diligencia de archivo del expediente.

SEGUNDA ALEGACION.-
Apartado ANEXO I del borrador del Informe, pagina 11, parrafo 1.8.2
Contenido de la alegaci6n:

Las incidencias reparadas par el Interventor en cuanto al abono de gratificaciones par servicios
extraordinarios y por complementos de productividad se encuentran en vias de solucionarse, toda
vez que la Corporaci6n contrat6 mediante resoluci6n 623/2013, de 26 de julio, los servicios de la
empresa RODRIGUEZ VINALS, S.L., a efectos de elaboraci6n de la Relaci6n de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento, cuyos trabajos ya han finalizado y se encuentran en tramite de informaci6n
publica y posterior aprobaci6n por el 6rgano competente.

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:
Copia del Decreta de adjudicaci6n de contrato menor de servicios para elaboraci6n de RPT.

~')\)Mfliltle~ 19 d nero de 2014.

(, . . ~AL ALDE,

~ '1 . auner Alafont.
6"ca 14\~

Orrio\
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/SANT VICENT, 4 - 46002 VALENCIA.

AJUNTAMENT DE BORRIOL

Pea. la Font, 17

12190 BORRIOL

lit 964321461

lit 964321488

Fax: 964321401
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME SOBRE
"OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO, REPAROS E
INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCION Y ACUERDOS ADOPTADOS POR
LOS ORGAN OS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA SECRETARiA DE
LAS ENTIDADES LOCALES", EJERCICIO 2013.-

EXPEDIENTE 15/2015

PRIMERA ALEGACION

Apartado 1 del borrador del Informe, paqlna 12, parrafos 1 a 3, Subvenciones

Contenido de la aleqaclon:

En la actualidad la Asodaclon no es deudora del Ayuntamiento puesto que el importe pendiente
de justificar fue objeto de reintegro existiendo un acuerdo de cornpensaclon de credltos a
solicitud de la entidad (acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/01/2014). EI capital
mas los intereses sefialados en el informe de reparo fueron devueltos sin que fuese necesario
iniciar el procedimiento de reintegro.

Docurnentaclon justificativa de la aleqadcn :

Anexo 1.-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/01/2014

SEGUNDA ALEGACION

Apartado 2 del borrador del Informe, paqlna 12, parratos 5 a 7, Gastos de personal

Contenido de la aleqadon:

EI actual equipo de Gobierno se forma tras la medon de censura que se produjo en Castalia el
dfa 22 de mayo de 2013, por 10 que los informes de reparo a las norninas afectan tanto a la
Corporaclon actual como a la anterior.

I) La aleqacion formulada por la anterior Alcaldesa-Presidenta se transcribe literalmente y
es la siguiente:

"SOBRE LOS GASTOS DE PERSONAL: En fecha 13 de septiembre de 2012, se celebra la Mesa
de Neqociadon del Excmo. Ayuntamiento de Castalia. En la citada mesa se trata como punta
del orden del dfa la Propuesta del compute anual de las horas de la polida Local.
Concretamente y por parte de la representadon sindical se ponen de manifiesto los problemas
existentes en el municipio de Castalia, relativos a las sustituciones entre agentes y el precio
hora de las sustituciones de las jornadas trabajadas en festivos. Dado que de no solucionarse el
tema relativo al predo/hora, podrfa darse la circunstancia que solo exista un agente para
atender el municipio de Castalia, se propone por la Mesa de Negociacion el establecer un precio
hora diferente. A su vez el artfculo 43 del Convenio Colectivo en vigor del Ayuntamiento de
Castalia establece que "ante la grave sltuecion de para laboral existente y con objeto de
favorecer la aeedon de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de limitar, a fin de
reducir al minimo indispensable, los servicios extraordinarios, esto es, las horas realizadas por
encima de la jornada ordinaria de trabajo fijada en el presente acuerdo (...)"

Adernas se establece en el ultimo apartado que la reallzaclon de los servicios extraord inarios
debera ser autorizada por el Alcalde 0 Concejal correspondiente.

Para ello y visto la urgencia, especificidad de funciones de la Polida Local y la necesidad de
lIegar a un acuerdo para no mermar la calidad del servicio a ofrecer a los ciudadanos de
Castalia, se adopto en mesa de neqodadon, vista la facultad otorgada por Convenio Colectivo,
la reallzadon de las citadas horas extra por los agentes de polida local, negociando un precio

M.I. Ayuntamiento de Castalia

Playa Major, 1, Castalia . 03420AJacanUAJicante. Tfno. 966560801 . Fax: 965 560 031
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hora para sustituciones y horas extra, que permitiera que los agentes realizaran el servicio.

De hecho y posteriormente el nuevo Alcalde presidente, continuo con el mismo sistema
establecido"

II) La aleqaclon formulada por el actual Alcalde-Presidente es la siguiente:

En relacion a los gastos de personal, en la actualidad el Ayuntamiento esta estudiando las
posibles soluciones existentes para dar cumplimiento al mandato legal vista la disponibilidad de
personal existente. A tal efecto ha convocado una plaza de Oficial de la Polida Local
(procedimiento que ya ha concluido) y tres plazas de Agente que permitan reducir el nurnero de
horas extraordinarias realizadas.

Docurnentaclon justificativa de la aleqadon:

Anexo II.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4/08/2014

Anexo III.- Anuncio BOE de fecha 7/10/2014 de convocatoria plazas agentes

TERCERA ALEGACION

Apartado 3 del borrador del Informe, pagina 13, parratos 1 a fin, Contratadon

Contenido de la aleqacion:

EI actual equipo de Gobierno se forma tras de la medon de censura que se produjo en Castalia
el dia 22 de mayo de 2013, par 10 que los informes de reparo sefialados afectan tanto a la
Corporadon actual como a la anterior.

I) La aleqaclon formulada por la anterior Alcaldesa Presidenta se transcribe literalmente y
es la siguiente:

""SOBRE EL ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO Y SUMINISTRO DE GASOLEO: En el
Ayuntamiento de Castalia es conocido y sabido que en la UE5, donde se encuentra enclavado el
edificio Residencial Don Trini, se otorgaron, por Junta de Gobierno Local en el momenta que era
Alcalde Jose Luis Prats, licencias de ocupaclon de las viviendas, cuando las obras de
urbanlzadon no estaban ni tan siquiera definitivamente recepcionadas. Esto rnotlvo, que los
vecinos compraron viviendas, con su cedula de habitabilidad otorgada por el Ayuntamiento,
pero cuando fueron a contratar el suministro electnco, no pudieron hacerlo.

En mayo de 2013, el problema se agrava cuando Iberdrola da por finalizado el suministro del
punta de luz otorgado al Promotor para la ejecudon de las obras y los vecinos se quedan sin
luz.

En estas fechas, se comunica por un lade a la Deleqadon de Industria el problema existente,
para que obligue a Iberdrola a conectar la UE5 a la red general. Pocos dias antes de la Mocion
de Censura se lIego a un acuerdo con Iberdrola, pero al prosperar la Mocion el nuevo equlpo de
Gobierno iqnoro dicho acuerdo y adopto otra soludon,

Mientras estas gestiones estaban reallzandose y para no dejar a vecinos sin luz en sus propias
viviendas, se acordo con ellos, el facilitarles un grupo electroqeno, y ello considerando la posible
responsabilidad municipal par haber otorgado las licencias de ocupaclon de un modo
precipitado e imprudente.

No se acordo nada respecto a la obllqadon del Ayuntamiento de Castalia de pagar el grupo y el
gasoil necesario para su funcionamiento, por 10 que de esos reparos de legalidad deberan
responder quienes autorizaron y efectuaron el pago.

Del resto de puntos detectados par la Fiscalia en su informe y dado que no se deben a

Mol. Ayuntamiento de Castalia

Placa Major, 1, Castalia. 03420AlacanUAlicante. Tfno. 966 560 801. Fax: 965 560 031
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gestiones realizadas en el periodo en que ostente el cargo de Alcaldesa-Presidenta, no realizo
ningun tipo de manifestaciones al respecto."

II) La aleqaclon formulada por el actual Alcalde Presidente es la siguiente:

a) La compra de productos de Iimpieza industrial y elementos electrlcos ha dado lugar al
acuerdo de Pleno de fecha 31/07/2014 por el que se acuerda iniciar acciones judiciales
contra cinco de los miembros de la Junta de Gobierno Local formada por la Corporaclon
anterior, asf como incoar los correspondientes procedimientos de responsabilidad
patrimonial y de responsabilidad contable. Asimismo por Resoludon de la Alcaldfa
Presidencia de fecha 10/10/2014 se acordo iniciar el expediente relativo a la exigencia
de responsabilidad patrimonial.

b) En reladon al contrato de recogida de basuras y Iimpieza viaria, se ha tramitado el
correspondiente expediente de contrataclon y el Ayuntamiento-Pleno en seslon de
fecha 19/12/2014 ha acordado requerir al Iicitador que ha presentado la oferta
econornlcarnente mas ventajosa para que presente la docurnentaclon pert inente sequn
los pliegos para continuar con el procedimiento.

c) Los gastos del Control y Explotaclon de la Depuradora se asumieron en su momenta por
motivos de Salubridad publica. La depuradora se encuentra situada en Campellos I pero
recibe residuos de Campellos I y II, Y el urbanizador de Campellos II se encargaba de
su mantenimiento. No obstante, esta mercantil entre en Concurso y deja de realizar el
mantenimiento con 10 que el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo del mismo para
garantizar, como se ha explicado, que se efectuase un adecuado tratamiento de las
aguas residuales. En la actualidad la empresa cuyas facturas se reparan ya no realiza
dicho mantenimiento.

d) Sobre los gastos asumidos de grupo electroqeno y suministro de qasoleo, la instaladon
del Grupo electroqeno se produjo el dfa 13 de mayo de 2013 y el 16 de agosto de 2013
se retire el mismo, sequn las facturas de la empresa. Este gasto se asurnlo por un breve
espacio de tiempo para no causar un agravio a los propietarios y el Ayuntamiento en
fecha 10 de junio de 2013 concedio licencia de obra menor para red subterranea de
baja tension para suministrar potencia electrlca al edificio y cabe sefialar que en la
actualidad ya no se asume.

Documentaclon justificativa de la aleqadon:

Anexo Iv'- Acuerdo Ayuntamiento-Pleno de fecha 31/07/2014

Anexo V.- Decreto 2014-0413 de fecha 10/10/2014

Anexo VI.- Acuerdo Ayuntamiento-Pleno de fecha 19/12/2014

Anexo VII.- Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 10/06/2013

En Castalia, a 21 de enero de 2015.

ELALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.- Juan Antonio Candela Rico

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONlCAMENTE AL MARGEN

M.1. Ayuntamiento de Castalia

Placa Major, 1. Castalia. 03420 AlacantlAlicante. Tfno. 966560801. Fax: 965560031
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Primera alegaci6n

Apartado 8.4 del borrador del informe pagina 36 parrafob.a.a,

Contenido de la alegaci6n

1.- EI acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2013 objeto de
reparo de la Secretaria General de la Administraci6n Municipal aprob6 el proyecto
final de obra de la Ciudad del Deporte (Fase I), la liquidaci6n del contrato de las obras
y la devoluci6n del aval depositado en concepto de garantia definitiva del mencionado
contrato.

2.- EI expediente de contrataci6n de referencia fue adjudicado el 7 de junio de 2006 y
las obras ya fueron recibidas en el ano 2008.

3.- Las modificaciones realizadas en la fase de ejecuci6n de las obras respecto del
proyecto basico y de ejecuci6n que sirvi6 de base a la adjudicaci6n de la citada obra,
obedecieron a circunstancias imprevistas durante su ejecuci6n,a propuesta verbal de
la direcci6n facultativa con omisi6n del procedimiento establecido para la modificaci6n
contractual.

4.- No obstante quiero significarle:

- Que la adopci6n de este acuerdo la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
marzo de 2013 obedeci6 a la necesidad de definici6n de la realidad de la obra
ejecutada y la delimitaci6n del dominio publico.

- Que la modificaci6n realizada no supuso ninqun perjuicro a la Hacienda
Municipal ni ventaja econ6mica al contratista ya que no hubo variaci6n del precio del
contrato sino variaci6n de unidades de obra.

- Las circunstancias indicadas han supuesto la no aplicaci6n de las normas
sobre modificaci6n de los contratos previstas en la legislaci6n de contratos de las
Administraciones PUblicas, si bien hay que sefialar que se trata de un supuesto
puntual y concreto que obedece a circunstancias excepcionales, incidiendose que por
parte de este Ayuntamiento la tramitaci6n de los proyectos, certificaciones de obras,
precios contradictorios, modificaci6n de contratos, etc... y en definitiva, los procesos d
contrataci6n en su totalidad, se lIevan a cabo con maximo rigor en la observancia y
aplicaci6n del ordenamiento juridico en esta materia.



Segunda alegaci6n

Apartado B.4 del borrador del informe piigina 36 piirrafo b.4.3.

Contenido de la alegaci6n

1.- EI acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2013 objeto de
reparo de la Secretaria General de la Admlnistracion Municipal aprobo las
modificaciones tecnlcas efectuadas sobre el proyecto iniclal de remodelaclon del
aparcamiento subterraneo en la plaza Santa Clara y la modiflcacion del contrato en 10
referente al canon concesional de los aries 2009 a 2012.

2.- EI expediente de contrataclon fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local el 30
de marzo de 2008 cuyo objeto era la redaccion del proyecto de obras y explotacion del
aparcamiento subterranso en el subsuelo del Mercado Central Municipal, obras
realizadas para dotar de un mejor servicio a los usuarios del mercado.

3.- La rnoditicacion no tramitada obedecio a que pese a la informacion publica previa
del proyecto de la obra antes de su aprobaclon y audiencla a la Asociacion de
Vendedores del Mercado Central, surqlo una vez adjudicado el contrato e iniciadas las
obras, una propuesta posterior de esta Asociacion, de sustituir los montacargas
inicialmente proyectados para mercancia de los vendedores desde el parking al reclnto
interior del mercado (anteriormente aparcaban en superficie en la Plaza Mayor) por
ascensores, como medida de mejora para que pudieran ser utilizados tambien por los
usuarios 0 compradores del mercado y asi acceder tambien directamente al interior del
reclnto desde el estacionamiento subterraneo de vehiculos.

Esta rnodlflcaclon provoco una alteracion del equilibrio econormco de la
concesion, dernoro la puesta en funclonamiento de la explotacion del serviclo del
parking y un mayor coste de las obras impuesto por la Administracion Municipal que
recoqio la propuesta de la Asociacion de Vendedores, y, dadas estas clrcunstanclas y
por razones del serviclo del mercado, no se tramito la moditicaclon para no demorar
mas la puesta en funcionamiento del servicio.

4.- No obstante quiero significarle:

-Que la adopcion de este acuerdo por la Junta de Gobierno Local de fecha 22
de marzo de 2013 obedeclo a la necesidad de definicion de la realidad de la obra
ejecutada y, para evitar un desequilibrio economico del concesionario, en este mismo
acuerdo de fecha 22 de marzo de 2013 se rnodifico el contrato respecto al canon a
satisfacer por el concesionario durante la vigencia del mismo para que no supusiera
mayor coste para la Hacienda Municipal teniendo en cuenta que el Ayuntamiento,
tiene aprobado un Plan de Ajuste 2012-2022, que hacia inviable el pago de una
indemnizacion al concesionario optandose por la compensacion 0 restablecimiento del
equilibrio de la concesi6n mediante el mecanisme de variaclon del canon concesional.

-Las clrcunstancias indicadas han supuesto la no aplicacion de las normas
sobre rnodlflcaclon de los contratos previstas en la leqislaclon de contratos de las
Administraciones Publlcas, si bien hay que seiialar que se trata de un supuesto
puntual y concreto que obedece a clrcunstancias excepclonales, incidiendose que por
parte de este Ayuntamiento la tramitacion de los proyectos, certificaclones de obras,
precios contradictorios, modificacion de contratos, etc... y en definitiva, los procesos d
contratacion en su totalidad, se lIevan a cabo con maximo rigor en la observancla y
aplicacion del ordenamiento juridico en esta materia.











EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL

ALICANTE

Alegaciones que se formulan al borrador de Infonne sobre
"Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes

formulados por la Intervencion y acuerdos adoptados por los organos de
gobierno contrarios al informe de la Secretaria de las entidades locales"

Primera alegaci6n

Apartado 3.4 a.2.2 del borrador de Informe, pagina 13, Ultimo parrafo,

Contenido de la alegaci6n:

La Diputaci6n de Alicante no pudo comunicar ni informar sobre reparos en
la hoja de calculo al no haberse producido ninguno durante la anualidad
2013. Ademas, la hoja de calculo no permitia sefialar tal circunstancia, a
diferencia de 10 que ocurria en el afio 2012, debido a que la celda estaba
protegida contra escritura.

Documentaci6njustificativa de la alegaci6n:

Ano 2013
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Mi SINDIUTlJR4 DE rUMPlES
"'i,~,{g OfU IO!lllllITlT VWHOlNl

W REG ISTRE GENERAL
DAR 23/01/2015 13.26

Nurn: 201500196 ENTRADA

Asunto: Contestaci6n a la Sindicatura de Cuentas.

R.E.: 277/2015

Negociado: 110

En relacion con el escrito recibido por la Sindicatura de Comptes, de fecha 29 de diciembre
de 2014, en el que remiten el borrador del "informe de Fiscalizaci6n sobre las obligaciones
pendientes de aplicar a Presupuesto, reparos e informes formulados per la Intervenci6n y
acuerdos adoptados per los 6rganos de gobierno contrario al informe de la Secretaria de las
Entidades Locales", con el objeto de formular alegaciones en un plazo que finaliza el 21 de
enero de 2015, se da traslado de las alegaciones efectuadas por este Ayuntamiento.

PRIMERA ALEGACION

Apartado 1.10.1 del borrador del informe, paqina 14, parrafo 1.

Contenido de la alegaci6n:

Es cierto que el complemento de preductividad es una retribuci6n complementaria no
peri6dica en su vencimiento y no consolida en ninqun caso y no deben abonarse a traves
del mismo, factores fijos del puesto de trabajo, pero tarnblen 10 es que "en un gran nurnero
de ayuntamientos, la preductividad se ha desnaturalizado por cuanto se ha venido pagando=
de forma peri6dica y fija" (sentencia nO 447/2014, de 20 de noviembre de 2014, del Juzgado_
de 10 Contencioso nO 2 de Alicante). "'

--a

=~As! la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, en la_~
sentencia nO 1014/2010, de 20 de septiembre, destaca que "....Ia practica totalidad de los I~
distintos Tribunales Territoriales, viene entendiendo que, una vez desnaturalizado este == ~~

complemento de productividad por parte de la propia Administraci6n, debe quedar sometido i~
al regimen propio de las retribuciones complementarias, peri6dicas, fijas y objetivas, de - ~ §
modo que precede su percepci6n cuando 10 tenga asignado el puesto de trabajo del == ~~
correspondiente funcionario", sentencia a la que se alude en la sentencia n? 231/13 del_~g
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 28 de julio de 2013. == ~~
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Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

- Sentencia n° 447/2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, del Juzgado de 10 Contencioso
Administrativo n° 2 de Alicante. (DOC. 1)

- Senten cia n? 231/2013, de fecha 28 de junio de 2013, del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, Sala de 10 Contencioso Administrativo, Secci6n Segunda. (DOC.
2)

TERCERA ALEGACION

Apartado 1.10.1 EI Campello del borrador del informe, paq. 14, parrafo 3.

Contenido de la alegaci6n:

Se ha preparado un borrador de un Reglamento de Complemento de Actividad Profesional
(productividad) a aprobar por el Ayuntamiento.

