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RESUM 

La fiscalització efectuada ha consistit a analitzar la informació sobre les 
resolucions de les entitats locals contràries als advertiments formulats 
pels interventors, els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia i les anomalies detectades en matèria d'ingressos. Així 
mateix, s'ha triat una mostra d'expedients entre els municipis de més de 
75.000 habitants i les diputacions provincials. 

De la informació retuda s'obtenen les incidències més significatives 
detectades pels responsables del control intern en el desenvolupament de 
la seua funció, fet que permet efectuar una avaluació de riscos, tant 
d'entitats com de les àrees en què es posen de manifest. Aquesta actuació 
—en la qual participa la Sindicatura de Comptes dins del seu Programa 
Anual d’Actuació de l'exercici 2017—, s'ha desenvolupat de forma 
coordinada entre el Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern 
autonòmics, ja que es tracta d'una matèria d'interès comú per als 
diferents òrgans fiscalitzadors. 

Entre les principals conclusions de l'Informe cal ressaltar que el 60,4% de 
les entitats locals de la Comunitat Valenciana, exclosos els consorcis, va 
trametre informació sobre els advertiments de l'exercici 2014, proporció 
que va augmentar fins el 66,7% en l'exercici 2015. Els percentatges de 
compliment dins del termini legal van ser del 44,8% i del 34,6%, 
respectivament. 

El 2015 va haver 253 entitats que van comunicar no tindre cap tipus 
d'advertiments, un 61,3% de les que havien tramès informació, 
percentatge similar al de 2014. Així mateix, 140 entitats van realitzar 
fiscalització prèvia limitada en 2015, un 33,9% de totes les que van enviar 
informació. D'aquestes, un 60% verifica extrems addicionals a l'existència 
de crèdit i de competència orgànica. 

No obstant això, només un 26,4% efectua el control financer, sense que hi 
haja, per tant, un control posterior dels elements que no són controlats en 
la fiscalització prèvia, ni un control d'eficàcia o eficiència. La Intervenció 
va informar negativament el pressupost en quinze ajuntaments, la 
liquidació en catorze i les modificacions pressupostàries en 250 entitats. 

D'altra banda, 155 entitats van comunicar 5.027 acords contraris a 
advertiments, per un import total de 364 milions d'euros, resolts en un 
81,7% pel president de l'entitat local. 

Així mateix, només trenta-quatre entitats van comunicar un total de 610 
expedients d'omissió de fiscalització prèvia, per una suma de 90 milions 
d'euros. Els expedients de contractació han representat la modalitat de 
despesa amb el major nombre i import d'obligacions reconegudes, seguits 
per les despeses de personal. La causa més freqüent va ser l'omissió dels 
requisits o tràmits essencials. 
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En l'àmbit dels ingressos, tan sols hi va haver vint-i-quatre entitats —totes 
ajuntaments—, que van comunicar un total de 178 expedients, amb un 
import associat de 15 milions d'euros. Els ingressos amb el major nombre 
d'anomalies comunicades van ser les taxes, i les multes i sancions les 
d'import més elevat.  

A més del que hem indicat, també s'ha realitzat l'examen dels acords 
contraris a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia 
per un import superior a 50.000 euros i de les principals anomalies 
d'ingressos rebudes de les entitats locals triades en la mostra de la 
fiscalització, formada pels ajuntaments amb població superior a 75.000 
habitants, les diputacions provincials i les respectives entitats que en 
depenen. Per tant, integren la mostra els ajuntaments d'Alacant, Castelló 
de la Plana, Elx, Gandia, Oriola, Torrent, Torrevella, València i les tres 
diputacions provincials (Alacant, Castelló i València). 

Totes les entitats van trametre la informació en el termini estipulat per la 
Instrucció, tret de l'Ajuntament d'Oriola i la Diputació de València, que ho 
van fer fora del termini, i l'Ajuntament d'Alacant, que no va remetre la 
informació corresponent a aquest exercici. 