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

- Borrador de Reglamento de Complemento de Actividad Profesional. (DOC. 3)

CUARTA ALEGACION

Apartado 1.10.1 EI Campello del borrador del informe, paq, 14, parrafo 4

Contenido de la alegaci6n:

"En cuanto a la productividad que se abona a los policias locales viene establecida por - ~

el cumplimiento de los objetivos que se regulan en los artfculos 3.a1 y 3.a2 y 18 del citado=.~
protocolo). Asf tenemos: ~m__ ww

=~~
I.-Articulos 3.a1 y 3.a2) : Por formar parte de una bolsa anual de dias de servicios de-;;~

refuerzo por trabajar fuera de la jornada habitual cumplimentado los objetivos _ !~
seiialados en el Protocolo citado y percibfendo un complemento de productividad anual y==U
distribuido en doce mensualidades iguales . - ~~

=.g,g
Se deduciran dos mensualidades por cada servicio de refuerzo asignado en cuadrante n

policial que efectivamente no se trabaje y no se cumplimenten los objetivos sefialados. _ ~~
iiiiiiiiiiiiiii~~
-t:)'lil

Si durante alqun mes se trabaja con jornada reducida, 0 se produce alguna ausencia al ~~
trabajo ( IT, permiso paternidad etc) s610 se percibira este complemento dicho mes si ya se _ ~~
trabajaron anteriormente los servicios de refuerzos asignados en el cuadrante policial y se - H
cumplimentaron los objetivos sefialados en el Protocolo. -~~

=z_~

~~g
11.- Artfculo . 18 : Por realizar jornadas en turno de noche, con horario de 22h a 06h, a_~*

_«0
_~u
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Por ultimo, desde el Servicio de Contrataci6n, se informa desfavorablemente la prestaci6n
de servicios de conserjerfa de edificios municipales mediante contrataci6n administrativa,
pues puede suponer un intento de eludir el mandato de la normativa citada en el parrafo
anterior, cuando no es posible su contrataci6n por medios laborales.

SEPTIMA ALEGACION

Apartado 1.10.1 EI Campello del borrador del informe, paqina 15, parrafo 7°.

Contenido de la alegaci6n:

Conforme la informaci6n remitida desde el Departamento de Polida Local, como cuesti6n
previa selialar que dichos informes ernitidos por Intervenci6n y RR.HH con los nurneros
29/2013 y 5bis/2013 de 24 de mayo 2013 se refieren al " borrador de propuesta del
Protocolo de distribuci6n de horarios, condiciones laborales y de servicio del
personal de la policia local de EI Campello periodo 2013-2014" que no se aprob6 V no
se esta aplicando

EI "Protocolo de los horarios V de condiciones de trabajo de la polida local 2008-2010"
fue elaborado y dictaminado favorablemente mediante la reuni6n extraordinaria del
Consejo de la Policia Local de 19 de diciembre de 2007, firmado por los representantes
sindicales, con el Informe favorable de la Jefa de Recursos Humanos de fecha 8 de enero
2008 (Informe n? 1/08) y aprobado por Decreto n? 67/2008 por el Alcalde el 14 de enero de
2008.

Este Protocolo del alio 2008-2010 ha sido prorrogado anualmente hasta que se firm6 el
nuevo Protocolo del afio 2011-2012 ( actualmente sigue prorrogado) que tarnbien fue
pactado y suscrito con los sindicatos con representaci6n municipal , con el Concejal de
Seguridad Ciudadana y autorizado y firmado por el Alcalde, el21 de febrero de 2011.

;;;;;;;;;;;;;;;

Este Protocolo regula los horarios y las condiciones del servicio del personal de la policia
local, elaborados con la participaci6n directa de los interlocutores sociales y negociado en el- ~

sene del 6rgano de participaci6n sindical, tal y como especifica, entre otras, la Sentencia n°=~
1415/09, de 28 de octubre de 2009, dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana, Secc. ~m-- ..
2

a
=~~
-~,~

Aliadir que en el ACTA DE 07-04-2011 de MESA GENERAL DE NEGOCIACION DE_~~
ESTEAYUNTAMIENTO se recoge 10 siguiente: U

--,,~

"En dicha acta en su punto 4, se dio cuenta y debati6 el DOCUMENTO : " PROTOCOLO_~~
DE DISTRIBUCION DE HORARIOS Y CONDICIONES DE SERVICIO DE LA POLICIA - n
LOCAL. PERIODO 2011-2012" _!i1

--NO
-x'l:;j
-<9<i!

Tal como se recoge en el acta y por las afirmaciones vertidas en la misma por el ~~
Concejal de RR.HH., el citado Protocolo fue "firmado por laAlcaldia y aprobado por el_~~
Consejo de Policia Local de esteAyuntamiento". -H

=§~

Los funcionarios de la polida local de este Ayuntamiento si cumplen la jornada laboral ~j
anual aprobada por el Ayuntamiento que se corresponde con un jornada semanal de 37 ~*

_~o_~o
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No obstante 10 dispuesto en este punto, las bases de cada subvenci6n
podrfm establecer cualquier otra modalidad de memoria just/ficativa prevista
en la LGS.

d)Los justificantes de los gastos deberen consistir en facturas originales a
documento equivalente (que debersn estar emitidas a nombre de la Ascciecion a
entidad beneficiaria) 0, en su defecto, fotocopias compulsadas par funcionario
publico competente, debiendo reunir los requisitos legales exigidos par el R.D.
1619/2012, 30 noviembre par el que se regula las obligaciones de
facturacion(Regulador del deber de expedir y entregar factura que incumbe a los
empresarios y profesionales).Los gastos de personal se justlticeren con la
oresentecion de nominee y de los TC1 y TC2 de la Seguridad Social y un
cer/ificado del responsable de la Asooiecion en el que declare el tiempo que el
trabajador ha sido destinado a la actividad.

Los justilicantes aeberen presentarse numerados.

Las facturas justificat/vas ccrresponaeren al ejercicio en que se conceda la
subvencion, salvo que par razones del objeto y plazo de la subvencion las facturas
puedan corresponder a un ejercicio distinto."

En base a 10 anteriormente expuesto referente a la justiflcacion de la subvencion, cabe
informar 10 siguiente:

Primero: Que los informes 201-2013-97 R de lntervencion y el informe de la Jefa de
Servicio de Educacion de fecha 28 de agosto, hacen referencia al hecho de que para ia
justificacicn de la subvencion de la Escuela de Musica, han presentado un estado de
ingresos y gastos, por 10 que no se cumple con la citada base 26, por consiguiente no
estaria correctamente justificado y deberia procederse al reintegro incurriendo en causa
de prohibicion para percibir subvenciones sequn el articulo 13 de la LGS.

No obstante 10 anterior, y tal y como establece la base 26 antes mencionada: "No
obstante 10 dispuesto en este punta, las bases de cada subvencion podran establecer
cualquier otra modalidad de memoria justificativa prevista en la LGS".

En este sentido, en la propuesta de la concejal de fecha 12/09/2013, se incluye a efectos
de la justificacion "estado de cuentas en el que detalle los gastos y los ingresos
necesarios para el desarrollo de la actividad objeto de la subvenci6n del presente
ejercicio presupuestario. Sera imprescindible que los gastos superen los ingresos
percibidos a dicha fecha. En caso contrario se proceoere al correspondiente reintegro".

Segundo: que el estado de cuentas presentado para la justificacion de los primeros
20.000 euros otorgados, es decir, del periodo del 1/01/2013 al 30106/2013 incluyen gastos
de personal y seguridad social, admitidos en la base 26 del presupuesto, siendo los
gastos superiores a los ingresos, por 10 que en ningun caso existe lucro par parte de la
beneficiaria y par 10 tanto se cumple con 10 establecido en el articulo 19.3 de la LGS, en
cuanto a que los gastos superan los ingresos. Por 10 que, aunque no se cumple
estrictamente la base 26 del presupuesto en cuanto a que no se incluyo en el acuerdo de
concesion de la subvencion la posibilidad de admitir estado de cuentas, si que se cumple
la Ley de Subvenciones respecto a la falta de lucro por parte de la beneficiaria,
destinando integramente el importe de la subvenci6n a los gastos derivados de la escuela
y en su mayoria a las norninas del personal encargado de la enseiianza de las
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modalidades musicales.

CONCLUSION:

La Concejalia de Educaci6n, en aras al cumplimiento de la Ley General de Subvenciones
y para proceder a la regularizaci6n del procedimiento de concesi6n de las subvenciones
concedidas por este Ayuntamiento, ha incluido en el presupuesto 2013 la subvenci6n
otorgada a la Escuela de Musica como nominativa a traves del "Convenio aprende
rnusica Batiste Mut 2013", para garantizar el cumplimiento de la ley artlculos 22 y
siguientes.

Por otro lado, para garantizar una correcta [ustltlcaclon de la subvenci6n de acuerdo con
las Bases de Ejecuci6n del presupuesto, se ha incluido en el acuerdo de concesi6n de
subvenci6n (Resoluci6n 2359-2013 de fecha 23-09-2013), la posibilidad de presentar por
parte de la beneficiaria el estado de cuentas siempre y cuando los gastos superen los
ingresos, cumpliendo de este modo la citada base del presupuesto. En este sentido el total
de gastos anuales de la beneficiaria es de 87.783,03 euros y los ingresos 87.279,1 euros
(incluidas las subvenciones del Ayuntamiento) por 10 que los gastos superan los
ingresos."

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

- Certificado de Secretaria de aprobaci6n definitiva del Presupuesto Municipal de 2013 por el
Pleno Municipal, de 1 de agosto de 2013. (DOC. 6)

- Copia de las Bases de Ejecuci6n del Presupuesto Municipal de 2013, art. 26 y 27 relativo a
las aportaciones y subvenciones (pag. 29 de las Bases). (DOC. 7)

- Propuesta de Concejalia para subvenci6n Escuela de Musica, 2° semestre de 2013. (DOC.
8)

iiiiiiiiii

En EI Campello,
EIAlcalde

Juan Jose Berenguer Alcobendas

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
cj Sant Vicent, 4

46002 VALENCIA
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,.~ Ayuntamiento de Elche
'1l tr "---------------------
~....~

Daniel Rubio Perez, Concejal Secretario de la Junta de Gobierno local, CERTIFICA, que en la
Junta de Gobierno local del dia 16 de enero de 2015, se adopt6 el Acuerdo que se detalla a
continuacion:

"Vista el Borrador de Informe sabre "Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
reparos e informes formulados par la Intervenci6n y acuerdos adoptados par los organos de gobierno
contrarios al informe de de la Secretaria de las entidades locales", realizado par la Sindicatura de
Comptes a este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno local para su aprobacion la siguiente
alegacion:

Apartados del borrador dellnforme.

EI Apartado 7.5 del borrador dellnforme, pagina 28.
EI Apartado 8.1 del borrador dellnforme, pagina 46.

EI Apartado 7.5 del borrador del Informe, pagina 28, hace referencia al Convenio firmado
entre el Ayuntamiento de Elche y la mercantil URBASER SA, Y pone de manifiesto que en dicho
Convenio se recoge un calendario de pagos de la deuda que el Ayuntamiento tiene reconocida a la
empresa, y se acuerda que esta no ernitira facturas par 7.014.224,80 € par los servicios prestados en
el ejercicio 2012.

"/;jRe~pecto a dichos servicios, se manifiesta en el Informe, que deberian ser facturados par la
//~ntidad que-los ha prestado, y par ella, las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto del
, Ayuritamientdde Elche, se deben incrementar en dicho importe.

Expresa que dicho importe de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto no se ha
registradoen las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2013 y recomienda al Ayuntamiento, en el
apartado 8.1 del borrador dellnforme, pagina 46, que debe regularizar esta situacion.

Contenido de la Alegacion.

Al respecto, en el mencionado Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la mercantil
URBASER, SA, concesionaria del contrato de servicios de Recogida de Residuos solldos y de Limpieza
publica, se recogia el aplazamiento del pago de 7.014.224,80 €, correspondientes a las facturaciones
de septiembre a diciembre de 2012, no emitidas en su fecha, mediante cantidades iguales mensuales,
fijandose un calendario de abo nos desde enero de 2013 a diciembre de 2019. Asimismo, se
expresaba que el Ayuntamiento debera liquidar a la concesionaria, intereses explicitos, calculados al
EURIBOR a 1 ana mas un diferencial del4% sabre las cantidades pendientes de pago.

la ICAl, establece que en la cuenta (413) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE
APLICAR A PRESUPUESTO se recogen las obligaciones derivadas de gastos par servicios recibidos que
no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente su aplicacion, debiendo para ella haber
previamente facturado el proveedor los correspondientes documentos justificativos del bien a
servicio prestado, requisite que no se produce en la reclarnacion presentada.

Par otro lado, se establece en la Decision de EUROSTAT de 31 de julio de 2012 (MANUAL ON
GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT), que cualquier renegociaclon bilateral realizada entre la

Ajuntament d'Elx - Intervenci6. C/Troneta 6 - 2~ PI03203 Elx.
Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 - jpastor@ayto-elche.es
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Ayuntamiento de Elche _

adrninistracion publica y sus proveedores que modifique las caracteristicas principales de la deuda
comercial, implicara una reclasificacion de la misma, que debera contabilizarse como deuda
financiera. A estos efectos, se entendara por caracteristicas principales de la deuda cualquier
modificacion que afecte a obligaciones sustanciales, como la fijacion de un nuevo tipo de interes 0 el
establecimiento de un nuevo calendario de pagos. Requisitos que se cumplen en el Convenio firmado
entre el Ayuntamiento de Elche y URBASER SA.

Atendiendo a dicho criteria, se procedio a regularizar en el ejercicio 2013 la cantidad
pendiente de abanar a URBASER SA, contabilizando a 31 de diciembre de 2013 en las cuentas
contables (5210001) DEUDAS CONVENIO URBASER CP Y (1710001) DEUDAS CONVENIO URBASER LP,
en funcion de su vencimiento, las obligaciones economicas recogidas en el Convenio.

De este hecho tenia conocimiento la Sindicatura de Comptes al realizarse la rendicion de la
Cuenta General del ejercicio 2013, ya que en el fichero XML remitido se recogfa dicha informacion en
el Estado de la Deuda y en el Balance de sumas y saldos existentes en el fichero mencionado.

Asimismo, tam bien se menciona en ellnforme de lntervencion que figura en el expediente de
la Cuenta General, en sus paginas 3, 4 Y 5, que se ha contabilizado el importe aplazado que figuraba
en el Convenio.

Documentaclon justificativa de la alegaclon,

Informe de lntervencion de la Cuenta general (Documento adjunto nQ 1).

Estado de la deuda en moneda nacional, otras deudas (Documento adjunto nQ 2).

Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre de 2013 (Documento adjunto nO 3).

En base a 10 expuesto, y acreditada la actuacion municipal, es por 10 que a la Sindicatura de
Cuentas se SOLICITA LA ESTIMACION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y QUE SE PROCEDA A LA
MODIFICACION DEL BORRADOR DEL INFORME".

VQ BQ

EI Vicesecretario Acctal

Lo que se certifica ante la Sindicatura de Comptes de la Comunitat alenciana, e Elche, a 16
de enero de 2015.

Ajuntament d'Elx - Intervenci6. C/Troneta 6 - 2~ PI03203 Elx.
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Dicho informe fue remitido a los distintos Departamentos implicados, hahiendose

formulado las alegaciones que se adjuntan para que sean tenidas en constderacion en el

informe definitivo que se elabore.

Gandia, 21 de enero de 2015

EL CONCEJAL DE GOBIERNO,

TITULAR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA

En fecha 5/0112015, registro de entrada n" 316, se ha recibido en este Ayuntamiento el

borrador de "INFORME DE FISCALIZACION SOBRE LAS OBLIGACIONES

PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO, REPAROS E INFORMES

FORMULADOS POR LA INTERVENCION Y ACUERDOS ADOPTADOS POR

LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA

SECRETARlA DE LAS ENTIDADES LOCALES", concediendo un plaza que

finaliza hoy, dia 2110112015, para que se efectuaran alegaciones.

C.LF.: P-4613300-E
Placa Major, 1
46700 GANDIA
Tel.: 96 295 94 00
Fax: 96 295 94 82

"i' SINDIUTliRl DE COMPn5
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AJUNTAMENT DE CANDIA

ALEGACIONES QUE FORMULA LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO al
borrador de "Informe de fiscalizaci6n sobre las obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto, reparos e informes formulados por la intervenci6n y
acuerdos adoptados por los 6rganos de gobierno contrarios al informe de la
Secretaria de las Entidades Locales, de la Sindicatura de Comptes de la C.
Valenciana, de 29112114, (R.E. 316 de 511115).

Dentro del plazo serialado, y tras la lectura del expresado documento, esta Secretarla
General considera necesaria la comunicaci6n a! 6rgano de fiscalizaci6n externa, a
traves del modelo normalizado propuesto por la Sindicatura, el presente escrito de
alegaciones:

PRIMERAALEGACION

AI apartado 3.4.a.3 del borrador de Informe, paqlnas 14 y 15, parrafos 4°, 7° Y 8°:

Contenido de la alegaci6n:
Se seriala que "el Ayuntamiento de Gandia no ha facilitado la existencia de los
informes de la Secretarla del primer semestre y del segundo semestre".

Debe tenerse en cuenta el caracter de Municipio de Gran Poblaci6n, de que goza el
Ayuntamiento de Gandia, 10 que implica la apllcaci6n del Titulo X de la LRBRL al
mismo, con caracter prevalente a tenor de 10 dispuesto en la Disposici6n Adicional 11 a

LRBRL, 10 que significa:

Que el Pleno "es el 6rgano de maxima representaci6n politica de los
ciudadanos en el gobierno municipal" (122.1. LRBRL) Y al que como tal Ie
corresponde el control y fiscalizaci6n de los 6rganos de gobierno; No es un
6rgano de gobierno propiamente dicho.

- Que al Secretario General del Pleno tan 5610 corresponde "el asesoramiento
legal al Pleno y a la las Comisiones", que 5610 es preceptivo en los supuestos
del art. 122.5.e, apartados 1 a 4 LRBRL.

Que la Disposici6n Adicional Octava LRBRL regula el regimen de competencias
del Secretario General del Pleno y del Titular del 6rgano de Apoyo a la Junta
de Gobierno Local y a su Secretario, entre las cuales no figura el
asesoramiento legal a los 6rganos de gobierno municipales.

- Que "Ia asistencia juridica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los
orqanos directivos, comprensiva del asesoramiento juridico "corresponde al
Titular de la Asesoria Juridica, como organa responsable expresamente
previsto para ello en el art. 129. LRBRL.

- Que dichas previsiones no encajan en el tenor literal, de la lnstruccion
2810912012 de la SCCV ni de su modificacion de 2214114, como explicitamente
se seriala en el escrito remitido al Ayuntamiento de Gandia en respuesta a la
consulta previa formulada al efecto por el Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Gandia.

Documentaci6n justificativa:
Se aporta en anexo:

1) Certificado del apartado de correspondencia de la sesion de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Gandia (Junta de Gobierno Local) de 121512014.
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AJUNTAMENT DE GANDIA

2) Escrito de consulta formulada a la SCCV en fecha 21/5/2014, por el SGP.

3) Contestacion e la SCCV al SGP de fecha 26/5/2014.

4) Certificado del apartado correspondiente de la seslon de la JGCV-JGL de
2/6/2014.

SEGUNDAALEGACION:
AI apartado 8.2.1. del borrador dellnforme, paqlna 46:

Contenido de la alegaci6n:
Se considera que la recornendacion contenida en este apartado debe ser matizada en
los termlnos expuestos en la fundarnentacion juridica sobre [a que se basa la
aleqacion primera, efectuando la precision adecuada que delimite, mientras este en
vigor la actual redaccion de [a lnstruccion de la SCCV de 28/9/2012 y su modltlcaclon
de 22/4/14, la inaplicacion de la misma a los Secretarios Generales del Pleno y a los
titulares del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y a su secretario que
ejercen como habilitados nacionales en el ejercicio de sus funciones legalmente
reservadas, en los municipios de la Comunitat en los que se aplica el regimen juridico
previsto en el Titulo X LRBRL.

Documentaci6n justificativa: la aportada en la Aleqacion Primera.

TERCERAALEGACION:

A las alusiones que figuran al Ayuntamiento de"Gandia" a 10 largo de todo el
texto del Borrador.

Contenido de la alegaci6n: Con caracter formal se sefiala la conveniencia de usar el
toponico oficial vigente : "Gandia" en vez de "Gandia", de acuerdo con la
denomlnaclon oficial en vigor (Decreto 229/1994, de 8 de noviembre, BOE nO 34, de 9
de febrero de 1995).

Documentaci6n justificativa: la presente propuesta de alegaciones se suscribe por el
Habilitado Nacional, Secretari General del Pie, en el marco del traslado conferido al
efecto en el oficio dirigido por el Sindic de Comptes al Alcalde del Ayuntamiento de
Gandia.

Gandia, 16 de enero de 2015

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Lorenzo Perez Sarrion

(Firmado electr6nicamente, sequn codificaci6n al margen)
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Área: Intervención - Asuntos Generales 
Ref.: Intervención 
Asunto: Alegaciones que se formulan al borrador de Informe sobre "Obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 
contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales". 
 

                       
 
 
 
  Alegaciones que se formulan al borrador de Informe sobre 

"Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes 

formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de 

gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales". 
 
 
 
Primera alegación 

 
Apartado – Anexo  I del borrador del Informe, página - 23 párrafo 1º 
 

“” Gastos de personal. En los informes de Intervención relativos a las nóminas de los 
meses de enero a junio de 2013, se efectúa el reparo concerniente al reconocimiento de 
productividades, motivado por la ausencia de criterios de asignación individualizada. No 
obstante lo anterior, durante el ejercicio 2013 se procedió a aprobar el manual de 
productividad, del que se dio cuenta a la Mesa General de Negociación, pasando a formar 
parte de las Bases de Ejecución del Presupuesto. Este hecho puede ser constitutivo de 
responsabilidad contable. 
 

Se adjunta como documentación complementaria el informe emitido e1 4 de octubre 
de 2011 por la Secretaría municipal que arrojaba un fundamento jurídico discrepante con la 
Intervención municipal, respecto a la necesidad de aprobar criterios de asignación 
individualizada para la asignación discrecional de la productividad por la Alcaldía 
municipal, y que sirvió de base para el levantamiento de reparo por parte de ésta. Este 
informe se basa en que si el Pleno no aprueba los criterios de asignación de este 
complemento, la Alcaldía es competente para efectuar esta asignación. No obstante, ello no 
obvia para que la Alcaldía no deba realizar esta asignación en base a criterios, objetivos 
planificados y mediciones individualizadas, sin arbitrariedad y con homogeneidad. 
 

Se recomienda la fijación por parte del Pleno de los criterios para la asignación 
individual del complemento de productividad a través del correspondiente manual de 
productividad.”” 
 
 
Contenido de la alegación: 
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 Las productividades decretadas por la Alcaldía entre los meses de enero y junio de 
2013, encuentran su justificación en el informe emitido por la Secretaría Municipal en fecha 
22 de noviembre de 2012, en el que se propone a la Alcaldía Municipal, la adopción de  los 
siguientes acuerdos. 
 

“” PRIMERO. Nombrar al funcionario de este Ayuntamiento adscrito a la Secretaria 
General, D. Julio Ribera Llorens, para sustituir al titular de la Secretaria en todos aquellos 
casos en que no pueda el titular desempeñar sus funciones, por vacante, ausencia, 
enfermedad o abstención legal o reglamentaria, y en concreto durante la jornada semanal 
del viernes; autorizándose asimismo la presencia de este funcionario durante la tarde de los 
jueves para cumplir con los cometidos resellados en el antecedente cuarto. 
 

SEGUNDO, Para retribuir estas mayores funciones se establecerá un sistema de 
productividades, las cuales serán autorizadas mediante la oportuna Resolución de Alcaldía. 
 

TERCERO.- Notificar el contenido de la presente Resolución. ”” 
 

Esta propuesta de acuerdo fue objeto de resolución nº 1193/2012 de fecha 27 de 
noviembre de 2012, en cuya parte dispositiva se reprodujeron los acuerdos recogidos en el 
informe propuesta de la Secretaria Municipal antedicho, recogiéndose en su parte expositiva 
el contenido íntegro del informe de Secretaría referido. 

 
Así las cosas, es conveniente acudir al vigente Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, 

por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración 
Local, y así observar que en su artículo 5 se establece que el complemento de productividad 
está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad. extraordinaria y el interés e 
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, dándose estos supuestos en el caso de 
las productividades abonadas entre los meses de enero y junio de 2013. 

 
Asimismo, dichas cuantías y el resto de las abonadas en el ejercicio 2013 en concepto 

de complemento de productividad, no superan el porcentaje máximo previsto en el artº 7 - 
Límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y 
gratificaciones, a los que se refiere  el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 
establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local, esto 
es, el máximo del 30 por 100 que su apartado b) fija para el complemento de productividad. 

En consonancia con lo anterior estas productividades se ajustan a la normativa de 
aplicación y no suponen perjuicio alguno para el erario público. 
 

Dicho cuanto antecede, y si bien es cierto que los criterios de asignación de estas 
productividades no contaban con un manual de productividades que asignase las mismas en 
base a criterios, objetivos planificados y mediciones individualizadas, sin arbitrariedad y con 
homogeneidad, no es menos cierto, tal y como reconoce esa “Sindicatura de Comptes”, que el 
Ayuntamiento de Onil en sesión plenaria de fecha  26 de septiembre de 2013, acordó aprobar 
inicialmente los presupuestos municipales de 2013, deviniendo en definitivos en fecha 8 de 
noviembre de 2013, y del que formaban parte sus Bases de Ejecución, incluyéndose en las 
mismas dicho manual, el cual está siendo de aplicación desde entonces. 

 
En todo caso, debe reseñarse que la Relación de Puestos de Trabajo del personal al 

servicio del Ayuntamiento de Onil, vigente en 2013, ya recogía en el apartado VI -
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE OTRAS RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS, un texto para la aplicación de los complementos de productividad 
por funciones superiores, en los términos siguientes. 
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Área: Intervención - Asuntos Generales 
Ref.: Intervención 
Asunto: Alegaciones que se formulan al borrador de Informe sobre "Obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 
contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales". 
 

 
 

“” 1 - Complementos de productividad. 
 
1°) FUNCIONES SUPERIORES.- En caso de provisión accidental de un puesto 

(apartado V-2-4°), el afectado percibirá un complemento de productividad por el importe que 
resulte de restar el complemento específico del puesto que lo tenga mayor. 

 
En el caso que el puesto que ocupe reglamentariamente contenga la obligación de 

sustituir al titular del puesto cuyo nombramiento accidental se propone, el incremento 
derivado de la aplicación de la norma anterior se reducirá en un porcentaje que previo 
informe de la representación del personal, podrá alcanzar hasta el 50 por 100.”” 

 

 Finalmente obra informe emitido por la Secretaría Municipal en fecha 4 de octubre de 
2011, del que asimismo tiene constancia esa “Sindicatura de Comptes”, que sirvió de base 
para el levantamiento de reparo por parte de la Alcaldía, y cuyas conclusiones se reproducen. 
 

“” ../�  CONCLUSIÓN: 
Como se ve, la norma atribuye al Pleno la competencia para fijar el importe global del 

complemento en cuestión, así como los criterios para su asignación individualizada, y al Alcalde, la 
asignación individualizada del complemento, de acuerdo con dichos criterios. 

 
Lo que sucede es que la norma establece claramente que "Corresponde al Alcalde o al 

Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y 
la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso 
haya establecido el Pleno". De ello se deduce, que en el caso de que el Pleno no haya establecido 
tales criterios, le corresponderá al Alcalde la asignación individualizada de dicho complemento, con 
sujeción a los límites establecidos en el propio precepto. 
 

Es decir, la fijación de criterios por el Pleno, no es obligatoria para éste, ni priva al Alcalde de 
sus competencias de asignar individualizadamente un complemento regulado en la Ley, de tal modo 
que cuando, como en el presente caso sucede, el Pleno no haya establecido criterios para la 
asignación del complemento de productividad, corresponderá al Alcalde aprobar la asignación 
individual de dicho complemento sujetándose a los límites presupuestarios sí establecidos por el 
órgano plenario, así como al resto de límites que afectan con carácter general a dicho complemento: 
resultar motivado, retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa 
con que el funcionario desempeña su trabajo, y atribuirse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. 
 

El anterior criterio se sustenta en los siguientes argumentos: 
 
1 °.-  El criterio de interpretación gramatical del artículo 5.6 del R.D.861/1986, de 25 de abril: 

en los términos ya señalados. 
 
2°.- Interpretar que porque el Pleno no ha fijado previamente los criterios de asignación, el 

Alcalde no puede realizar asignaciones individualizadas de complemento de productividad, supondría 
eliminar la posibilidad de aplicar una parte de la masa salarial, en contra, precisamente, del criterio 
aprobado por el Pleno, de establecerla con carácter global para los funcionarios. 
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3°.-Interpretar que porque el Pleno no ha fijado previamente los criterios de asignación, el 
Alcalde no puede realizar asignaciones individualizadas de complemento de productividad, sería 
contrario a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, en relación con las competencias 
asignadas a la Alcaldía, tanto por el artículo 21.1º s) de la Ley 7/85, como por el RD 861/86 
comentado y todo ello, en relación a la aplicación del artículo 53.1º de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que establece con carácter general que los actos administrativos que dicten las 
Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano 
competente ajustándose al procedimiento establecido. 

 
../I”” 

 
En cualquier caso, debe reseñarse que la productividad que se está cuestionando, en 

puridad, obedece al hecho de que un funcionario realiza, circunstancialmente, funciones de 
categoría superior. Tal eventualidad en el seno de la función pública ha comportado, 
tradicionalmente, el reconocimiento y abono de las diferencias retributivas entre uno y otro 
puesto, toda vez que se entiende que se trata de una “atribución temporal de funciones”. El 
hecho de que el concepto por el cual se abonan la diferencias retributivas se denomine 
“productividad”, no comporta, por sí mismo, un cambio en la situación de origen. Al respecto, 
como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo (véase, por todas, 
la sentencia de fecha 18/12/2011 –RJ 2012/1800-), en estos casos lo relevante es que un 
funcionario, por circunstancias del servicio, ha realizado las funciones de otro puesto de 
trabajo de mayor cualificación y debe ser compensado retributivamente por ello. 
 
 
Documentación justificativa de la alegación: 
 
1.- Productividades - Certificaciones de los acuerdos plenarios de fechas 26 de septiembre  y 
8 de noviembre de 2013, por el que se aprueban los Presupuestos Municipales para 2013, y en 
cuyas bases de ejecución se contempla un manual de asignación de productividades. 
 
2.- Productividades - Certificación de los acuerdos negociados en la Mesa General de 
Negociación celebrada el 20 de septiembre de 2013, entre los cuales se negoció el Manual de 
Productividades. 
 
3.-  Productividades - Certificación de la Resolución de Alcaldía nº 1193/2012 de fecha 27 de 
noviembre de 2012. 
 
4.-  Productividades - Copia compulsada del Informe jurídico de la Secretaría Municipal de 
fecha 4 de octubre de 2011. 
 
Detallar y referenciar los anexos: 
 
1.- Productividades - Certificación acuerdos plenarios de 26-09-2013 y 08-11-2013.pdf 
 
2.- Productividades - Certificación negociación MGN de 20-09-2013 - Manual de 
Productividades.pdf 
 
3.- Productividades - Certificación Resolución de Alcaldía nº 1193-2012.pdf 
 
4.- Productividades - Copia compulsada Informe Secretaría Municipal - 04-10-11.pdf 
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Área: Intervención - Asuntos Generales 
Ref.: Intervención 
Asunto: Alegaciones que se formulan al borrador de Informe sobre "Obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 
contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales". 
 

 
 
 
 
 
Segunda alegación 

 
 
Apartado – Anexo  I del borrador del Informe, página - 23 párrafo 2º 

 
“”Pago de Horas extraordinarias, el reparo es porque no existe un acuerdo que acredite el 
precio a pagar por el servicio extra, un precio que haya determinado el Pleno. Se aprueban 
por Decreto de Alcaldía. Y además es necesario acreditar la necesidad de realizar el servicio 
de forma expresa y razonada . 
 
Estos hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable.”” 
 
 
Contenido de la alegación: 
 

En relación  con los informes de reparo de las nóminas de los meses de enero a junio 
de 2013 sobre el pago de HORA EXTRA, … “por  no existir acuerdo que acredite el precio 

a pagar por el servicio extra, un precio que haya determinado el Pleno. Se aprueban por 

Decreto de Alcaldía. Y además es necesario acreditar la necesidad de realizar el servicio de 

forma expresa y razonada.” 

 

Cabe alegar que si bien no existe acuerdo de Pleno sobre el precio, si que se viene aplicando 
criterios objetivos y razonados de acuerdo con los siguientes argumentos:  
 
a) En el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Onil y en el Acuerdo 
del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Onil, publicados ambos en el B.O.P. de 
Alicante nº 288 de fecha 17 de diciembre de 1.999 y concretamente en los artículo 38 y 37 
respectivamente, se indica la compensación económica entre la hora ordinaria y 
extraordinaria:  
 
 “ARTÍCULO 38. HORAS EXTRAORDINARIAS  
 … La compensación económica se concretará en la MGN y deberá tener en cuenta de 
la proporción a razón de una hora y treinta minutos por cada hora realizada por este 
concepto, cuando las horas extraordinarias se hayan realizado en jornada diurna; de una 
hora y cuarenta y cinco minutos, cuando se hayan realizado en festivo o en nocturno; y de 
dos horas cuando concurran las circunstancias de nocturnidad y festividad, esta misma 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 O

ni
l -

 h
ttp

s:
//c

ar
pe

ta
.o

ni
l.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 0
34

30
ID

O
C

24
F

D
E

A
39

D
2A

C
74

04
A

A
7

N
O

M
B

R
E

:
Jo

sé
 R

am
ón

 F
ra

nc
és

 B
la

ne
s

Jo
sé

 L
uí

s 
V

ila
 T

or
m

o 

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

lc
al

de
C

on
ce

ja
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

21
/0

1/
20

15
21

/0
1/

20
15

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
63

65
B

31
7B

86
33

11
16

67
D

30
E

48
C

33
28

C
80

66
91

3F
D

B
1B

83
6E

24
21

60
99

D
52

8B
23

09
B

3D
B

F
F

45
03

69
0D

42



correspondencia se seguirá cuando se trate de compensación en tiempo de descanso por 
disminución equivalente de la jornada.” 
  
 
 “ARTÍCULO 37. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  
 … La compensación económica se concretará en la MGN y deberá tener en cuenta de 
la proporción a razón de una hora y treinta minutos por cada hora realizada por este 
concepto, cuando las horas extraordinarias se hayan realizado en jornada diurna; de una 
hora y cuarenta y cinco minutos, cuando se hayan realizado en festivo o en nocturno; y de 
dos horas cuando concurran las circunstancias de nocturnidad y festividad, esta misma 
correspondencia se seguirá cuando se trate de compensación en tiempo de descanso por 
disminución equivalente de la jornada.”  
 
b) Existe estudio realizado en 2002 sobre el coste real de las horas ordinarias que sirvió de 
referencia para fijar el precio de las horas extra estableciendo distintos importes en función de 
Grupo de Clasificación A1, B, C1, D y E  del empleado. El importe fijado en 2002 se ha ido 
actualizando cada ejercicio en función de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado 
sobre las retribuciones a los empleados público.  
 
c) De acuerdo con lo expuesto en los apartados precedentes, la aplicación en la nómina de las 
horas extraordinarias del Personal laboral y de los servicios extraordinarios para el Personal 
Funcionario viene determinado por el Grupo de Clasificación del empleado,  en la actualidad 
las equivalencias con los  grupos A1, A2, C1, C2 y E del empleado y el valor del “módulo” 

que es el concepto dado al número de horas extraordinaria realizadas incrementado en el 
proporción fijada en el Convenio Colectivo del Personal Laboral y Acuerdo del Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Onil, de manera que las horas y servicios extraordinarios en 
el ejercicio 2013 arrojan los siguientes equivalencias e importes:  
 

 Proporción hora extraordinaria (módulo) 

1 hora diurna  1 hora y 30 minutos 
1 hora diurna y festiva 1 hora y 45 minutos 
1 nocturna 1 hora y 45 minutos 
1 hora festiva y nocturna 2 horas 

 
 

Grupo de Clasificación Importe del módulo 

A1 23,36 € 
A2 17,44 € 
C1 14,44 € 
C2 11,84 € 
E 8,73 € 

 
 

 

d) Los importes indicados en el apartado c) sobre el precio de las horas extraordinarias ha sido 
visto en Mesa General de Negociación celebrada el 20 de septiembre de 2013, órgano 
competente para ello,  de acuerdo con lo indicado en los art. 38 y 37 respectivamente del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Onil y en el Acuerdo del 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Onil cuyo tenor literal se reproduce:  
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Área: Intervención - Asuntos Generales 
Ref.: Intervención 
Asunto: Alegaciones que se formulan al borrador de Informe sobre "Obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 
contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales". 
 

 
“ARTÍCULO 38. HORAS EXTRAORDINARIAS 
…La compensación económica se concretará en la MGN y deberá tener en cuenta de la 
proporción …” 
 
“ARTÍCULO 37. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  
…La compensación económica se concretará en la MGN y deberá tener en cuenta de la 
proporción ...” 
 
 
e) Respecto a la cuestión planteada sobre la  necesidad de realizar el servicio de forma 
expresa y razonada, cabe indicar que las horas extraordinarias se aprueban por Decreto de 
Alcaldía junto con el resto de las variables de nómina del mes, si bien previamente se acredita 
de forma expresa y razonada la necesidad de realizar las  horas y servicios  extraordinarios ya 
que los empleados utilizan un modelo de solicitud normalizado en donde se indica, además 
de los datos del empleado la siguiente información: 
 
  - Razones que motivan el horario extraordinario. 
  - Fecha en que se  realizan las horas o servicios extraordinarios.  
  - Horario a realizar. 
  - Total de horas realizadas. 
  - Autorización y conformidad mediante firma del responsable del servicio. 
  - Autorización y conformidad mediante firma del Concejal Delegado.  
 
 
Documentación justificativa de la alegación: 
 

1.- Horas extraordinarias - Copia compulsada del  Convenio sobre condiciones de 
trabajo del Personal Laboral y del Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Onil, publicados ambos en el B.O.P. de Alicante nº 288 de fecha 17 de diciembre de 1.999. 
 

2.- Horas Extraordinarias - Certificación de los acuerdos negociados en la Mesa 
General de Negociación celebrada el 20 de septiembre de 2013, sobre el valor de las horas 
extraordinarias. 
 
Detallar y referenciar los anexos: 

 
 

1.- Horas Extraordinarias - Publicación BOP nº 288-3  - Acuerdo P.Funcionario.pdf 
 
1.- Horas Extraordinarias - Publicación BOP nº 288-4 Convenio P.Laboral.pdf 
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2.- Horas Extraordinarias - Certificación negociación MGN de 20-09-2013 - Valor de las 
horas extraordinarias.pdf 
 

 
En Onil, en la fecha indicada al margen. 

 
 

El Alcalde                                                          El Concejal de Personal  
José Ramón Francés Blanes                  José Luis Vila Tormo 
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A!UNTAMENT DE

Paterna

Se formula una unica alegacion sobre los apartados arriba citados, por estar
todos ellos relacionados en el mismo sentido.