Cal recordar que una mostra d'expedients de la resta d'entitats locals ja 
va ser analitzada en l'Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents 
d'aplicar a pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords de les 
entitats contraris als informes de Secretaria, exercici 2015, aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes el 8 de febrer de 2017. 

Els ajuntaments de Castelló de la Plana, Gandia, Torrent, Torrevella, 
València i la Diputació d'Alacant, van posar de manifest l'existència d'un 
sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics per a verificar la 
competència de l'òrgan que aprova la despesa, l'existència de crèdit i 
altres comprovacions addicionals, però només la Diputació d'Alacant i els 
ajuntaments d'Elx i València van realitzar actuacions de control financer 
en l'exercici 2015. En la gran part de les entitats no existeix, per tant, un 
control posterior d'elements que siguen controlats en la fiscalització 
prèvia, ni un control d'eficàcia o eficiència. 

La Sindicatura de Comptes insisteix que les entitats han de millorar la 
rendició de forma completa i dins el termini establit. Recomanem també, 
entre altres qüestions, que no s'ha de considerar adequat el funcionament 
mitjançant acords de reconeixement extrajudicial de crèdits i la reiteració 
d'advertiments i informes desfavorables de la Intervenció. 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre  Informe i facilitar la 
labor als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l'Informe complet es troba 
accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball 
realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

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

NOTA SOBRE LES ABREVIATURES DE LEGISLACIÓ 

Els acrònims de la legislació que figura en l’Informe es troben definits en 
l’“Apèndix 1. Marc normatiu”.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2017, ha realitzat treballs de fiscalització per tal de 
comprovar l’adequada formalització, rendició i contingut de determinada 
informació que han de remetre les entitats locals. Aquesta fiscalització 
s’estableix en la Instrucció aprovada per Acord de 30 de juliol de 2015, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes, i per la Instrucció aprovada per 
Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, corresponent a l’exercici 2015. 

En aquest Informe s’analitza la tramesa telemàtica de certa informació 
per part de la Intervenció de les entitats locals prevista en aquestes 
instruccions, en concret, la informació sobre acords i resolucions de les 
esmentades entitats contraris a advertiments formulats pels interventors 
locals, els acords adoptats amb l’omissió del tràmit de fiscalització prèvia 
i les anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

Aquesta fiscalització es desenvolupa en coordinació amb el Tribunal de 
Comptes. El seu abast i objectius, així com el marc normatiu que resulta 
aplicable, es detallen en l’apèndix 1 d’aquest Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE LA INTERVENCIÓ 

Els interventors de les entitats locals han de remetre la informació i 
documentació compresa en l’article 1.c) de la Instrucció de la Sindicatura 
de Comptes, per mitjà d’un mòdul específic ubicat en la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals, amb el següent contingut: 

c) La informació sobre acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local 
i del president de l’entitat local contraris a advertiments formulats pels 
interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos, així 
com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

L’àmbit d’aplicació de la Instrucció el formen les entitats locals 
valencianes, tal com les defineix l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, 
de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. Per tant, no 
entren en l’àmbit de la Instrucció les societats mercantils públiques, les 
fundacions o altres entitats dependents de les entitats locals, ja que 
compten amb un règim jurídic específic. 

El termini per a trametre la informació conclou el 30 d’abril de l’exercici 
següent a què es referisca. En el cas que no s’hagen donat les 
circumstàncies previstes en les respectives instruccions, s’haurà 
d’accedir a les adreces web esmentades per deixar constància de tal fet. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una 
conclusió sobre el compliment de la legalitat aplicable a la rendició de la 
informació de les entitats locals ressenyada en l’apartat 2, corresponent a 
l’exercici 2015, basada en la fiscalització realitzada. Amb aquesta finalitat, 
hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar la fiscalització per a obtenir una 
seguretat limitada que la rendició d’informació i el compliment d’altres 
obligacions formals han sigut conformes amb la normativa aplicable, en 
els seus aspectes significatius. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió sobre el compliment de 
determinades obligacions legals i reglamentàries i sobre el contingut dels 
advertiments i les incidències de fiscalització de la Intervenció de les 
entitats locals. Les conclusions obtingudes es resumeixen en l’apartat 5. 

En l’apèndix 2 s’inclou una anàlisi de la informació tramesa per les entitats 
locals en compliment de la Instrucció. En els apèndixs 3 i 4 s’examina 
l’exercici del control intern i la documentació d’una mostra seleccionada 
d’expedients de les entitats locals més grans (amb població superior a 
75.000 habitants) i de les diputacions provincials. 

4. LIMITACIONS A L’ABAST 

No ha sigut possible integrar en aquest Informe els aspectes relatius al 
règim de control intern ni als acords contraris a advertiments, expedients 
amb omissió de fiscalització prèvia i anomalies en matèria d’ingressos de 
l’exercici 2015 d’un total de 206 entitats (153 ajuntaments, 46 
mancomunitats, 2 àrees metropolitanes, 1 agrupació de municipis i 4 
entitats locals menors), ja que no van complir amb l’obligació de remetre 
la informació a què es refereix l’article 218 del TRLRHL, o bé, van remetre 
aquesta informació amb posterioritat a la data límit per a la recollida de 
dades d’aquesta fiscalització, el 31 de desembre de 2016. La relació 
d’aquestes entitats locals s’inclou en l’annex I. 
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5. CONCLUSIONS 

5.1 Anàlisi i explotació de la informació rebuda 

Informació sobre el grau de compliment de l’obligació 

El 60,4% de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, sense tenir en 
compte els consorcis, va remetre informació d’advertiments de l’exercici 
2014, proporció que va augmentar fins al 66,7% en l’exercici 2015. Els 
percentatges de compliment dins el termini legal van ser del 44,8% i del 
34,6%, respectivament. 

Per tipus d’entitat, el 46,1% dels ajuntaments, el 85,7% de les entitats locals 
menors, el 66,7% de les diputacions i el 100% de les àrees metropolitanes 
van comunicar la informació de l’exercici 2014 en el termini legalment 
establit. El nivell de rendició en termini de l’exercici 2015, va disminuir en 
tots els casos excepte en les diputacions i agrupacions de municipis, que 
van restar igual. És el cas dels ajuntaments (36,5%), mancomunitats 
(18,8%), entitats locals menors (28,6%) i àrees metropolitanes (0,0%). 

En 2015 hi va haver 253 entitats que comunicaren no tenir cap tipus 
d’advertiments, un 61,3% de les entitats que van realitzar enviaments de 
documents; percentatge similar al de 2014, que va ser d’un 60,4%. Per tipus 
d’advertiments, destaquen les certificacions negatives en anomalies en 
ingressos i en l’omissió de fiscalització prèvia, que superen en ambdós 
casos el 90% per als dos exercicis. 

Les entitats que van informar de l’existència d’acords contraris als 
advertiments efectuats van arribar al 38,2% en 2014 i al 37,5% en 2015. 

Aspectes generals del control intern de l’exercici 2015 en les entitats que han 
presentat informació 

El 61,3% de les entitats que van enviar documentació en 2015, 
comunicaren certificacions negatives en tots els tipus d’advertiments. 
D’aquestes certificacions, només un 25,3% va informar que realitzava la 
fiscalització prèvia sobre el crèdit i la competència, mentre que el 92,5% 
no va efectuar cap actuació de control financer, el que representa un baix 
grau de control intern. 

Les entitats que van realitzar una fiscalització limitada prèvia en 2015 són 
140, un 33,9% de totes les que van enviar informació. L’existència de crèdit 
i la competència es comprova en la pràctica totalitat d’aquests casos, 
mentre que el 60,0% comunica que verifica altres aspectes. 