Ante ello y a tenor, tanto del informe evacuado por el responsable encargado de
la tramitacion de estos expedientes y de los documentos que al respecto de esta cuestion
ya se habian formulado y clarificado por este Ayuntamiento, esta Alcaldesa,

HACE CONSTAR:

PRIMERO.- Desconocemos cual es la documentacion que al respecto de esta
cuestion fue remitida a la Sindicatura de Comptes y si esta ha sido 0 no remitida
completa ya que la encargada de su remision fue la dependencia de Secretarfa. Ello por
cuanto que estos asuntos fueron objeto de ampliacion por parte de la delegacion de
gobiemo, a la que se Ie envio los informes y documentacion pertinente que avalaba y
justificaba, segun el criterio de este Ayuntamiento, una actuacion correcta en las
percepciones de las nominas y que como despues acreditaremos y probaremos con
documentacion complementaria, las norninas a las que la dependencia de Secretaria
cuestiona y que se corresponden, segun sus informes a los puestos mimeros 218, 31, 94,
215, 141 y 172, no tienen fijado un mayor complemento especifico al previsto para el
ejercicio 20 II.

SEGUNDO.- Ya manifestamos en su momento, no estar en modo alguno de
acuerdo con las interpretaciones que como consecuencia de los informes emitidos por la
dependencia de Secretarfa, realize la Delegacion de Gobiemo, y que no es de extraiiar
que ahora efectue la propia Sindicatura, porque obviamente, con sus opiniones genera
incertidumbre. En cualquier caso debe advertirse que dicha dependencia, -que no es fa
que tiene fa competencia ni es fa encargada de fa tramitacion de estos expedientes
efectua una interpretacion y valoracion de los hechos tecnica y jurfdicamente
incorrectas, al comparar personas y no puestos de trabajo. A tal efecto me permito
acompaiiar copia del escrito como DOCUMENTO NUM. 1, que firmado por esta
Alcaldesa, fue remitido a en su momenta a la Delegacion de Gobiemo.

TERCERO.- Desde esta institucion, no hemos parado de concretar y ratificar
que actualmente, a pesar de las continuas observaciones e irIjerencias formuladas por la
dependencia de Secretarfa de este Ayuntamiento, que las retribuciones de los puestos
de trabajo que se estan abonando, son fruto del acuerdo que el Ayuntamiento Pleno
adopto en fecha 27 de junio de 2012 de aceptacion del requerimiento de la Delegacion
del Gobiemo con el detalle exahustivo que en el mismo consta, sin que quepan otros
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AjUNTAMENT DE

Paterna

Tampoco de los infonnes del Interventor puede derivarse que se estaban
retribuyendo a los funcionarios publicos del Ayuntamiento de Paterna sin que existiera
instrumento legal que sirviera de base a las retribuciones.

A mayor abundamiento y pese a que en esa fecha existia RPT aprobada salvo la
valoracion de puestos y que el instrumento legal era la plantilla presupuestaria de 2013,
el Ayuntamiento cuenta con un Catalogo de Puestos de Trabajo que es el que ha
servido, como no podia ser de otra forma, de base para retribuir a los funcionarios
publicos de este Ayuntamiento desde tiempo inmemorial.

Imposible resulta concluir pues, que de los infonnes aludidos pudiera
desprenderse la existencia de un instrumento legal aprobado por organo competente, de
haber sido de esta forma la totalidad de las nominas no serian validas por adolecer de
identico defecto (no existencia de instrumento legal que amparase las mismas), cuando
la realidad es bien distinta, ya que ninguna nomina mas, ni anterior ni posterior, ha sido
cuestionada hasta la fecha y ello a pesar de que este Ayuntamiento culmino de forma
definitiva la aprobacion de la RPT en febrero de 2014.

En definitiva, por todo 10 que quedado expuesto no consideramos en absoluto
que los hechos puedan ser constitutivos de responsabilidad contable.

En su virtud,

SUPLICO

Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se
acornpafian, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por fonnuladas las anteriores
alegaciones al borrador de Infonne de Fiscalizacion y proceda a incorporarlas al mismo
a los efectos de tenerlas en cuenta a la hora de dictar cualquier tipo de dictamen 0

resolucion, al objeto de que en su caso, acuerde revocar los indicios de responsabilidad
contable, por todo 1,0 ql;!$'~o motivado yacreditado.

~
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Excm. Ajuntament de Sagunt.
SECRETA RIA GE ERAL

ASUNT O : ALEGACIONES QUE SE FORMULA A BO RRADOR fNFORME FISCALIZAC IO
SOBRE OBLIGACIONES PENDI ENTES DE APLICAR A PR ESUP UESTO, REPAROS E
INFORMES FORMULADOS POR LA TNTERVENCIO N Y ACUERDOS ADOPTAD OS POR
LOS ORGANOS DE GOBlER 0 CO TRARIOS AL fNFO RME DE LA SECRETA RiA DE LAS
ENT IDA DES LOCALES.

IRef. : Expte. III 5-V.

Reeibido su eserito de feeha 29 de diciembre de 20 I4, que ha tenido entrada en este Ayuntamiento cI
dia 5 de Enero de 201 5 (No de Registro de Entrada 3 15), remitiendo borrador de infonn e de
fisca lizacion de esa Sin dicatura sob re las "Obligaciones pendientes de ap licar a presupu esto, rcparos
e infonnes formulados por la Intervencion y acuerd os adoptados por los organos de gobierno
contrarios al infonne de la Secretaria de las Entidadcs Locales" relati vo al ejercicio 201 3, yen el qu e
se concede trarnite de alegaciones; mediante el presente escri to se formul an las siguientes .

En relaci6n al Area de Secretaria General :

Primera alcgacion .

Apar tado 3.4.a).3 del borrador del Inforrne, pagina 14, parrafo exto.
Se seiiala en el borrador de la Sindicatura que "Cuatro ayuntamiento (Torrent, Gandia. Benidorm y
Vila-real) no han faeilitado la existeneia de los informes de la Secretaria del primer semestre y 6
ayuntamiento (Orihuela, Gandia. Benidorm , Paterna Sagunto y Vila-real) la referida al segundo
sernestre".

Contcnido de la alcgacion:
AI respeeto hay que sefi alar que por parte del Ayuntamiento de Sagunto en fech a de Registro de
entrada eleet r6n ieo de la Sindicatura 22-0 1-2014, numero 201400277, se adjunta el docu mento
denominado 'Segundo semestre.x ls".

Asimismo como asi consta en el fonnulario de Registro de entrada de la Sindicatura, se incluye en la
easilla a eumplimentar denorninada "Extracto documento": R ELAC IO REPAROS SECRETARIA
SEGU I DO EMESTRE 2013. EL APLICATIVO INFORMATICO '0 HA REALIZADO EL
S MATORIO DE LA C A TIFICACTOI ECO OMTCA y en la ca illa de denominada
"Documentos adjuntos' se selecciona el documcnto " egundo scmestre.xls",

Documentacion justificativa de la alegaclon:
Co mo justifi cacion de la anterior alegacion se adjunta una copia del recibo de l Registro de entrada de
la Sindi catura.
As imismo si por parte de la Sindicatura se procede a la apertura del docum ento rem itido se obscrvara
que en el mismo consta una relaci6n de aeuerdos correspondientes al segundo semestre de 2013 que
comienza con el de feeha 19/Ju lioll 3 y fina liza can el acuerdo de fecha 20/Dieiembre 13.



Excm. Ajuntament de Sagunt.
SECRE TARJA GE fERAL

Por tanto se ha presentado dentro del plazo fijado por la Instru cci6n de la esa Sindicatura la re laci6n
de los infonn es de la Secretaria correspondientes aI segundo semes tre de 2013 como asi se desprende
de l justificante de presentac i6n en el Registro de entrada de la Sindicatura y del contenido del
documento presentado en fecha 22-02-20 14 en el que se recogen acuerd os correspondi entes al
segundo semes tre de 20 13 que comi enza con el de fech a 19/Julio/13 y finaliza con el acuerdo de
fecha 20/Diciembre 13.

Se so lici ta la estimaci6n de la anterior incl usio n en Ia elabo raci6n del infonne defi niti vo.

En relaci6n al Area Econ6mica:

Primera alegacion

Apartado 3.4.a.3 del borrador del Informe, pagina 14, parrafo 5°
Donde sefiala " Dos ayuntamientos (Sagunto y Elda) no han infonnado sobre obligaciones pend ient es
de aplicar a presupues to " .

Contenido de Ia alegaclon:
" Se infonna que a 31 de diciembre de 20 13 no existian obligacio nes pendientes de ap lica r a
presupuesto. EI saldo de dicha cuenta era cero."

Docurnentacion justificativa de la alegacion :
Se adj unta el mayor de la cuenta 4 13.

De 10 que se Ie da traslado para su conoci miento y oportunos efectos .
En Sagunto, 1 .d ero de 20 15.
EL ALCAL PRESI ENTE,

SINDICAT RA DE COMPTES.
C/ Sant Vicent, 4.
46002-VALENCIA.













AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

MO Carmen G6mez Candel, concejal-delegada de Aseo Urbano y Contrataci6n, en
contestaci6n a la solicitud del Sr. Alcalde-presidente de fecha 12 de enero de 2015, en
relaci6n al Informe de fiscalizaci6n sobre las obligaciones pendientes de aplicar
presupuesto y reparos e informes formulados por la Intervenci6n y acuerdos adoptados
por los 6rganos de gobiemo contrarios al informe de la Secretaria de las entidades
locales. Ejercicio 2013.", suscrito por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana con fecha 29 de diciembre de 2014, Yrelativo al expediente del "Servicio de
recogida de residuos s6lidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y
mantenimiento de la costa del Termino municipal de Torrevieja (expediente numero
162/01).

Vista la documentaci6n obrante en el departamento quiero indicar:

PRIMERA ALEGACION:

Respecto al apartado II.6.a) del borrador del informe. Pagina 47. Todos los
parrafos.

Contenido de La alegacion:

EI informe de fecha 2 de diciembre de 2003 del Arquitecto municipal, como el mismo
indica, tiene por objeto la fiscalizaci6n de la compatibilidad entre el uso previsto por el
Plan general de Ordenaci6n Urbana y demas normativa de aplicaci6n con la ubicaci6n
de las instalaciones.

EI informe de fecha 26 de enero de 2004 de la Oficial Mayor s610 hace referencia a la
inconcreci6n de una de las mercantiles en su plica.

EI informe de fecha 9 de febrero de 2004 del Economista municipal parte de la premisa
de que es un estudio econ6mico de las ofertas, sin entrar en consideraciones tecnicas ni
juridicas.

Por tanto, los tres informes mencionados, no entran a valorar la posibilidad 0
imposibilidad de la ejecuci6n del pliego de condiciones y, por ende, del objeto del
contrato.

Un cuarto informe es un voto particular en contra de la adjudicaci6n.

Documentacion justificativa de La alegacion:

Copia de informe del Arquitecto municipal de fecha 2 de diciembre de 2003.
Copia de informe de la Oficial Mayor de fecha 26 de enero de 2004.
Copia de la "Introduccion y conclusiones finales" del Economista municipal de
fecha 9 de febrero de 2004.
Copia de informe de la Secretaria del ayuntamiento de fecha 12 de febrero de
2004.

SEGUNDA ALEGACION:

1



AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Respecto al apartado II.6.b) del borrador del informe. Pagina 47. Parrafo primero.

Contenido de la alegacion:

El Tecnico supervisor del contrato, en su infonne de fecha 4 de julio de 2012, concluye:
"que el servicio ha mejorado considerablemente; todos los servicios que estan llevando
a cabo en los ambitos de actuacionprevistos,"

El Tecnico supervisor del contrato, en su infonne de fecha 7 de octubre de 2013, en su
punta I indica que solo se ha demostrado incumplimiento a partir del afio 2007 e
indica: "Asi, se deben asumir incumplimientos demostrados, como los indicados
anteriormente, no supuestos. No obstante, si el Organa de Contratacion tiene
informacion que demuestre que los incumplimientos del servicio son continuos en estos
ocho aiios, por parte del que suscribe no habra inconveniente en reconocerlo y actuar
en consecuencia"

Aun no considerando el Tecnico supervisor del contrato de Servicio de recogida de
residuos solidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de
la costa del termino municipal de Torrevieja, cuando se inicia por tercera vez el
expediente de resolucion: "No proceder a la resolucion del contrato objeto de este
expediente, al menos por causas eminentemente tecnicas, sin perjuicio de que
juridicamente esas causas puedan existir ", se inicia el tercer expediente de resolucion
del contrato.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Copia del infonne del Tecnico del expediente, de fecha 22 de abril de 2013,
respecto a si existen motivos para la resolucion del contrato de Servicio de
recogida de residuos solidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y
mantenimiento de la costa del termino municipal de Torrevieja sobre resolucion
del contrato.

Copia del infonne del Tecnico del expediente, de fecha 7 de octubre de 2013,
respecto a si existen motivos para la resolucion del contrato de Servicio de
recogida de residuos solidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y
mantenimiento de la costa del termino municipal de Torrevieja sobre resolucion
del contrato.

Copia del infonne del Tecnico del cxpediente, de fecha 11 de enero de 2013,
respecto a si existen motivos para la resolucion del contrato de Servicio de
recogida de residuos solidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y
mantenimiento de la costa del termino municipal de Torrevieja sobre resolucion
del contrato.

TERCERA ALEGACrON:

2
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Respecto al apartado II.6.b) del borrador del informe. Pagina 47. Parrafo segundo.

Contenido de la alegacion:

Los organos de gobiemo han actuado con diligencia, dado que al iniciarse el tercer
expediente de resolucion la Concejal-delegada de Aseo Urbano insta a los tecnicos a
que adopten las medidas necesarias para que no vuelva a caducar dicho procedimiento,
a pesar de los informes contradictorios de los Tecnicos,

EI Tecnico supervisor del contrato, en su informe de fecha 7 de octubre de 2013, en su
punto 2 indica: "Cierto es que las irifraestructuras fijas no se han llevado a cabo. Tal y
como menciona el informe de D. Victor M Costa Mazon defecha 26 de enero de 2012,
no se determine plazo alguno de obligado cumplimiento para la puesta en servicio de
las mismas, por lo que no se puede exigir hasta el final del contrato. " Segun indica el
Tecnico, no se podia considerar el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria
respecto a la realizacion de la Planta de Transferencia hasta el dia 14 de junio de 2014.

EI Tecnico supervisor del contrato, en sus informes de fecha 15 de abril de 2013 y 7 de
octubre de 2013, en su punto 2 indica: "Sin embargo, ahora en abril de 2013, la
empresa concesionaria ya ha solicitado por escrito, en concreto con fecha 29 de
noviembre de 2012, la posibilidad de un cambio de ubicacion de las infraestructuras
fijas. Se ha rota, por tanto, la inactividad de la empresa en este sentido, sin perjuicio de
la respuesta que el Organa de Contratacion le haya dado a la concesionaria. Con lo
mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta que segun el pliego de Condiciones,
en su articulo 10.2 establece como unica causa de rescision "si la empresa
concesionaria persistiese en una actuacion significativa de notoria infraccion" ademas
de las establecidas en el art. 12 yen el R.D.I. 312011, que no proceden, bajo el punta
de vista de este tecnico no hay causas tecnicas de rescision actualmente del contrato"

Documentacion justificativa de la alegacion:

Copia del informe del Tecnico del expediente, de fecha 15 de abril de 2013 con
respecto ala resolucion del contrato de Servicio de recogida de residuos solidos,
transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa
del termino municipal de Torrevieja sobre las alegaciones presentadas por
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.L. de fecha 4 de abril de 2013 y n° de
registro 20.906.

Copia del informe del Tecnico del expediente, de fecha 7 de octubre de 2013,
respecto a si existen motivos para la resolucion del contrato de Servicio de
recogida de residuos solidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y
mantenirniento de la costa del termino municipal de Torrevieja sobre resolucion
del contrato.

Copia del escrito de la Concejal-delegada, de fecha 22 de octubre de 2013, para
que se inicie el expediente de resolucion del contrato de de Servicio de recogida

3
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de residuos solidos, transporte a vertedero, limpieza Viana y limpieza y
mantenimiento de la costa del termino municipal de Torrevieja.

CUARTA ALEGACrON:

Respecto al apartado II.6.b) del borrador del informe. Pagina 47. Parrafo tercero.

Contenido de la alegacion:

Respecto a que los 6rganos de gobiemo tampoco han planificado ni actuado
eficazmente en realizar el estudio tecnico, econ6mico y administrativo que culminase en
la elaboraci6n de los nuevos pliegos que deben regir la nueva contrataci6n, quiero
indicar que no son dichos 6rganos de gobiemo quienes realizan los estudios tecnicos,
econ6micos ni administrativos. El estudio tecnico, econ6mico y administrativo, de un
Pliego de condiciones, es una labor encomendada a los funcionarios.

Los 6rganos de gobiemo, si han sido diligentes desde el momenta en que inician en el
afio 2011 el expediente para nuevo contrato. Es mas con fecha 10 de octubre de 2014 el
Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Torrevieja solicita asesoramiento en materia de .
contrataci6n a la Junta Superior de Contrataci6n Administrativa, en su consulta N°? con
respecto al pliego en cuesti6n.

No haber licitado el nuevo contrato no significa que se incumplan los principios de
contrataci6n administrativa de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminaci6n,
porque la duraci6n del contrato era de 10 afios, prorrogable por dos mas. Cuando se
realiza la primera prorroga se modifica la duraci6n de la misma, y por ende el contrato,
al igual que ha sucedido en la segunda prorroga, pues no se suponia en el momenta de
realizar la primera prorroga que se iba a agotar los doce meses de la misma.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Copia escrito Concejal-delegada de Aseo Urbano de inicio de tramite para la
pnmera prorroga.
Copia aprobaci6n de la prorroga.
Copia de consulta realizada a la Junta Superior de Contrataci6n Administrativa
de fecha 10 de octubre de 2014.
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ 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 DE LA SECRETARIA DE L’ENTITAT LOCAL. EXERCICI 2013. 

Hem analitzat les al·legacions que han remés 21 entitats: 20 ajuntaments 
i una diputació provincial. 

El text de les al·legacions es publica amb el corresponent informe al qual 
fan referència. 

Alginet 

Primera al·legació. Annex II de l’esborrany de l’Informe, apartat II.1 Alginet. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica literalment que “La situació econòmica és 
desfavorable, i, com que la Cooperativa és d’Alginet, poble agrícola, calia 
donar-li suport en aquest moment de crisi a totes les famílies, tant les 
treballadores de la Cooperativa com els mateixos agricultors que hi 
pertanyen […] l’Ajuntament tampoc quedava sense garanties, ja que la 
Cooperativa té uns terrenys embargats a favor de l’Ajuntament […] La 
decisió es va considerar que es podia sotmetre al Ple de l’Ajuntament, 
que, el 27 de març de 2013, per majoria absoluta, va donar suport a 
aquesta decisió, concedint el fraccionament sol·licitat i acceptant com a 
garantia els embargaments efectuats i el calendari de pagaments 
proposat de 7 anys, des del 30 d’abril de 2013 fins al 30 d’abril de 2020 
(calendari que, a dia d’avui, s’està complint)”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Resolució de l’Alcaldia número 39/2015, juntament amb còpia de la 
documentació a què fa referència. 

Comentaris: 

El secretari, l’interventor accidental i el tresorer accidental informen 
desfavorablement l’Acord del Ple de 27 de març de 2013 pel qual es 
concedeix un ajornament i un fraccionament, i que dispensava d’aportar 
garantia (article 48.4 del Reial Decret 939/2005 Reglament General de 
Recaptació) i exonerava del pagament dels interessos (article 8 de la Llei 
58/2013 General Tributària). En aquests informes es considera que les 
finques embargades no poden constituir la garantia perquè són 
insuficients. L’interventor va informar que la resolució d’ajornament i 
fraccionament havia d’ajornar-se sense condonació d’interessos i sense 
dispensa de garantia. En tot cas, les ajudes s’haurien d’haver concedit 
conformement a la normativa aplicable. 