És rellevant la baixa incidència del control financer en aquestes entitats, 
que només va realitzar un 26,4%, de manera que la majoria no va exercir 
alguna de les modalitats de control intern que preveu el TRLRHL, en 
particular, en l’article 220. Per tant, no existeix un control posterior 
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d’aquells elements que no són objecte de control en la fiscalització prèvia, 
ni d’un control d’eficàcia o eficiència. 

La Intervenció va emetre informes negatius sobre el pressupost en quinze 
entitats, totes municipis, amb especial incidència en el tram de població 
de 5.001 a 25.000 habitants. Un nombre similar, catorze entitats, van tenir 
informes negatius sobre la liquidació del pressupost. 

L’interventor va informar negativament sobre les modificacions 
pressupostàries en 250 entitats, és a dir un 60,5% de les que van enviar 
informació, de les quals quasi totes eren ajuntaments. 

Acords contraris a advertiments de l’exercici 2015 comunicats per mitjà de la 
Plataforma 

El 2015, 155 entitats locals van comunicar l’adopció d’acords contraris als 
advertiments de la Intervenció. El nombre d’acords adoptats va ser de 
5.027, amb un import associat de 364 milions d’euros. 

Als ajuntaments els correspon el 98,8% dels acords i el 99,7% de l’import, 
i són rellevants aquells la població dels quals es troba entre 75.001 i 
100.000 habitants. 

Més de la meitat dels advertiments formulats van tenir la seua causa en 
l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials. No obstant això, 
només hi arriben al 26,6% de l’import total. La quantia més important es 
dóna quan la causa declarada ha sigut "Altres motius". 

La gran majoria d’acords contraris a advertiments (81,7%) els va adoptar 
en 2015 el president de l’Entitat. Li segueixen en importància els acords 
adoptats per la Junta de Govern i pel Ple. 

 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia de l’exercici 2015 comunicats 
per mitjà de la Plataforma 

Només 34 entitats van comunicar l’existència d’expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia en 2015. El nombre d’expedients va ser de 610, amb 
un import total associat de 90 milions d’euros. 

Els ajuntaments són les entitats que acaparen la pràctica totalitat 
d’expedients, tot destacant-hi el tram dels de major població amb el 70,8% 
d’expedients, l’import dels quals representen el 87,9%. 

La modalitat de despesa amb el major nombre i import d’obligacions 
reconegudes ha sigut la dels expedients de contractació, amb uns 
percentatges del 86,3% i del 71,0% sobre el total, respectivament. També 
cal destacar l’import a què arriben les despeses derivades d’altres 
procediments i les despeses de personal. 
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La causa més freqüent ha sigut l’“Omissió en l’expedient de requisits o 
tràmits essencials", que ha representat el 83,8% dels expedients i el 87,9% 
de l’import total. També destaquen l’“Absència de fiscalització dels actes 
que originaren les ordres de pagament" i la "Insuficiència de crèdit". 

En 2015, els serveis van adoptar el 70,3% dels acords comunicats sense 
haver efectuat el preceptiu tràmit de fiscalització prèvia, amb un import 
associat del 86,9% del total. El segueixen, atenent al seu import, els acords 
presos per les regidories, pel Ple, per altres i per la Junta de Govern. Aquest 
ordre pot significar que el rigor del control intern ha sigut menor en els 
nivells més baixos de l’Administració. 

Anomalies d’ingressos de l’exercici 2015 comunicades per mitjà la Plataforma 

Només 24 entitats, totes ajuntaments, van comunicar l’existència 
d’anomalies en ingressos en 2015. El nombre d’expedients va pujar a 178, 
amb un import total associat de 15 milions d’euros. Destaquen els trams 
de població que van des de 5.001 fins a 50.000 habitants, que acaparen la 
gran majoria d’anomalies i que representen un 88,7% de l’import total. 

Les “Taxes” van ser els ingressos dels quals es van comunicar major 
nombre d’anomalies, seguit pels “Ingressos patrimonials” i per “Altres”. 
Les “Multes i sancions” sumen més de la meitat de l’import total amb tan 
sols el 3,9% de les anomalies. 

5.2 Anàlisi de la informació i documentació presentada per les entitats de 
la mostra 

Criteris utilitzats per a la selecció de la mostra i relació de les entitats que la 
componen  

S’ha realitzat l’examen dels acords contraris a advertiments i expedients 
amb omissió de fiscalització prèvia per un import superior a 50.000 euros, 
així com de les principals anomalies d’ingressos rebudes de les següents 
entitats locals que formen part de la mostra de la fiscalització: 

- Els vuit ajuntaments dels municipis amb població superior a 75.000 
habitants i, en qualsevol cas, les capitals de província: Alacant, 
Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Oriola, Torrent, Torrevella i 
València. 

- Les tres diputacions provincials: Alacant, València i Castelló. 

- Les entitats respectives que en depenen, excepte els consorcis. 

Vuit d’aquestes entitats van remetre la informació de 2015 en el termini 
estipulat per la Instrucció, mentre que l’Ajuntament d’Oriola i la Diputació 
de València ho van fer fora de termini. L’Ajuntament d’Alacant no va 
remetre la informació corresponent a aquest exercici. 
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D’altra banda, una mostra d’expedients de la resta d’entitats locals ha 
sigut objecte d’anàlisi en l’Informe de fiscalització sobre les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords 
de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici 2015, aprovat 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 8 de febrer de 2017. 

Anàlisi del control intern sobre les entitats de la mostra 

Els ajuntaments de Castelló de la Plana, Gandia, Torrent, Torrevella i 
València, així com la Diputació d’Alacant, van declarar a la Plataforma que 
tenien implantat un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics per 
a verificar la competència de l’òrgan que aprova la despesa, l’existència de 
crèdit i altres comprovacions addicionals. Tot i aquesta previsió, només la 
Diputació d’Alacant i els ajuntaments d’Elx i València van realitzar 
actuacions de control financer en l’exercici 2015. En la gran part d’entitats 
no hi ha, per tant, un control posterior dels elements que no es controlen 
en la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 

S’ha realitzat un estudi addicional sobre el control intern de la Diputació 
d’Alacant, per ser l’única entitat de la mostra que presentava 
certificacions negatives d’acords contraris a advertiments i expedients 
amb omissió de fiscalització prèvia. La conclusió, segons l’anàlisi 
efectuada en l’apèndix 4 d’aquest Informe, és que l’entitat compta amb els 
mitjans necessaris i una regulació suficient per a realitzar de manera 
efectiva de l’activitat de control intern, que es reflecteix en la gran 
quantitat d’informes emesos en 2015. 

Anàlisi dels acords contraris a advertiments i l’omissió de fiscalització prèvia 
en les entitats de la mostra 

Hi ha dues entitats que han comunicat que no es van produir acords 
contraris a advertiments en 2015: l’Ajuntament d’Elx i la Diputació 
d’Alacant. 

L’Ajuntament de Gandia ha remés el 41,1% del total d’acords contraris als 
advertiments. Les tres entitats amb major import són els ajuntaments de 
Gandia, Castelló de la Plana i Oriola. Destaca la baixa incidència que té la 
informació tramesa per les diputacions provincials. 

La contractació va ser la modalitat en la qual es va adoptar un major 
nombre d’acords contraris als advertiments, seguida de l’incompliment en 
la prelació de pagaments i les despeses derivades d’altres procediments. 

Després de revisar una selecció d’expedients, la infracció més freqüent 
detectada per l’interventor s’ha produït en els principis i procediments 
que regeixen la contractació. Entre altres, el fraccionament en el preu dels 
contractes, les despeses realitzades sense expedient de contractació i 
l’execució de contractes una vegada finalitzada la seua vigència. 
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En el procediment de pagaments s’han posat advertiments a la vulneració 
de l’ordre de prelació dels pagaments i l’incompliment en el termini de 
pagament, amb la corresponent exigència d’interessos de demora. 