 

 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Almassora   

Primera al·legació. Annex I de l’Informe, apartat I.2, Almassora, punt 1. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que “Pel que fa a l’abonament de triennis amb 
possible vulneració de la normativa aplicable, aquesta anomalia s’ha 
resolt mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 19 de gener de 2015 per 
la qual s’inicia expedient contradictori per a pagar el dit concepte 
conformement a la legislació aplicable, amb adopció de mesura 
provisional sobre el cas” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Es remet còpia de la Resolució de l’Alcaldia. 

Comentaris:  

L’Ajuntament reconeix l’anomalia i indica que ha sigut resolta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un paràgraf després del de referència del següent literal: 
l’Ajuntament, en al·legacions, indica que “Pel que fa a l’abonament de 
triennis amb possible vulneració de la normativa aplicable, aquesta 
anomalia s’ha resolt mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 19 de 
gener de 2015 per la qual s’inicia expedient contradictori per pagar el dit 
concepte conformement a la legislació aplicable, amb adopció de mesura 
provisional sobre el cas”. 

Segona al·legació. Annex I de l’Informe, apartat I.2. Almassora, punt 2. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament en al·legacions indica que “Pel que fa a l’abonament de 
productivitat en igual quantia al mes al personal, cal dir en primer lloc 
que aquesta productivitat no afectava tot el personal de l’Ajuntament, 
sinó un total de 12 empleats públics i que aquesta retribució va ser 
objecte de regularització mitjançant expedient tramitat a l’efecte que va 
donar lloc a l’acord plenari de data 22 de novembre de 2013”. En aquest 
acord s’assenyala que el complement de productivitat ha transcendit del 
dit concepte i retribueix circumstàncies objectives relacionades 
directament amb el lloc de treball que es desenvolupa, raó per la qual 
s’incrementa el complement específic de determinats llocs de treball. 



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Còpia de l’Acord plenari de data 22 de novembre de 2013. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la incidència i indica que aquesta retribució per 
productivitat va ser objecte de regularització mitjançant expedient 
tramitat a tal efecte que va donar lloc a l’Acord plenari de data 22 de 
novembre de 2013. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir, després del susdit paràgraf, que l’Ajuntament en al·legacions 
indica que “la dita retribució va ser objecte de regularització mitjançant 
expedient tramitat a tal efecte que va donar lloc a l’acord plenari de data 
22 de novembre de 2013”. 

Tercera al·legació. Annex I de l’Informe, apartat I.2, Almassora, punt 3. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que “Pel que fa a l’abonament de diversos tècnics 
municipals per utilització de vehicle particular per raons del servei amb 
possible vulneració de l’art. 20 del Reial Decret 462/2002 de 24 de maig, 
pel qual es pretenia compensar els empleats municipals que posen el 
seu vehicle particular a disposició de l’Ajuntament per fer-ne un ús 
regular per raons del servei, la dita anomalia s’ha resolt mitjançant 
resolució d’Alcaldia de data 19 de gener de 2015.” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Còpia de la Resolució esmentada de l’Alcaldia. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix l’anomalia i indica que s’ha resolt. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir a continuació del paràgraf en qüestió que l’Ajuntament en 
al·legacions ha indicat que “la dita anomalia ha sigut resolta mitjançant 
resolució d’Alcaldia de data 19 de gener de 2015”. 

Quarta al·legació. Annex I de l’Informe, apartat  I.2, Almassora, punt 4. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que “Pel que fa a l’abonament a una funcionària del 
premi per constància en el treball, cal posar de manifest que el dit 



 

 

abonament es va produir com a conseqüència de l’aplicació de l’Acord 
Marc que regulava les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament en el període 2008 a 2011, ja que el fet causant que 
produeix l’abonament del premi esmentat per constància té lloc durant 
la vigència del dit acord, en concret el 28 d’octubre de 2011 encara que 
s’abona amb posterioritat i que una vegada ha expirat la vigència del dit 
acord no s’han produït nous abonaments pel dit concepte per supòsits de 
fet a partir de desembre de 2011.” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Còpia de l’informe emés pel departament de recursos humans. 

Comentaris: 

Encara que aquesta retribució conste en l’Acord Marc que regulava les 
condicions de treball, l’informe de la Intervenció concloïa que aquesta 
vulnera l’article 23 de la Llei de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública que regula l’estructura de les retribucions, ja que no es correspon 
a cap de les retribucions previstes. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Benidorm 

Primera al·legació. Apartat 3.4 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 5. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament al·lega que l’arxiu corresponent al primer semestre els 
consta com a tramés el 30 de juliol de 2013 amb número de registre 
201302724. Això no obstant, a causa d’un error informàtic, l’arxiu no es 
va pujar realment a la Plataforma. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Còpia de certificat de recepció de la plataforma de la Sindicatura. 

Comentaris: 

És un error informàtic que va comportar que es presentés l’ofici sense 
acompanyar els fitxers. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al final d’aquest paràgraf que “En la fase d’al·legacions, es 
confirma que en el cas de l’Ajuntament de Benidorm sí que es va 
presentar l’ofici, però, per error informàtic, no s’hi van adjuntar els 



 

 

fitxers. En la nova aplicació ad hoc, com a millora, s’evitarà aquesta 
incidència”. 

Segona al·legació. Apartat 3.4 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament informa que “No s’havien realitzat altres informes de 
fiscalització posterior sobre l’exercici 2013, raó per la qual no hi havia 
cap informe que pujar a la plataforma, i per la novetat de l’ús de la 
Instrucció s’ignorava que haguéssem d’indicar-ho”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No se n’aporta. 

Comentaris: 

En la informació que cal remetre, calia deixar constància de la no 
existència dels fets dels quals informar. La Sindicatura posa èmfasi en el 
fet que en el cas d’ajuntaments grans no s’informa sobre els informes de 
fiscalització posterior que afecten ingressos i despeses superiors a 3.000 
euros. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir a continuació del paràgraf de referència: “L’Ajuntament de 
Benidorm, en al·legacions, indica que ‘no s’han realitzat altres informes 
de fiscalització posterior sobre l’exercici 2013’”. 

Tercera al·legació. Apartat 3.4 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Pel que fa als dos semestres de 2013, informen que els òrgans de govern 
municipals no han adoptat acords contraris als informes de la Secretaria 
General. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

L’Ajuntament informa extemporàniament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Apartat 3.4.a.3, afegir al final del paràgraf: “L’Ajuntament de Benidorm, 
en al·legacions, informa que en els dos semestres de 2013 els òrgans de 



 

 

govern municipals no han adoptat acords contraris als informes de la 
Secretaria General”. 

Benifaió 

Primera al·legació. Annex I, apartat I.4, Benifaió, de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que “Segons sembla , la documentació de referència 
es va aportar després d’elaborar-se l’informe d’Intervenció (s’adjunta 
aquesta)” i “pel que fa a la justificació de les productivitats, segons 
l’informe de l’administrador de Recursos Humans, de data 15/01/2015, 
que s’adjunta, la seua regulació es troba en l’article 34.d) i annex I del 
vigent acord sobre normes reguladores entre l’Ajuntament de Benifaió i 
els seu personal funcionari, així com en la reunió dels caps de 
departament, membres de les comissions d’avaluació de l’execució de 
funcions, celebrada el dia 10/12/2007”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Certificats d’assistència a comissions informatives dels mesos que 
s’indiquen. Informes de l’inspector-cap de la Policia Local sobre 
direccions de servei dels mesos de juny, juliol, novembre i desembre de 
2013 i informe de l’administrador de Recursos humans, de data 15 de 
gener de 2015, sobre l’assignació de productivitats. 

Comentaris: 

Es constata que els pagaments d’aquestes despeses de personal 
realitzades en contra dels informes de la Intervenció es van realitzar 
sense la documentació suport corresponent que els avalés. La 
documentació i informes aportats són posteriors als informes de la 
Intervenció referits en l’Informe de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació. Annex I, apartat I.4, Benifaió, de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament informa que “Es van regularitzar les diferències 
retributives per l’acreditació de triennis, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
825, de data 27 de maig de 2014, emés segons l’informe de 
l’administrador de Recursos Humans, de 23 de maig de 2014 (documents 
que s’adjunten)”. 
  



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Decret de l’Alcaldia 825, de data 27 de maig de 2014. Informe de 
l’administrador de Recursos Humans, de 23 de maig de 2014. 

Comentaris: 

L’Informe de la Sindicatura, pel que fa als triennis reprodueix l’informe 
de la Intervenció de 26 de novembre de 2013 i 23 de desembre de 2013 
que assenyalava: “A més hi ha unes discrepàncies quant al còmput dels 
triennis del C1 a l’A2 de (una persona) en la seua nova relació laboral 
com a treballador social des del 17 de desembre de 2012, ja que els 
períodes de temps que totalitzen un o diversos triennis tindran una 
valoració econòmica que serà fixada pel nivell de proporcionalitat que 
corresponga als del cos, escala, plantilla o plaça amb funcions anàlogues 
a les exercides durant el temps que s’ha de reconéixer pels serveis 
previs. S’han efectuat nombrosos requeriments al Departament de 
Personal perquè les diferències cobrades de més es retornen, però a la 
data que s’emet l’informe no s’ha adoptat cap acord”. 

En al·legacions, no es fa referència a la regularització dels imports 
esmentats cobrats de més, segons l’informe de la Intervenció. La 
regularització consisteix finalment a abonar una quantia corresponent 
als mesos que hauria d’haver percebut el/els triennis acreditats. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir, al final del paràgraf de referència, “L’Ajuntament informa en 
al·legacions que “es van regularitzar les diferències retributives per 
l’acreditació de triennis, mitjançant Decret de l’Alcaldia 825, de data 27 
de maig de 2014, emés segons l’informe de l’administrador de Recursos 
Humans, de 23 de maig de 2014 que s’acompanyen”. 

Bétera 

Al·legació única. Annex I de l’Informe, apartat I.7. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament mateix reconeix que des de 1982 aquests imports 
retributius, “encara que s’efectuen sota el concepte de productivitat, el 
fet és que s’han convertit en una retribució ordinària més, igual com la 
resta de retribucions bàsiques i complementàries. Com indica la 
jurisprudència del TS i la doctrina judicial dels diversos Tribunals 
Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes, s’ha desnaturalitzat 
el concepte de productivitat; convertint les dites retribucions en 
ordinàries, com una retribució periòdica que es merita mensualment, ha 
establit el dret a percebre-les pel mer fet d’exercir un lloc de treball 
concret dels que ha especificat, sense tenir gens en compte la manera 



 

 

singular en què cada funcionari afectat exerceix el seu lloc concret de 
treball”. 

La Corporació va adjudicar el 7 d’octubre de 2009 a una empresa 
consultora els serveis d’assistència tècnica per a elaborar una nova 
Relació de Llocs de Treball (RLT). En maig de 2013 es lliura la 
documentació elaborada per la consultora als representants sindicals, i 
en l’actualitat està pendent d’aprovar l’RLT esmentada. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Acords del Ple i d’altra documentació. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la desnaturalització del complement de 
productivitat. A la data d’aquest Informe, encara no consta aprovada la 
Relació de Llocs de Treball. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir que “L’Ajuntament indica en al·legacions que en l’actualitat està 
en fase de tramitació la Relació de Llocs de Treball amb l’objecte de 
resoldre la incidència assenyalada”. 

Borriol 

Primera al·legació. Annex I, apartat I.8 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’expedient del reintegrament de la subvenció de 500,00 euros concedida 
a l’Associació Grup de Dansa l’Hereu de Borriol, i no justificada d’acord 
amb la legislació, s’ha arxivat segons diligència de 4 de juny de 2014, ja 
que es comprova que no es va arribar a abonar l’import al beneficiari. 
L’expedient del reintegrament de la subvenció de 500,00 euros concedida 
a la Confraria les Creus del Calvari, i no justificada d’acord amb la 
legislació, ha conclòs amb l’ingrés del reintegrament per part de 
l’esmentada associació amb data de 14 de juliol de 2014. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Còpies del document d’ingrés i de la diligència d’arxiu de l’expedient. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la incidència i indica que ha regularitzat dos 
expedients en l’exercici 2014. Tot i això, els expedients de reintegrament 
s’hagueren de tramitar en els terminis preceptius, tenint en compte que 



 

 

les subvencions es van concedir en exercicis antics. Aquesta incidència 
s’haurà d’evitar en ocasions futures. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir a continuació del paràgraf de referència el següent: “L’Ajuntament 
en al·legacions informa que en 2014 s’han regularitzat dos expedients”. 

Segona al·legació. Annex I, apartat I.8. 

Contingut de l’al·legació: 

Les incidències advertides per l’Interventor pel que fa a l’abonament de 
gratificacions per serveis extraordinaris i per complements de 
productivitat es troben en vies de solucionar-se, atès que la Corporació 
va contractar mitjançant Resolució 623/2013, de 26 de juliol, els serveis 
d’una consultora, a l’efecte d’elaborar la Relació de Llocs de Treball (RLT) 
de l’Ajuntament, els treballs de la qual ja han finalitzat i es troben en 
tràmit d’informació pública i aprovació posterior per l’òrgan competent. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Decret d’adjudicació de contracte menor de serveis per a elaborar l’RLT. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix les incidències i indica que està adoptant 
mesures de solució mitjançant l’elaboració de l’RLT. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Castalla 

Primera al·legació. Annex I, apartat I.9, de l’esborrany de l’Informe, punt 1, 
subvencions. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament informa que “en l’actualitat l’Associació no és deutora de 
l’Ajuntament, ja que l’import pendent de justificar va ser objecte de 
reintegrament i existeix un acord de compensació de crèdits a sol·licitud 
de l’entitat (acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 
2014). El capital més els interessos indicats en l’informe d’advertiment 
van ser tornats sense que fos necessari iniciar el procediment de 
reintegrament”. 
  



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2014. 

Comentaris: 

L’Ajuntament corrobora el que indica en l’Informe que feia referència a 
l’informe de la Intervenció de 24 de juliol de 2013. Cal recordar que es va 
concedir una nova subvenció quan es mantenia pendent de justificar i 
no s’havia iniciat l’expedient del reintegrament de la subvenció de 
l’exercici anterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al final del punt: “L’Ajuntament informa en al·legacions que 
l’import pendent de justificar va ser objecte de reintegrament i que hi va 
haver un Acord de compensació de crèdits a sol·licitud de l’Entitat (Acord 
de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2014)”. 

Segona al·legació. Annex I, apartat I.9, de l’esborrany de l’Informe, punt 2, 
despeses de personal. 

Contingut de l’al·legació: 

Es presenten al·legacions formulades per l’anterior alcaldessa-presidenta 
i per l’actual alcalde-president. 

I) L’al·legació formulada per l’anterior alcaldessa-presidenta cita la 
Mesa de Negociació de 13 de setembre de 2012 i l’article 43 del 
conveni col·lectiu que precisament ja s’han tingut en compte en 
l’informe de la Intervenció 

II) L’al·legació formulada per l’actual alcalde-president indica que “en 
l’actualitat l’Ajuntament estudia les possibles solucions existents 
per donar compliment al mandat legal vista la disponibilitat de 
personal existent. A tal efecte ha convocat una plaça d’oficial de la 
Policia Local (procediment que ja ha conclòs) i tres places d’agent 
que permeten reduir el nombre d’hores extraordinàries 
realitzades”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’agost de 2014 i anunci en el 
BOE de data 7 d’octubre de 2014 de convocatòria de places d’agents. 

Comentaris: 

No es contradiuen les conclusions posades de manifest en l’Informe i 
s’indica que s’estan estudiant solucions. 
  



 

 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Tercera al·legació (part 1 de 4). Annex I, apartat I.9, de l’esborrany de 
l’Informe, punt 3, Contractació. 

Contingut de l’al·legació: 

Es presenten al·legacions formulades per l’anterior alcaldessa-presidenta 
i per l’actual alcalde-president. 

I) Al·legació formulada per l’anterior alcaldessa-presidenta, es 
transcriu literalment: “Sobre el lloguer de grup electrogen i 
subministrament de gasoli: En l’Ajuntament de Castalla és conegut 
i sabut que en la UE5, on es troba enclavat l’edifici Residencial Don 
Trini, es van atorgar, per la Junta de Govern Local en el moment en 
què era alcalde José Luis Prats, llicències d’ocupació dels habitatges, 
quan les obres d’urbanització no estaven ni tan sols definitivament 
recepcionades. Això va motivar que els veïns comprassen 
habitatges, amb la seua cèdula d’habitabilitat atorgada per 
l’Ajuntament, però quan van anar a contractar el subministrament 
elèctric, no ho van poder fer. 

 En maig de 2013, el problema s’agreuja quan Iberdrola dóna per 
finalitzat el subministrament del punt de llum atorgat al promotor 
per a executar les obres i els veïns es queden sense llum... 

 Mentre aquestes gestions estaven realitzant-se i a fi de no deixar 
els veïns sense llum en els seus propis habitatges, es va acordar 
amb ells facilitar-los un grup electrogen, i això considerant la 
possible responsabilitat municipal per haver atorgat les llicències 
d’ocupació d’una manera precipitada i imprudent. 

 No es va acordar res pel que fa a l’obligació de l’Ajuntament de 
Castalla de pagar el grup i el gasoli necessari perquè funcionés, raó 
per la qual d’aquests advertiments de legalitat hauran de respondre 
els qui van autoritzar i efectuar el pagament”. 

II) L’al·legació formulada per l’actual alcalde president és la següent 
literalment: “d) Sobre les despeses assumides de grup electrogen i 
subministrament de gasoli, la instal·lació del grup electrogen es va 
produir el dia 13 de maig de 2013 i el 16 d’agost de 2013 es va retirar, 
segons les factures de l’empresa. Aquesta despesa es va assumir 
per un breu espai de temps per no causar un greuge als propietaris i 
l’Ajuntament en data de 10 de juny de 2013 va concedir llicència 
d’obra menor per a xarxa subterrània de baixa tensió per 
subministrar potència elèctrica a l’edifici i cal indicar que en 
l’actualitat ja no s’assumeix”. 



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2013. 

Comentaris: 

En al·legacions es fa referència a les incidències derivades de la 
concessió d’una llicència d’ocupació atorgada sense reunir les condicions 
per a concedir-la. 

Conseqüències en l’Informe: 

Annex I, apartat I.9, Castalla, de l’esborrany de l’Informe, punt 3, 
Contractació, afegir el següent, com a punt i seguit: “En al·legacions, es 
menciona que l’Ajuntament va atorgar una ‘llicència d’ocupació d’una 
manera precipitada i imprudent’”. 

Tercera al·legació (part 2 de 4). Annex I, apartat I.9, de l’esborrany de 
l’Informe, punt 3, Contractació. 

Contingut de l’al·legació: 

II) L’al·legació formulada per l’actual alcalde president és la següent 
literalment: “a) La compra de productes de neteja industrial i 
elements elèctrics ha donat lloc a l’acord de Ple de data 31/07/2014 
pel qual s’acorda iniciar accions judicials contra cinc dels membres 
de la Junta de Govern Local formada per la Corporació anterior, així 
com incoar els procediments corresponents de responsabilitat 
patrimonial i de responsabilitat comptable. Així mateix per 
Resolució de l’Alcaldia Presidència de data 10/10/2014 es va acorda 
iniciar l’expedient relatiu a l’exigència de responsabilitat 
patrimonial”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Acord de l’Ajuntament del Ple de data 31 de juliol de 2014 i Decret 2014-
0413 de 10 d’octubre de 2014. 

Comentaris: 

L’Ajuntament informa que el Ple ha acordat accions judicials. 

Conseqüències en l’Informe: 

Annex I, apartat I.9, Castalla, de l’esborrany de l’Informe, punt 3, 
Contractació, afegir: “L’Ajuntament en al·legacions informa que “a) La 
compra de productes de neteja industrial i elements elèctrics ha donat 
lloc a l’acord del Ple de data 31/07/2014 pel qual s’acorda iniciar accions 
judicials contra cinc dels membres de la Junta de Govern Local formada 
per la Corporació anterior, així com incoar els corresponents 



 

 

procediments de responsabilitats patrimonial i de responsabilitat 
comptable. Així mateix per Resolució de l’Alcaldia Presidència de data 
10/10/2014 es va acordar iniciar l’expedient relatiu a l’exigència de 
responsabilitat patrimonial”. 

Tercera al·legació (part 3 de 4). Annex I, apartat I.9 de l’esborrany de l’Informe, 
punt 3, Contractació. 

Contingut de l’al·legació: 

Pel que fa al contracte de recollida de fem i neteja viària, s’ha tramitat 
l’expedient corresponent de contractació i el Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 19 de desembre de 2014 ha acordat requerir al licitador 
que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè 
presente la documentació pertinent segons els plecs per continuar amb 
el procediment. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 2014. 

Comentaris: 

L’Ajuntament confirma que els fets posats de manifest en l’esborrany de 
l’Informe precisen regularitzar-se i, en el cas d’aquest expedient de 
contractació de recollida de fem i neteja viària especialment per la seua 
especial rellevància ja s’han realitzat actuacions per a ajustar-se al 
procediment legalment previst. 

Conseqüències en l’Informe: 

Annex I, apartat I.9, Castalla, de l’esborrany de l’Informe, punt 3, 
Contractació, afegir: “L’Ajuntament en al·legacions, pel que fa al 
contracte de recollida de fem i neteja viària, comunica que s’ha tramitat 
el corresponent expedient de contractació”. 

Tercera al·legació (part 4 de 4). Annex I, apartat I.9, de l’esborrany de 
l’Informe, punt 3, Contractació. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament informa en al·legacions que “les despeses del Control i 
Explotació de la Depuradora es van assumir en un moment per motius 
de salubritat pública. La depuradora es troba situada a Campellos I, però 
rep residus de Campellos I i II, i l’urbanitzador de Campellos II 
s’encarregava de fer-ne el manteniment. Això no obstant, aquesta 
mercantil va entrar en concurs i va deixar de realitzar el manteniment, 
de manera que l’Ajuntament va haver de fer-se’n càrrec per garantir, 
com s’ha explicat, que s’efectués un tractament adequat de les aigües 



 

 

residuals. En l’actualitat l’empresa sobre les factures de la qual 
s’adverteix ja no realitza el dit manteniment.” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No se n’aporta. 

Comentaris: 

Es confirmen les conclusions de l’esborrany de l’Informe en el sentit de 
la necessitat d’ajust al procediment de contractació preceptiu. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Castelló de la Plana 

Primera al·legació. Apartat B.4 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf b.4.3. 

Contingut de l’al·legació: 

Pel que fa al projecte final d’obra de la Ciutat de l’Esport (Fase 1), 
l’Ajuntament significa literalment: “Les modificacions realitzades en la 
fase d’execució de les obres pel que fa al projecte bàsic i d’execució que 
va servir de base a l’adjudicació de l’obra esmentada van obeir a 
circumstàncies imprevistes durant la seua execució, a proposta verbal de 
la direcció facultativa amb omissió del procediment establit per a la 
modificació contractual. 

[…]- Que l’adopció d’aquest acord de la Junta de Govern Local de data 22 
de març de 2013 va obeir a la necessitat de definició de la realitat de 
l’obra executada i a la delimitació del domini públic. 

- Que la modificació realitzada no va representar cap perjudici a la 
Hisenda Municipal ni avantatge econòmic al contractista, ja que no 
hi va haver variació del preu del contracte, sinó variació d’unitats 
d’obra. 

- Les circumstàncies indicades han representat la no aplicació de les 
normes sobre modificació dels contractes previstes en la legislació 
de contractes de les Administracions Públiques, si bé cal assenyalar 
que es tracta d’un supòsit puntual i concret que obeeix a 
circumstàncies excepcionals, incidint-se que per part d’aquest 
Ajuntament la tramitació dels projectes, certificacions d’obres, 
preus contradictoris, modificació de contractes, etc., i en definitiva, 
els processos de contractació en la seua totalitat, es porten a terme 
amb màxim rigor en l’observança i aplicació de l’ordenament 
jurídic en aquesta matèria”. 



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No s’aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la incidència que posa de manifest l’Informe de la 
Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació. Apartat B.4 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf b.4.3. 

Contingut de l’al·legació: 

Pel que fa a l’expedient de contractació de les obres i explotació de 
l’aparcament subterrani en el subsòl del Mercat Central Municipal, 
l’Ajuntament indica literalment: “Aquesta modificació va provocar una 
alteració de l’equilibri econòmic de la concessió, va endarrerir la posada 
en funcionament de l’explotació del servei de pàrquing i un major cost 
de les obres imposat per l’administració municipal que va recollir la 
proposta de l’Associació de Venedors, i, ateses aquestes circumstàncies i 
per raons del servei del mercat, no es va tramitar la modificació per no 
demorar més la posada en funcionament del servei. 

[…]- Que l’adopció d’aquest acord per la Junta de Govern Local de data 
22 de març de 2013 va obeir a la necessitat de definició de la realitat 
de l’obra executada i, per a evitar un desequilibri econòmic del 
concessionari, en aquest mateix acord de data 22 de març de 2013 
es va modificar el contracte pel que fa al cànon que ha de satisfer el 
concessionari durant la vigència d’aquest perquè no representés 
major cost per a la Hisenda Municipal tenint en compte que 
l’Ajuntament té aprovat un Pla d’Ajust 2012-2022, que feia inviable 
el pagament d’una indemnització al concessionari, raó per la qual 
es va optar per la compensació o restabliment de l’equilibri de la 
concessió mitjançant el mecanisme de variació del cànon 
concessional. 

- Les circumstàncies indicades han significat la no aplicació de les 
normes sobre modificació dels contractes previstes en la legislació 
de contractes de les Administracions Públiques, si bé cal indicar 
que es tracta d’un supòsit puntual i concret que obeeix a 
circumstàncies excepcionals, incidint-se que per part d’aquest 
Ajuntament la tramitació dels projectes, certificacions d’obres, 
preus contradictoris, modificació de contractes, etc. i en definitiva, 
els processos de contractació en la seua totalitat, es porten a terme 



 

 

amb màxim rigor en l’observança i aplicació de l’ordenament 
jurídic en aquesta matèria”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No se n’aporta. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la incidència que posa de manifest l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Tercera al·legació. Apartat A de l’esborrany de l’Informe, paràgraf a.1.3. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que, fins a l’1 de gener de 2015 s’ha realitzat en 
l’Ajuntament una fiscalització prèvia plena, raó per la qual no s’han 
efectuat informes de fiscalització posterior, en els termes establits en 
l’article 219.3 del TRLRHL. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No s’aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’indica que l’Ajuntament de Castelló no 
comunica incidències en informes de fiscalització posterior de la 
Intervenció. En aquestes al·legacions ens informa que no s’han efectuat 
informes de fiscalització posterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al final del paràgraf de referència el següent: “L’Ajuntament en 
al·legacions comunica que fins a l’1 de gener de 2015 s’ha anat realitzant 
en aquest Ajuntament, una fiscalització prèvia plena, raó per la qual no 
s’han efectuat informes de fiscalització posterior, en els termes establits 
en l’article 219.3 del TRLRHL.” 
  



 

 

Diputació d’Alacant 

Primera al·legació. Apartat 3.4, punt a.2.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

La Diputació d’Alacant indica que no va poder comunicar ni informar 
sobre advertiments en el full de càlcul perquè no se’n va produir cap 
durant l’anualitat 2013. Puntualitza que el full de càlcul no permetia 
assenyalar aquesta circumstància, a diferència del que ocorria en l’any 
2012, perquè la cel·la estava protegida contra escriptura. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Còpia de la pantalla del fitxer en què apareix una nota indicant la cel·la 
de la capçalera protegida. 

Comentaris: 

La Sindicatura emfasitza que “La Diputació d’Alacant no comunica, ni 
indica que no s’hagen produït acords adoptats pels òrgans de govern en 
contra d’informes de Secretaria i no informa sobre advertiments de la 
Intervenció”. El full de càlcul té blocades, com correspon, les capçaleres, 
però permetia informar en el camp d’observacions la inexistència 
d’advertiments. Res no es diu en les al·legacions sobre el fet que no 
s’haja informat sobre els informes de Secretaria. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al final del paràgraf de referència: “La Diputació d’Alacant informa 
en al·legacions que no s’ha produït cap advertiment durant l’anualitat 
2013”. 

El Campello 

Primera al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en la sentència 1014/2010, de 20 de setembre, destaca que 
“[…] la pràctica totalitat dels distints Tribunals Territorials ha entés que, 
una vegada desnaturalitzant aquest complement de productivitat per 
part de la mateixa Administració, ha de quedar sotmés al règim propi de 
les retribucions complementàries, periòdiques, fixes i objectives, de 
manera que precedeix la seua percepció quan ho tinga assignat el lloc de 
treball del corresponent funcionari”, sentència a la qual s’al·ludeix en la 
sentència 231/13 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, de 28 de juliol de 2013. 



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

Efectivament l’Ajuntament reconeix que el complement de productivitat 
s’està pagant de manera “desnaturalitzada”, de forma periòdica i fixa. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament reconeix la incidència posada de manifest en l’esborrany 
de l’Informe i indica literalment que “reitera que és necessari modificar 
la RLT per solucionar aquests problemes, encara que la situació 
econòmica actual reflectida en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
dificulta realitzar els ajustos necessaris a través d’una RLT”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Sentència 447/2014, de data 20 de novembre de 2014, del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 d’Alacant, sentència 231/2013, de 
data 28 de juny de 2013, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció segona. 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la incidència i que la seua solució passa per 
elaborar i aprovar l’RLT. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Tercera al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

S’informa que s’ha preparat un esborrany d’un Reglament de 
Complement d’Activitat Professional (productivitat) que ha d’aprovar 
l’Ajuntament. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Esborrany del Reglament de Complement d’Activitat Professional. 



 

 

Comentaris: 

L’Ajuntament reconeix la incidència i ha preparat un esborrany de 
reglament per a solucionar-la. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir que “L’Ajuntament indica en les al·legacions que ha preparat un 
Reglament de Complement d’Activitat Professional (productivitat) per a 
solucionar la incidència assenyalada”. 

Quarta al·legació. Annèx I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament indica que “Quant a la productivitat que s’abona als 
policies locals, està establida pel compliment dels objectius que es 
regulen en els articles 3.a1 i 3.a2 i 18 de l’esmentat protocol”. Es 
reprodueixen aquests articles. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Protocol de distribució d’horaris i condicions de servei del personal de la 
Policia Local del Campello 2011-2012. Apartat 3.a) Jornada de Treball. 

Comentaris: 

En els informes dels Serveis de Recursos Humans i de la Intervenció en 
les nòmines de 2013 ja es va tenir en compte l’esmentat Protocol i en 
l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura se’n transcriuen les 
conclusions. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Cinquena al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament al·lega que “No poden ser admeses les afirmacions segons 
les quals algunes productivitats ‘semblen’ discriminatòries envers altres 
treballadors que exerceixen en llocs similars; cal que la situació siga 
idèntica perquè puguen donar lloc a discriminació. 

Pel que fa a l’abonament de les diferències retributives per exercir 
funcions superiors, no es considera que s’incomplisca cap normativa per 
això, encara que es reconeix, com en la contestació de les al·legacions 
anteriors, la necessitat de modificar l’RLT, partint de la base d’una 



 

 

estructura organitzativa adequada i de la redefinició de funcions de tots 
els llocs de treball”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No s’aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe es reprodueixen les conclusions dels 
informes dels Serveis de Recursos Humans i de la Intervenció. En aquest 
paràgraf es fa referència al fet que “[…] s'abonen productivitats […] 
algunes sense motivació suficient, i semblen ser discriminatòries en 
relació amb altres treballadors en llocs similars […]. La falta de motivació 
és per ella mateixa una incidència que avala que es puguen donar 
aquestes discriminacions. D’altra banda, l’Ajuntament reconeix la 
necessitat de modificar l’RLT, partint de la base d’una adequada 
estructura organitzativa i de la redefinició de funcions de tots els llocs de 
treball. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Sisena al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament al·lega, en resum, que cal recordar que les lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat contenen una limitació per la 
incorporació de nou personal a les Administracions Públiques. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No s’aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe es reprodueixen les conclusions dels 
informes dels Serveis de Recursos Humans i de la Intervenció en els 
quals precisament es posen de manifest aquetes incidències, 
considerant a més les restriccions establides en les esmentades lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 
  



 

 

Setena al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Fa referència al Protocol de l’any 2008-2010 que ha sigut prorrogat 
anualment fins que es va signar el nou Protocol de l’any 2011-2012 
(actualment continua prorrogat) que també va ser pactat i subscrit amb 
els sindicats amb representació municipal, amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana i autoritzat i signat per l’alcalde, el 21 de febrer de 2011. Indica 
que els funcionaris de la policia local d’aquest Ajuntament sí que 
compleixen la jornada setmanal de 37 hores i mitja en còmput anual. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Protocol de distribució d’horaris i condicions de servei del personal de la 
Policia Local del Campello 2011-2012, apartat 3.a) jornada de treball. 
Instrucció de Servei 7/13 de la Regidoria de Seguretat i de la Direcció de 
Policia sobre el compliment del calendari laboral 2013. 

Comentaris: 

La Sindicatura cita literalment les conclusions principals dels informes 
del servei de Recursos Humans i Organització i d’Intervenció. En aquest 
sentit, l’Ajuntament ha d’argumentar i adoptar les mesures adequades i 
oportunes per resoldre les discrepàncies que s’han posat de manifest 
reiteradament en aquests informes. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Vuitena al·legació. Annex I, apartat I.10 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

S’ha inclòs en el pressupost de 2013 la subvenció atorgada a l’Escola de 
Música com a nominativa a través del “Conveni aprén música Batiste 
Mut 2013”. Pel que fa a la justificació del primer semestre literalment 
indica que “encara que no es compleix estrictament la base 26 del 
pressupost pel que fa a la no inclusió en l’acord de concessió de la 
subvenció la possibilitat d’admetre estat de comptes, sí que es compleix 
la Llei de Subvencions pel que fa a la falta de lucre per part de la 
beneficiària, que destina íntegrament l’import de la subvenció a les 
despeses derivades de l’escola i en la seua majoria a les nòmines del 
personal encarregat de l’ensenyança de les modalitats musicals.” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Certificat de la Secretaria d’aprovació definitiva del Pressupost Municipal 
de 2013 pel Ple Municipal, d’1 d’agost de 2013. Bases d’execució del 



 

 

Pressupost Municipal de 2013, articles 26 i 27 relatius a les aportacions i 
subvencions (pàgina 29 de les Bases). Proposta de la Regidoria per a la 
subvenció Escola de Música, segon semestre de 2013. 

Comentaris: 

La Sindicatura reprodueix les conclusions de l’Informe d’Intervenció 201-
2013-97R, que fa referència a l’informe de la cap de Servei d’Educació pel 
que fa a la primera justificació. En aquest informe es conclou que no es 
compleix la base 26 del pressupost. L’informe d’Intervenció de 30 d’agost 
de 2013 emet advertiment a la justificació de la subvenció, i informa de 
l’obligació de reintegrament per import de 20.000 euros per al segon 
semestre. En la citada base 26 i en l’article 13 de l’LGS s’estableix que no 
es pot concedir la subvenció si l’entitat beneficiària té quantitats 
pendents de justificar. 

L’Ajuntament, a la vista dels informes esmentats, degué exigir a l’entitat 
beneficiària, l’esmena de la justificació perquè s’ajustés a la seua 
normativa reguladora i, si és el cas, tramitar l’expedient de 
reintegrament. I en tot cas, l’article 13 de l’LGS estableix que no es pot 
concedir una nova subvenció si l’entitat beneficiària té quantitats 
pendents de justificar. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Elx 

Primera i única al·legació. Apartats 7.5 i 8.1 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Adjunten el certificat del regidor secretari de la Junta de Govern Local del 
dia 16 de gener de 2015 de l’acord del dit òrgan pel qual s’interposen 
al·legacions. El contingut de l’al·legació es pot resumir dient que en 
l’esmentat conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la mercantil 
Urbaser, SA, concessionària del contracte de serveis de recollida de 
residus sòlids i de neteja pública, s’aplegava l’ajornament del pagament 
de 7.014.224,80 euros, corresponents a les facturacions de setembre a 
desembre de 2012, no emeses en la seua data, mitjançant quantitats 
iguals mensuals, fixant-se un calendari d’abonaments des de gener de 
2013 a desembre de 2019. 

S’indica que la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local 
(ICAL) estableix que en el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”, s’apleguen les obligacions derivades 
de despeses per serveis rebuts que no s’han aplicat al pressupost, i que 
és procedent aplicar-les-hi, per a la qual cosa prèviament el proveïdor ha 



 

 

d’haver facturat els corresponents documents justificatius del bé o servei 
prestat, requisit que no es produeix en la reclamació presentada. 

Continua l’Ajuntament indicant que, d’acord amb el criteri d’Eurostat de 
31 de juliol de 2012 que es menciona en l’al·legació, l’Ajuntament va 
regularitzar en l’exercici 2013 la quantitat pendent d’abonar a Urbaser, 
SA, comptabilitzant a 31 de desembre de 2013 en els comptes 5210001, 
“Deutes Conveni Urbaser CP” i 1710001, “Deutes Conveni Urbaser LP”, en 
funció del seu venciment, les obligacions econòmiques aplegades en el 
Conveni. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Informe de la Intervenció del Compte General. Estat del deute en moneda 
nacional, d’altres deutes. Balanç de sumes i saldos a 31 de desembre de 
2013. 

Comentaris: 

La Sindicatura, d’acord amb els objectius i l’abast de la present 
fiscalització i atesa la realitat econòmica de l’operació, ja va posar de 
manifest en el seu informe de l’exercici 2012 que els serveis realitzats 
haurien d’haver sigut facturats per la societat que els va prestar. Això 
hauria comportat, tal com reconeix l’Ajuntament en citar la ICAL, que la 
quantia de 7.014.225 euros s’hauria d’haver registrat, com a despesa 
meritada, en les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, atés que 
els serveis ja havien sigut prestats efectivament. En definitiva, la 
Sindicatura conclou que no s’havia d’haver donat a aquesta operació el 
tractament de despeses a distribuir en diversos exercicis, sinó que va 
imputar la despesa a l’exercici en què es van prestar efectivament els 
dits serveis, amb independència que aquests s’havien d’haver facturat, 
tot això en virtut del principi de meritació i per tractar-se de l’execució 
d’un contracte de tracte successiu. 

L’Ajuntament d’Elx no va presentar al·legacions a l’esmentat Informe. La 
Sindicatura, en l’apartat 8.1 recomana que l’Ajuntament d’Elx ha de 
regularitzar la situació que posa de manifest l’Informe de fiscalització de 
2012. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir: “En al·legacions a l’apartat de l’Informe sobre seguiment de 
recomanacions de l’exercici anterior, l’Ajuntament amplia la informació 
sobre el conveni subscrit i el seu reflex en els comptes anuals de 2013 
retuts a la Sindicatura, i considera correcte el tractament comptable 
realitzat, conformement a l’informe de la Intervenció, i entén esmenada 
l’anomalia indicada. 



 

 

Al marge de les conclusions que s’obtindrien de l’anàlisi jurídica de la 
modificació contractual realitzada i els seus efectes, dins dels objectius i 
l’abast de la present fiscalització, aquesta Sindicatura considera erroni el 
tractament donat a la quantitat pendent de pagament ajornada com a 
‘despeses a distribuir en diversos exercicis’, ja que es tracta d’una 
despesa realitzada i meritada al 31 de desembre de 2012 i el saldo de la 
qual s’havia d’haver comptabilitzat en el compte d’obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost en la data esmentada, sense que siga eximent 
l’omissió de facturació, conformement amb el principi de meritació i per 
correspondre a una despesa derivada de l’execució d’un contracte de 
tracte successiu.” 