També destaquen les infraccions en la concessió de subvencions, per no 
respectar els principis de concurrència i publicitat i per concedir un import 
superior a la quantia total màxima fixada en la convocatòria. En el cas de 
les subvencions del programa Xarxa Llibres, els advertiments s’han 
fonamentat en la manca de justificació dels requisits d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i de no execució simultània del 
mateix servei amb una altra Administració pública. 

Pel que fa a les despeses de personal, les observacions de l’interventor 
s’han centrat en la inadequada percepció de determinats complements i 
en la interinitat de certs llocs de treball. 

Només hi ha quatre entitats de la mostra que van comunicar expedients 
amb omissió de fiscalització prèvia a la Plataforma de Rendició de 
Comptes. L’Ajuntament de València comprén la quasi totalitat 
d’expedients tramesos. El segueixen a gran distància els ajuntaments 
d’Elx i Torrent i la Diputació de València. 

Els expedients de contractació i les despeses derivades d’altres 
procediments comprenen la major part de les obligacions on hi va haver 
omissió de fiscalització prèvia. 

Anàlisi sobre l’existència de manca de criteris homogenis en la gestió de les 
entitats en relació amb la tramitació i els criteris dels acords contraris als 
advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

En l’anàlisi dels expedients i la documentació de les entitats de la mostra, 
s’ha comprovat que hi ha un tractament diferenciat en les despeses 
tramitades mitjançant reconeixements extrajudicials de crèdit. 

Hi ha intervencions que han efectuat advertiments a diverses despeses 
incloses en aquests expedients, principalment per la falta de crèdit 
adequat i en matèria de contractació. La seua aprovació ha donat lloc a un 
acord contrari a advertiment. 

D’altra banda, les intervencions d’altres entitats han comunicat que es 
tracta d’expedients on s’ha omés la fiscalització prèvia. Els informes 
s’emeten perquè es puga esmenar l’omissió de fiscalització mitjançant el 
reconeixement de les obligacions per part de l’òrgan competent. 

En el programa de subvencions Xarxa Llibres, els advertiments emesos 
pels òrgans de la Intervenció de tres ajuntaments s’han basat en raons 
diferents: vulneració de l’LGS, manca de justificació dels requisits 
d’estabilitat pressupostària, procediment inadequat i naturalesa jurídica 
de l’expedient. 
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Anàlisi de les anomalies dels ingressos 

Només quatre entitats —els ajuntaments de Castelló de la Plana, Gandia, 
Torrent i València— van comunicar en 2015 un total de 17 anomalies en 
ingressos a la Plataforma de Rendició de Comptes. No hi va haver més que 
tres anomalies superiors a 50.000 euros, totes a l’Ajuntament de Castelló 
de la Plana. 

S’han certificat dues anomalies per no haver aportat dades ni documents 
que acrediten la naturalesa de certs ingressos, en què no consta que s’haja 
seguit cap procediment administratiu, incomplint la normativa vigent en 
matèria de patrocini i d’ocupació del domini públic. 

6. RECOMANACIONS 

1. Les entitats locals han de millorar la rendició de la informació 
requerida en la Instrucció, de manera completa i dins del termini 
establit, especialment les entitats de major població, tenint en 
compte les seues dimensions i la importància de la seua informació. 

2. 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 la reiteració d’advertiments 
i informes desfavorables de la Intervenció. 

3. En molts expedients, els òrgans de govern solucionen les 
discrepàncies alçant els advertiments de la Intervenció i aplicant el 
principi d’enriquiment injust reconegut per la jurisprudència, que ha 
de ser totalment excepcional. L’entitat ha d’esbrinar-ne les causes i 
adoptar les mesures adreçades a evitar que la incidència es 
reproduïsca, així com depurar, tal com exigeix la normativa, les 
possibles responsabilitats que se’n deriven. 