Elda 

Primera al·legació. Apartat 3.4a.3 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament d’Elda indica que la informació relativa a la Intervenció sí 
que la va remetre dins el termini, tant la relativa al primer com al segon 
semestre, per tant ha de ser corregit aquest punt. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

S’adjunta la còpia de la signatura electrònica amb la indicació del 
nombre d’assentament en el Registre d’Entrada de la Sindicatura. 

Comentaris: 

La Sindicatura ha comprovat que en els oficis amb els números de 
registre que indica l’Ajuntament no consten adjunts els fitxers de la 
informació sol·licitada, el que pot ser degut a un error informàtic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa afegir un paràgraf indicant que “En la fase d’al·legacions, es 
confirma que en el cas de l’Ajuntament d’Elda sí que es va presentar 
l’ofici, però que, per error informàtic, no s’acompanyaren els fitxers. En 
la nova aplicació ad hoc, com a millora, s’evitarà aquesta incidència”. 

Segona al·legació. Apartat 3.4.a.3 de l’esborrany de l’Informe 

Contingut de l’al·legació: 

Indica que la dita informació es trobava dins de l’esmentada en l’apartat 
3.4.a.3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 3. Per tant, sí que 
es va subministrar la dita informació. 
  



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Es fa referència a l’apartat 3.4 de l’Informe. 

Comentaris: 

La Sindicatura ha comprovat que en els oficis amb els números de 
registre que indica l’Ajuntament no consten adjunts els fitxers de la 
informació sol·licitada, el que pot ser degut a un error informàtic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa afegir un paràgraf indicant que “En la fase d’al·legacions, es 
confirma que en el cas de l’Ajuntament d’Elda sí que es va presentar 
l’ofici, però que, per error informàtic, no s’acompanyaren els fitxers. En 
la nova aplicació ad hoc, com a millora, s’evitarà aquesta incidència”. 

Tercera al·legació. Apartat 3.4 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Indica que la dita informació es trobava dins de l’esmentada en l’apartat 
3.4.a.3 de l’esborrany de l’Informe. Per tant, sí que es va subministrar la 
dita informació. Quan no hi havia informes el corresponent formulari 
Excel es va remetre en blanc. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Es fa referència a l’apartat 3.4 de l’Informe. 

Comentaris: 

La Sindicatura ha comprovat que en els oficis nombres de registre que 
indica l’Ajuntament, no consten adjunts els fitxers de la informació 
sol·licitada, circumstància que pot ser deguda a un error informàtic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa afegir un paràgraf indicant que “En la fase d’al·legacions, es 
confirma que en el cas de l’Ajuntament d’Elda sí que es va presenta 
l’ofici, però, per error informàtic, no s’acompanyaren els fitxers. En la 
nova aplicació ad hoc, com a millora, s’evitarà aquesta incidència. 

Gandia 

Al·legacions primera i segona. Apartat 3.4.a.3. 

L’Ajuntament indica literalment que “s’ha de tenir en compte el caràcter 
de municipi de gran població, de què gaudeix l’Ajuntament de Gandia, el 
que implica l’aplicació del títol X de l’LRBRL a aquest, amb caràcter 



 

 

prevalent conformement el que es disposa en la disposició addicional 
11a, el que significa: 

- Que el Ple és l’òrgan de màxima representació política dels 
ciutadans en el govern municipal (122.1 LRBRL) i que com a tal li 
correspon el control i fiscalització dels òrgans de govern. No és un 
òrgan de govern pròpiament dit. 

- Que al secretari general del Ple tal sols li correspon l’assessorament 
legal al Ple i a les comissions, que tan sols és preceptiu en els 
supòsits de l’article 122.5.e, apartats 1 a 4 de l’LRBRL. 

- Que la disposició addicional vuitena de l’LRBRL regula el règim de 
competències del secretari general del Ple i del titular de l’òrgan de 
suport a la Junta de Govern Local i al seu secretari, entre les quals 
no figura l’assessorament legal als òrgans de govern municipals. 

- Que ‘l’assistència jurídica a l’alcalde, a la Junta de Govern Local i als 
òrgans directius, comprensiva de l’assessorament jurídic’ correspon 
al titular de l’assessoria jurídica, com a òrgan responsable 
expressament previst per a aquests funció en l’article 129 de 
l’LRBRL. 

- Que les dites previsions no adiuen amb el tenor literal de la 
Instrucció 28/09/2012 de l’SCCV ni de la seua modificació de 
22/04/2014, com explícitament s’assenyala en l’escrit remés a 
l’Ajuntament de Gandia en resposta a la consulta prèvia formulada 
a l’efecte pel secretari general del Ple de l’Ajuntament de Gandia. 

Es considera que la recomanació continguda en aquest apartat ha de ser 
matisada en els termes exposats en la fonamentació jurídica sobre la 
qual es basa l’al·legació primera, efectuant la precisió adequada que 
delimite, mentre estiga en vigor la redacció actual de la Instrucció de 
l’SCCV del 28/092012 i la seua modificació del 22/04/2014, la inaplicació 
d’aquesta als secretaris generals del Ple i als titulars de l’òrgan de suport 
a la Junta de Govern Local i al seu secretari que exerceixen com a 
habilitats nacionals en l’exercici de les seus funcions legalment 
reservades, en els municipis de la Comunitat en què s’aplica el règim 
jurídic previst en el títol X de l’LRBRL”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

1) Certificat de l’apartat de correspondència de la sessió de la Junta de 
Govern Local (JGL) de 12 de maig de 2014. 2) Escrit de consulta formulada 
a la Sindicatura de Comptes en data 21 de maig de 2014, pel secretari 
general del Ple. 3) Contestació de la Sindicatura al secretari general del 
Ple de data 26 de maig de 2014. 4) Certificat de l’apartat corresponent de 
la sessió de la JGL de 2 de juny de 2014. 



 

 

Comentaris: 

La Sindicatura de Comptes va contestar a la consulta de l’Ajuntament de 
Gandia literalment que “Cal tenir en compte que la Instrucció esmentada 
es refereix expressament, en el seu article 1r, lletra c) als acords adoptats 
contraris a l’informe ‘del secretari’. En conseqüència, la literalitat del 
precepte no admet dubtes quant al tipus d’acords que formen part del 
seu àmbit objectiu. Per tant, qualsevol ampliació d’aquest comportaria la 
necessitat de modificar la norma. 

2n Els informes que, en un municipi acollit al règim especial de les grans 
poblacions, emeta el titular de l’assessoria jurídica, no es pot considerar 
comprés en l’àmbit objectiu de la Instrucció”. 

A la vista de la contestació de la Sindicatura, no es pot interpretar la 
inaplicació de la Instrucció i, consegüentment, l’Ajuntament havia 
d’haver informat dels acords adoptats pels òrgans de govern en contra 
dels informes emesos pel secretari, tal com exigeix l’esmentada 
Instrucció d’aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Al·legació tercera. En el text de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Utilitzar el topònim oficial “Gandia”. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No s’aporta. 

Comentaris: 

La Sindicatura utilitza el topònim oficial en els seus informes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Utilitzar el topònim “Gandia” en l’Informe. 

Gàtova 

Totes les al·legacions. Annex I, apartat I.12 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

S’adjunten per mesos i dies dels exercicis 2010, 2011, 2012, les 
indemnitzacions percebudes en 2013 per l’exercici de les funcions 



 

 

inherents al càrrec d’alcalde, tant en els seus desplaçaments com en les 
seues gestions realitzades en l’Ajuntament com a càrrec públic. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

S’adjunta extracte de les indemnitzacions e còpies de documents de 
dietes i desplaçaments, i d’altres despeses. 

Comentaris: 

La Sindicatura ha posat de manifest els advertiments de la Intervenció 
emesos en 2013 pel que fa al pagament a l’alcalde-president de dietes i 
locomoció dels exercicis 2010, 2011 i 2012 que es basen en el fet de no 
estar justificat el pagament documentalment en la forma que exigeix la 
legislació vigent, no ser la forma de justificar legalment les despeses de 
locomoció, no ser l’import de les dietes i les despeses de locomoció 
l’aprovat en les Bases d’Execució, la necessitat d’acreditar la realització 
efectiva i justificar-se el desplaçament, el cost de la gasolina ja està 
inclòs en el concepte de despeses de locomoció i l’import de les dietes i 
despeses de locomoció havia de ser l’aprovat pel Ple. No obstant els 
advertiments de la Intervenció, mitjançant decrets de l’Alcaldia es van 
realitzar els pagaments sense motivar la discrepància amb els 
advertiments esmentats. 

Ara, de manera totalment extemporània, es presenten a la Sindicatura 
l’extracte dels justificants. La fiscalització interna d’aquestes despeses 
competeix a la Intervenció de l’Ajuntament, com a òrgan de control 
intern, no a la Sindicatura. L’objectiu d’aquesta fiscalització de la 
Sindicatura és posar de manifest els esmentats advertiments i informes 
de la Intervenció. Això no obstant, amb la informació disponible, cal 
destacar que els pagaments es van realitzar en 2013 per Decret 
d’Alcaldia, sense que llavors s’aportés la documentació adequada i 
suficient. Això, sense perjudici que la documentació aportada ara 
resultés igualment insuficient per acreditar la despesa. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Olocau del rei 

Al·legació única. Annex II de l’informe, apartat II.3. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament basa la seua al·legació en la doctrina fixada per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (JCCA), en el seu informe 60/96, de 18 de 
desembre. 



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

El contingut al·legat es basa en un informe de la JCCA de 1996 que no 
seria d’aplicació en l’exercici 2013. Contràriament, l’informe jurídic i de 
la Intervenció que reprodueix la Sindicatura es basa en la legislació 
vigent, és a dir, l’article 60.1.f del TRLCSP, la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
Regulació dels Conflictes d’Interessos entre Membres del Govern i Alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques i d’acord amb la doctrina de la mateixa JCCA 
6/10, de 23 de juliol (posterior a l’esmentada en l’al·legació). Aquestes 
normes fixen el percentatge de participació en el capital social d’una 
persona jurídica per part d’un membre electe d’una corporació local, que 
comporta que sobre aquella recaiga la prohibició de contractar prevista 
en l’article 60.f del TRLCSP, en el 10% del capital social de la corresponent 
persona jurídica. 

Addicionalment, pel que fa al deure d’abstenció es citen els articles 319 
del TRLCSP i article 28.2 a) de l’LRJAP i PAC. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Onil 

Primera al·legació. Annex I apartat I.16, de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Les productivitats decretades per l’Alcaldia entre els mesos de gener i 
juny de 2013 troben la seua justificació en l’informe emés per la 
Secretaria Municipal en data 22 de novembre de 2012, que fa referència a 
nomenar un funcionari per substituir el titular de la Secretaria. 
L’Ajuntament indica que “la productivitat que s’està qüestionant, en 
puritat, obeeix al fet que un funcionari realitza, circumstancialment, 
funcions de categoria superior. Aquesta eventualitat en el si de la funció 
pública ha comportat, tradicionalment, el reconeixement i abonament de 
les diferències retributives entre un i altre lloc, atés que s’entén que es 
tracta d’una atribució temporal de funcions”. 
  



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

1. Productivitats – Certificacions dels acords plenaris de dates 26 de 
setembre de 2013 i 8 de novembre de 2013, pel qual s’aproven els  
Pressupostos Municipals per a 2013, i en les bases d’execució dels 
quals es preveu un manual d’assignació de productivitats. 

2. Productivitats – Certificacions dels acords negociats en la Mesa 
General de Negociació celebrada el 20 de setembre de 2013, entre 
els quals es va negociar el Manual de Productivitats. 

3. Productivitats – Certificacions de la Resolució d’Alcaldia 1193/2012 
de data 27 de novembre de 2012. 

4. Productivitats – Informe jurídic de la Secretaria Municipal de data 4 
d’octubre de 2011. 

Comentaris: 

La Sindicatura ha reproduït els informes de la Intervenció en els quals 
s’efectua advertiment referent al reconeixement de productivitats, 
motivat per l’absència de criteris d’assignació individualitzada i que ja 
havia d’haver tingut en consideració tota la documentació dels 
expedients que esmenta l’Ajuntament. No obstant això, la Sindicatura ja 
destaca en l’Informe que durant l’exercici 2013 es va aprovar el manual 
de productivitat, del qual es va donar compte a la Mesa General de 
Negociació, i va passar a formar part de les bases d’execució del 
pressupost. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir en l’annex I, apartat I.16, Onil, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 
23, després del paràgraf 5é, que “L’Ajuntament, en al·legacions justifica 
que ‘la productivitat que s’està qüestionant, és evident que obeeix al fet 
que un funcionari realitza, circumstancialment, funcions de categoria 
superior’”. 

Segona al·legació. Annex I, apartat I.16, de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Al·lega que, si bé no hi ha acord del Ple sobre el preu de les gratificacions 
extraordinàries, sí que ha aplicat criteris objectius i raonats d’acord amb 
els arguments següents: a) El Conveni Col·lectiu del Personal Laboral i 
l’Acord de Personal Funcionari indiquen que la compensació econòmica 
es concretarà en la Mesa General de Negociació. b) Un estudi realitzat en 
2002 sobre el cost real de les hores ordinàries que va servir de referència 
per a fixar el preu de les hores extra. 



 

 

L’Ajuntament indica que les hores extraordinàries s’aproven per Decret 
de l’Alcaldia, juntament amb la resta de les variables de nòmina del mes, 
si bé prèviament s’acredita de manera expressa i raonada la necessitat 
de realitzar les hores i serveis extraordinaris, ja que els empleats 
utilitzen un model de sol·licitud normalitzat. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

1. Hores extraordinàries – Conveni sobre condicions de treball del 
personal laboral i de l’acord del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Onil, publicats tot dos en el Butlletí Oficial de la 
Província d’Alacant 288 de data 17 de desembre de 1999. 

2. Hores extraordinàries – Certificació dels acords negociats en la 
Mesa General de Negociació celebrada el 20 de setembre de 2013, 
sobre el valor de les hores extraordinàries. 

Comentaris: 

La Sindicatura ha reproduït els informes de la Intervenció en què, a 
partir de tota la informació relativa als expedients, efectua advertiment 
perquè no hi ha un acord del Ple que acredite el preu que cal pagar pel 
servei extra. En el mateix sentit, la Intervenció, comptant amb tota la 
informació dels expedients, objecta que s’ha d’acreditar la necessitat de 
realitzar el servei de manera expressa i raonada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Ontinyent 

Al·legació única. Annex I de l’Informe, apartat I.17. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament al·lega que no s’escau sol·licitar a la Fundació Universitària 
Vall d’Albaida el reintegrament de 5.980,55 euros no justificats de les 
subvencions de 2013, ja que considera la Fundació com una unitat 
institucional pública dependent de l’Ajuntament d’Ontinyent i, 
consegüentment, tractar-se d’una aportació a un ens propi. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Estatuts de la Fundació i document de la sectorització per part de la IGAE 
de l’entitat com a unitat dependent de l’Ajuntament. 
  



 

 

Comentaris: 

El fet que la Fundació Universitària Vall d’Albaida, a l’efecte de 
comptabilitat nacional, es considere una entitat dependent de 
l’Ajuntament, és independent del fet que aquesta, com a beneficiària de 
la subvenció, haja de justificar-la conformement al que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Sindicatura 
reprodueix l’Informe de la Intervenció de 3 d’octubre de 2013 que 
considera l’ajuda com a subvenció i conclou la insuficient presentació de 
justificants de despesa (article 37.1c) de l’LGS i article 216.2.c) i d) del 
TRLRHL) i la proposta del reintegrament per import de 5.980,55 euros. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Paterna 

Primera al·legació. Apartat 3.4.a).a.3 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Es diu en l’Informe que “Tres ajuntaments ([…] Paterna […]) no informen 
de l’existència d’advertiments de la Intervenció i 10 ajuntaments ([…] 
Paterna[…]) no comuniquen informes de fiscalització posterior que 
afecten ingressos i despeses superiors a 3.000 euros.” 

L’Ajuntament al·lega que no és que no s’haja comunicat l’existència 
d’advertiments de la Intervenció ni d’informes de fiscalització posterior 
que afecten ingressos i despeses superiors a 3.000 euros, sinó que durant 
l’exercici 2013 no hi va haver advertiments ni informes de fiscalització 
posterior. Reconeix que no va complimentar per error la casella 
específica habilitada per a assenyalar expressament, si era el cas, que no 
s’havien produït fets dels quals informar. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No n’aporta. 

Comentaris: 

Precisament l’emplenament de la casella específica és la certificació que 
no es van produir aquests advertiments i informes de fiscalització 
posterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

Apartat 3.4.a).a.3: S’inclou el següent literal: “L’Ajuntament de Paterna, 
en al·legacions, indica que durant l’exercici 2013 no hi va haver 
advertiments ni informes de fiscalització posterior”. 



 

 

Segona al·legació. Annex II, II.5 Paterna, “Despeses de personal”. Apartat 1 a 6 
(nòmines de febrer, març, abril i maig de 2013). 

Contingut de l’al·legació: 

Es presenta una única al·legació. Es reprodueix literalment el resum dels 
aspectes significatius de l’al·legació subscrita per l’alcaldessa: 

“PRIMER.- Desconeixem quina és la documentació que pel que fa a 
aquesta qüestió va ser remesa a la Sindicatura de Comptes i si aquesta 
ha sigut o no remesa completa, ja que l’encarregada de fer-ne la remissió 
va ser la dependència de Secretaria. Això perquè aquests assumptes van 
ser objecte d’ampliació per part de la Delegació de Govern, a la qual se li 
van enviar els informes i documentació pertinent que avalava i 
justificava, segons el criteri d’aquest Ajuntament, una actuació correcta 
en les percepcions de les nòmines i que, com després acreditarem i 
provarem amb documentació complementària, les nòmines que la 
dependència de Secretaria qüestiona i que es corresponen, segons els 
seus informes, als llocs número 218, 31, 94, 215, 141 i 172, no tenen fixat 
un major complement específic al previst per a l’exercici 2011. 

SEGON.- Ja vam manifestar en el seu moment, no estar en absolut 
d’acord amb les interpretacions que, com a conseqüència dels informes 
emesos per la dependència de Secretaria, va realitzar la Delegació de 
Govern, i que no és estrany que ara efectue la mateixa Sindicatura, 
perquè, òbviament, amb les seues opinions genera incertesa. En tot cas, 
cal advertir que la dita dependència, que no és la que té la competència 
ni és l’encarregada de la tramitació d’aquests expedients, efectua una 
interpretació i valoració dels fets tècnicament i jurídicament incorrectes, 
ja que compara persones i no llocs de treball. A l’efecte em permet 
acompanyar còpia de l’escrit com a DOCUMENT NÚM. 1, que signat per 
aquesta alcaldessa, es va remetre en el seu moment a la Delegació de 
Govern. 

TERCER.- Des d’aquesta institució no hem parat de concretar i ratificar 
que actualment, a pesar de les contínues observacions i ingerències 
formulades per la dependència de Secretaria d’aquest Ajuntament, les 
retribucions dels llocs de treball que s’estan abonant són fruit de l’acord 
que l’Ajuntament Ple va adoptar en data 27 de juny de 2012 d’acceptació 
del requeriment de la Delegació del Govern amb el detall exhaustiu que 
hi consta, sense que siguen possibles d’altres [en el document aportat no 
continua el text]. 

Tampoc dels informes  de l’Interventor se’n pot derivar que s’estaven 
retribuint als funcionaris públics de l’Ajuntament de Paterna sense que 
hi hagués instrument legal que servís de base a les retribucions. 

De més a més, i malgrat que en aquella data existia RLT aprovada 
excepte la valoració de  llocs i que l’instrument legal era la plantilla 



 

 

pressupostària de 2013, l’Ajuntament disposa d’un Catàleg de Llocs de 
Treball que és el que ha servit, com no podia ser d’una altra manera, de 
base per retribuir als funcionaris públics d’aquest Ajuntament des de 
temps immemorial.  

Impossible resulta concloure, doncs, que dels informes al·ludits es puga 
desprendre l’existència d’un instrument legal aprovat per un òrgan 
competent, si hagués sigut d’aquesta manera, la totalitat de les nòmines 
no serien vàlides per mostrar idèntic defecte (no existència d’instrument 
legal que les emparés), quan la realitat és ben distinta, ja que cap 
nòmina més, ni anterior ni posterior, ha sigut qüestionada fins a la data i 
això a pesar que aquest Ajuntament va culminar de manera definitiva 
l’aprovació de l’RLT en febrer de 2014.  

En definitiva, per tot el que s’hi ha exposat, no considerem en absolut 
que els fets puguen ser constitutius de responsabilitat comptable.” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Document núm. 1 escrit de 10 de juny de 2013 remés a la Delegació de 
Govern a la Comunitat Valenciana en relació amb els requeriments 
d’anul·lació dels acords sobre aprovació de nòmines de març a maig de 
2013. 

Document núm. 2: informe subscrit pel cap de personal i el cap de l’àrea 
convivència de personal-RRHH de data 7 de juny de 2013 com a 
ampliació al que ha sigut qüestionat en les nòmines referenciades per la 
dependència de Secretaria i annexos. 

Document núm. 3: Informes previs de la Intervenció (article 214.2 de 
TRLHL) de 15 de gener de 2013 i 26 de gener de 2013, en relació amb 
l’aprovació de la nòmina del mes de gener de 2013. 

Comentaris: 

En el cas de l’Ajuntament de Paterna, en l’annex II de l’Informe, punt II.5, 
es resumeixen literalment els continguts significatius dels decrets 
d’Alcaldia i els informes que s’hi esmenten, específicament els del cap de 
personal, i les principals conclusions dels informes de Secretaria i 
Intervenció, pel que fa a l’àrea de despeses de personal, concretament els 
referits a les nòmines de febrer, març, abril i maig de 2013. 

Pel que fa a això, destaca que la Delegació de Govern també ha efectuat 
requeriments en relació amb aquests assumptes. 

La Sindicatura fa referència al fet en els mateixos informes de Secretaria 
es conclou que no s’avala la validesa jurídica de les propostes i es reitera 
que (literalment) “[…] que les actuacions que s’han anat posat de 
manifest podrien comportar responsabilitats comptables […]”. Per la 



 

 

seua banda, la Intervenció es remet als informes del departament de 
recursos humans i l’exclusió de fiscalització prèvia, i reitera “[…] la 
urgència de prendre un acord definitiu d’aprovació de l’RLT”. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el següent paràgraf al final del punt II.5 Paterna, de l’Annex II: 

“L’Ajuntament de Paterna ha presentat al·legacions que es reprodueixen 
literalment en l’annex III d’aquest Informe. D’aquestes, aquesta 
Sindicatura destaca els aspectes següents, igualment literals: 

a) ‘[…] aquests assumptes van ser objecte d’ampliació per part de la 
Delegació de Govern, a la qual se li van enviar els informes i 
documentació pertinent que avalava i justificava, segons el criteri 
d’aquest Ajuntament, una actuació correcta en les percepcions de 
les nòmines […]’ 

b) ‘Ja vam manifestar en el seu moment, no estar en absolut d’acord 
amb les interpretacions que, com a conseqüència dels informes 
emesos per la dependència de Secretaria, va realitzar la Delegació 
de Govern, i que no és estrany que ara efectue la mateixa 
Sindicatura, perquè, òbviament, amb les seues opinions genera 
incertesa […]’ 

c) L’Ajuntament indica que ‘Des d’aquesta institució no hem parat de 
concretar i ratificar que actualment, a pesar de les contínues 
observacions i ingerències formulades per la dependència de 
Secretaria d’aquest Ajuntament, les retribucions dels llocs de treball 
que s’estan abonant són fruit de l’acord que l’Ajuntament Ple va 
adoptar en data 27 de juny de 2012 d’acceptació del requeriment de 
la Delegació del Govern amb el detall exhaustiu que hi consta […]’.” 

Rafal 

No és pròpiament una al·legació. Apartat 7.3, punt 7.3.2. 

Comentari: 

Transcorreguts els terminis de presentació i una vegada tancat el treball 
de camp de la fiscalització, l’Ajuntament de Rafal ha aportat la 
documentació sol·licitada per la Sindicatura sobre els expedients. Atès el 
caràcter extemporani de la presentació, es considera que no s’escau fer-
ne la revisió. 
  



 

 

On diu: 

“L’Ajuntament de Rafal ha remés un escrit indicant que per baixa laboral 
de la persona encarregada no havia pogut remetre la informació però 
que preveu remetre-la en el menor termini possible.” 

Ha de dir: 

“L’Ajuntament de Rafal ha cursat un escrit indicant que per baixa laboral 
de la persona encarregada no havia pogut remetre la informació, i que 
aquesta es va enviar de manera extemporània en el procés 
d’al·legacions.” 

Rojals 

Al·legació única. Annex I de l’esborrany de l’Informe, apartat I.21. 

Contingut de l’al·legació: 

L’alcalde reconeix els fets que s’exposen en l’Informe, en dir que la 
documentació justificativa “pateix de defectes” i que hi ha deficiències 
“en la relació classificada de despeses i en part de les factures 
aportades”. Comunica que han requerit l’entitat beneficiària de la 
subvenció perquè resolga els imports concedits per a 2011, 2012 i 2013; 
que han aportat la documentació però que està pendent d’estudi i 
resolució pels òrgans municipals. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

No s’aporta documentació addicional. 

Comentaris: 

L’Ajuntament no informa sobre que no ha requerit que s’esmene la 
subvenció de l’exercici 2010. Tampoc no informa que vagen a tramitar el 
reintegrament de les quantitats indegudament justificades, ja que la 
nova documentació justificativa està pendent d’estudi i resolució des de 
l’11 d’abril de 2014. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 
  



 

 

Sagunt 

Primera al·legació. Apartat 3.4.a).3 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament de Sagunt indica que ha presentat, dins del termini fixat 
per la Instrucció de la Sindicatura, la relació dels informes de la 
Secretaria corresponents al segon semestre de 2013, com així es desprén 
del justificant de presentació en el Registre d’Entrada de la Sindicatura i 
del contingut del document presentat en data 22 de gener de 2014, en el 
qual s’apleguen els acords corresponents al segon semestre de 2013 que 
comença amb el de data 19 de juliol de 2013 i finalitza amb l’acord de 
data 20 de desembre de 2013. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

L’Ajuntament aporta còpia del rebut del Registre d’Entrada electrònic de 
la Sindicatura en data 22 de gener de 2014, número 201400277, en el qual 
es va adjuntar el document denominat “Segundo semestre.xls”. 

Comentaris: 

S’ha revisat el fitxer remés per l’Ajuntament i s’observa que en les dades 
identificatives (que són camps determinants a l’hora del procés de 
dades) l’Ajuntament va subscriure que es tractava del “Semestre Primer”, 
el que va provocar el tractament erroni en l’explotació de la base de 
dades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’informe apartat 3.4.a).3: 

On diu: “[…] i 6 ajuntaments (Oriola, Gandia, Benidorm, Paterna, Sagunt i 
Vila-real), la referida al segon semestre”. 

Ha de dir: “[…] i 5 ajuntaments (Oriola, Gandia, Benidorm, Paterna, i Vila-
real), la referida al segon semestre”. 

Segona al·legació. Apartat 3.4.a.3 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

En l’Informe s’indica que “Dos ajuntaments (Sagunt i Elda) no ha 
informat sobre obligacions pendents d’aplicar a pressupost”. 
L’Ajuntament informa que “a 31 de desembre de 2013 no hi havia 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost. El saldo del dit compte era 
zero”. 
  



 

 

Documentació justificativa de l’al·legació:  

S’adjunta el major del compte 413. 

Comentaris: 

En el major del compte 413 s’observen fets, al llarg de l’exercici 2013, que 
han generat creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost. No 
obstant això, segons aquesta informació, fins i tot al final del primer 
semestre el saldo era zero. 

Conseqüències en l’Informe: 

Tenint en compte que, segons la informació addicional proporcionada 
per l’Ajuntament, el saldo del compte 413 al final del primer semestre i 
de final de l’exercici és zero, es considera adequat modificar el paràgraf 
de l’apartat 3.4.a.3, com segueix: 

On diu: “Dos ajuntaments (Sagunt i Elda) no han informat sobre 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost”. 

Ha de dir: “L’Ajuntament d’Elda no ha informat sobre obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost. L’Ajuntament de Sagunt, en 
al·legacions, ha informat que a 31 de desembre de 2013 no hi havia 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost i que el saldo del dit compte 
(413) era zero”. 

Sant Vicent del Raspeig 

Primera al·legació. Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Indica que l’import correcte de les obligacions pendents d’aplicar als 
pressupostos ja registrades en el compte 413 corresponent a 
l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, suma 3.647.140,64 euros. La 
diferència en els imports s’explica perquè, en la remissió de la 
informació, es va remetre en ambdós semestres el saldo del compte i no 
únicament les operacions registrades en els dits períodes. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Annexos enviats en el primer i segon semestre de 2013, on es pot 
observar la duplicitat de la factura d’import 3.491.996,50 euros. 

Comentaris: 

L’Entitat aclareix i esmena en les al·legacions les xifres remeses en el seu 
moment. En els models per a emplenar s’indicava que s’hi havien 
d’incloure les factures registrades l’obligació de les quals no ha sigut 



 

 

reconeguda al final del semestre (no a la data d’enviament). Es canvia la 
quantia en el paràgraf de referència i en els quadres acumulatius. 

Conseqüències en l’Informe: 

Apartat 4, pàgina 17, paràgraf següent del quadre 4: 

On diu: “[…] i Sant Vicent del Raspeig (7.139.137 euros”) 

Ha de dir:  “[…] i Sant Vicent del Raspeig (3.647.140,64 euros)” 

Es modifica el quadre 4 amb les dades correctes esmenades per les 
entitats locals en la fase d’al·legacions. 

Segona al·legació. Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

La quantia correcta de les obligacions pendents d’aplicar a pressupostos 
que provenen d’exercicis anteriors a 2013 és de 3.492.044,50 euros. La 
diferència en els imports s’explica perquè, en la remissió de la 
informació, es va remetre en ambdós semestres el saldo del compte i no 
únicament les operacions registrades en els períodes esmentats. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Annexos enviats en el primer i segon semestre de 2013. 

Comentaris: 

L’Entitat aclareix i esmena en les al·legacions les xifres remeses en el seu 
moment. En els models que cal emplenar s’indicava que s’hi devia 
incloure exclusivament la informació de cada semestre i no el saldo del 
compte. Es canvia la quantia en el paràgraf de referència i en els quadres 
acumulatius. 

Conseqüències en l’Informe: 

Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe: 

On diu: “[…] i Sant Vicent del Raspeig (6.984.041 euros) […]” 

Ha de dir: “[…] i Sant Vicent del Raspeig (3.492.045 euros) […]” 

Es modifica el quadre 5 amb les dades correctes esmenades per les 
entitats locals en la fase d’al·legacions. 
  



 

 

Torrevella 

Primera al·legació. Annex II, apartat II.6.a), de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Fa referència als informes tècnics que s’esmenten en l’Informe, en 
l’apartat a) que són els de l’arquitecte municipal, de l’oficial major i de 
l’economista municipal, indicant que aquests tres informes no entren a 
valorar la possibilitat o impossibilitat de l’execució del plec de condicions 
i, per tant, de l’objecte del contracte. El quart informe –de la Secretaria de 
l’Ajuntament– és un vot particular en contra de l’adjudicació. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

- Informe de l’arquitecte municipal de data 2 de desembre de 2003. 

- Informe de l’oficial major de data 26 de gener de 2004. 

- Còpia de la “Introducció i conclusions finals” de l’economista 
municipal de data 9 de febrer de 2004. 

- Informe de la Secretaria de l’Ajuntament de data 12 de febrer de 
2004. 

Comentaris: 

Aquests informes, cadascun en el seu àmbit, segons la Secretaria, 
constataven que la plica ofertada per l’empresa que va resultar 
adjudicatària feia impossible l’execució del plec de condicions i, per tant, 
l’objecte del contracte. Tal com es comenta en l’apartat b), es confirmen 
en els informes tècnics i jurídics els incompliments substancials, 
reiterats i culpables del contracte per part de l’empresa adjudicatària, 
tant en la prestació del servei com la no execució de les instal·lacions 
fixes ofertades. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació. Annex II, apartat II.6.b), de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Es citen els informes de 4 de juliol de 2012 i de 7 d’octubre de 2013 de 
tècnic supervisor del contracte sobre la prestació dels serveis. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

- Informe del tècnic de l’expedient, de data de 22 d’abril de 2013. 



 

 

- Informe del tècnic de l’expedient, de data 7 d’octubre de 2013. 

- Informe del tècnic de l’expedient, de data 1 de gener de 2013. 

Comentaris: 

Aquests informes ja han sigut considerats en els acords dels òrgans de 
govern. Cal recordar que en l’expedient consten tres acords de la Junta 
de Govern Local, vistos els informes tècnics i jurídics emesos a l’efecte, 
d’inici del procediment de resolució del contracte per incompliment per 
part de l’empresa contractista. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Tercera al·legació. Annex II, apartat II.6.b), de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

Els òrgans de govern han actuat amb diligència, atès que en iniciar-se el 
tercer expedient de resolució la regidora-delegada de Neteja Urbana 
insta els tècnics a adoptar les mesures necessàries perquè no torne a 
caducar el dit procediment, a pesar dels informes contradictoris dels 
tècnics. S’hi esmenten els informes del tècnic supervisor del contracte de 
data 15 d’abril de 2013 i 7 d’octubre de 2013. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

- Informe del tècnic de l’expedient, de data 15 d’abril de 2013. 

- Informe del tècnic de l’expedient, de data 7 d’octubre de 2013. 

- Còpia de l’escrit de la regidora-delegada, de data 22 d’octubre de 
2013. 

Comentaris: 

No s’hi diu res sobre el fet que els òrgans de govern no adoptassen les 
mesures necessàries que evitassen la caducitat del procediment incoat 
per a resoldre, produïda en els dos primers acords de resolució; caducitat 
dictaminada per dos informes del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana de dates 8 de novembre de 2012 i 4 de juliol de 
2013. 

Contràriament, en al·legacions, es comunica que la Junta de Govern de 8 
d’agost de 2014 acorda resoldre declarar caducat el procediment de 
rescissió del contracte, de nou. 
  



 

 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Quarta al·legació. Annex II, apartat II,6 c), de l’esborrany de l’Informe. 

Contingut de l’al·legació: 

L’Ajuntament en al·legacions indica que “[…] no són els dits òrgans de 
govern els qui realitzen els estudis tècnics, econòmics ni administratius. 
L’estudi tècnic, econòmic i administratiu, d’un plec de condicions, és una 
labor encarregada als funcionaris. 

Els òrgans de govern, sí que han sigut diligents des del moment en què 
inicien en l’any 2011 l’expedient per al nou contracte. És més, amb data 
10 d’octubre de 2014, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Torrevella 
sol·licita assessorament en matèria de contractació a la Junta Superior de 
Contractació Administrativa, en la seua consulta número 7 referida al 
plec en qüestió. 

No haver licitat el nou contracte no significa que s’incomplisquen els 
principis de contractació administrativa de publicitat, concurrència, 
igualtat i no discriminació, perquè la duració del contracte era de deu 
anys, prorrogable per dos més. Quan es realitza la primera pròrroga se’n 
modifica la duració, i per tant el contracte, igual com ha succeït en la 
segona pròrroga, perquè no se suposava en el moment de realitzar la 
primera pròrroga que se n’exhauririen els dotze mesos.” 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

- Còpia de l’escrit regidora delegada de Neteja Urbana d’inici de 
tràmit per a la primera pròrroga. 

- Còpia de l’aprovació de la pròrroga. 

- Còpia de la consulta realitzada a la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de data 10 d’octubre de 2014. 

Comentaris: 

Els òrgans de govern, constituïts en òrgans de contractació  segons les 
competències que se’ls assignen, són els responsables d’adoptar les 
mesures necessàries per promoure, elaborar i aprovar els expedients de 
contractació necessaris per a la oportunes licitacions dels contractes. 

Segons consta en els informes tècnics aportats, el plec de condicions del 
contracte estableix una vigència de deu anys (fins el 14 de juny de 2014) i 
la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, és a dir, fins a una 
data límit del 14 de juny de 2016. Cal recordar que la Junta de Govern de 
31 d’octubre de 2013 va iniciar l’expedient de resolució contractual per 



 

 

incompliments per part de l’empresa adjudicatària de la prestació del 
servei. Si es produís la rescissió del contracte abans que finalitzés, no es 
podria prorrogar i si fos la rescissió en el període de duració de la 
pròrroga, finalitzaria aquesta. 

En la Junta de Govern de 8 d’agost de 2014 es va acordar resoldre el 
recurs de reposició presentat per l’adjudicatària acceptant-lo en la seua 
totalitat, per tant declarar caducat el procediment de rescissió del 
contracte. Tot seguit es va acordar reclamar als tècnics corresponents 
dels informes que ratifiquen o modifiquen els que figuren en l’expedient 
de la seua raó i elevar-los de nou a l’òrgan competent per a la tramitació 
que corresponga, tal i com s’indica en els informes de l’Òrgan Jurídic 
Consultiu de dates 4 de juliol de 2013 i 16 de gener de 2014. 

El fet de no haver realitzat la licitació d’un expedient de contractació 
amb uns terminis de vigència del contracte que ja han vençut o quan 
s’està instant la resolució del contracte per incompliments del 
contractista representa vulnerar els principis de contractació 
administrativa de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació: els 
serveis es continuen prestant sense haver tramitat la concurrència 
competitiva pertinent. 

Conseqüències en l’Informe: 

On diu: “S’incompleixen així els principis de contractació administrativa 
de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació. 

L’últim tràmit que ha sigut facilitat a la Sindicatura és l’Acord de la Junta 
de Govern Local de 20 de desembre de 2013 sobre l’inici del procediment 
de resolució del contracte (tercer acord). La proposta de la regidora de 
l’àrea, en aquest cas, indica que s’adopten les mesures per evitar la 
caducitat del procediment.” 

Ha de dir: “En la fase d’al·legacions, en l’informe de la Secretaria de data 7 
d’agost de 2014 es fa referència a la conclusió de l’informe del Consell 
Jurídic Consultiu de 16 de gener de 2014: ‘Que s’escau resoldre el 
contracte per a la prestació del servei de recollida de residus sòlids, 
transport a abocadors, neteja viària i neteja i manteniment de la costa 
del terme municipal de Torrevella’. S’aporta el certificat de la Junta de 
Govern de 8 d’agost de 2014 en el qual s’acorda resoldre el recurs de 
reposició presentat per l’adjudicatària acceptant-lo en la seua totalitat, 
per tant, es declara caducat el procediment de rescissió del contracte 
(tercera vegada que caduca el procediment de resolució). Tot seguit 
s’acorda reclamar als tècnics corresponents els informes que ratifiquen o 
modifiquen els que figuren en l’expedient de la seua raó i elevar-los de 
nou a l’òrgan competent per a la tramitació que corresponga, tal i com 
s’indica en els informes de l’Òrgan Jurídic Consultiu de dates 4 de juliol 
de 2013 i 16 de gener de 2014. 



 

 

Tenint en compte que s’han promogut tres expedients de rescissió del 
contracte (i que n’hi ha un quart en tràmit), així com el canvi de les 
condicions tècniques pel que fa a l’expedient inicial, els òrgans de govern 
no han sigut diligents en la resolució del contracte i la realització de la 
licitació de l’expedient abans que finalitze la vigència del contracte, i no 
veure’s en l’obligació de prorrogar-lo, a fi de preservar els principis de 
contractació administrativa de publicitat, concurrència, igualtat i no 
discriminació.” 
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