4. S’ha d’evitar la reiteració d’advertiments en les despeses de caràcter 
periòdic i altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la 
despesa corresponent en el període inicial de l’acte o contracte del 
qual deriven, tal com estableix l’article 219.1 del TRLRHL. 
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APÈNDIX 1. OBJECTIUS, ABAST I MARC NORMATIU DE LA FISCALITZACIÓ 

1. Iniciativa de la fiscalització 

El Ple del Tribunal de Comptes va aprovar, en sessió de 22 de desembre de 
2015, el seu programa de fiscalitzacions per a l’any 2016, en l’apartat III.6. 
del qual, figura, entre les propostes a la seua pròpia iniciativa, la 
"Fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments 
formulats pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia, exercicis 2014 i 2015, en coordinació amb els òrgans de 
control extern de les comunitats autònomes". 

De la informació que han de presentar els òrgans de la Intervenció 
resulten les incidències més significatives detectades per aquests en el 
desenvolupament de la seua actuació, fet que permet efectuar una 
avaluació de riscos, tant d’entitats com d’àrees en les quals es posen de 
manifest les deficiències o irregularitats detectades pels responsables del 
control intern de les entitats locals. A més, en aquesta informació 
s’inclouen dades d’interés sobre incidències que podrien originar 
responsabilitats de diferent naturalesa, com ara les comptables. 

Aquesta actuació, en la qual participa la Sindicatura de Comptes dins del 
seu Programa Anual d’Actuació de l’exercici 2017, s’ha desenvolupat de 
forma coordinada entre el Tribunal de Comptes i els OCEX, ja que es tracta 
d’una matèria d’interés comú per als diferents òrgans fiscalitzadors. S’ha 
realitzat sobre bases compartides, el que ha permés estendre el seu àmbit 
a un major nombre d’entitats, acords i expedients, i facilitar així un control 
més ampli i representatiu, alhora que homogeni. 

2. Marc legal i regulador 

L’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 28 de setembre de 
2012 va aprovar la Instrucció que regulava la tramesa de les entitats locals 
a aquesta Institució de la informació sobre les obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost, els advertiments i els informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats pels òrgans de govern de l’entitat local 
contraris a l’informe del secretari. Posteriorment, mitjançant l’Acord del 
Consell de la Sindicatura de 22 d’abril de 2014, es va modificar la 
Instrucció, en concret, la remissió d’informació per un únic període anual 
i l’ampliació del termini de rendició. 

En el mateix sentit del treball de fiscalització emprés per la Sindicatura, la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, va modificar diverses normes reguladores de 
l’organització, la gestió i el control del Sector Públic Local, com ara l’article 
218 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL). El 
punt número 3 de l’esmentat article estableix l’obligació, per als òrgans de 
la Intervenció de les entitats locals, de remetre al Tribunal de Comptes els 
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acords i resolucions adoptats per l’òrgan competent d’aquestes entitats en 
els quals concórreguen possibles irregularitats o deficiències posades de 
manifest en l’exercici de la funció interventora i que hagen donat lloc a 
l’advertiment oportú, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d’ingressos. L’obligació s’ha de formalitzar des de 
l’exercici 2014. 

Per fer efectiu el compliment d’aquest deure es va aprovar, per Acord del 
Ple del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, la "Instrucció que 
regula la remissió al Tribunal de Comptes de la informació sobre acords i 
resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del President de l’entitat 
local contraris als advertiments formulats pels interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com sobre els acords 
adoptats ometent el tràmit de fiscalització prèvia, per mitjà d’un 
procediment telemàtic". S’hi estableix que aquesta tramesa s’ha de fer per 
mitjà de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 

Atés que aquesta Sindicatura de Comptes té signat un conveni amb el 
Tribunal de Comptes per a l’explotació conjunta d’aquesta Plataforma, es 
va adaptar la Instrucció de 28 de setembre de 2012 a fi d’evitar duplicitats. 
En conseqüència, el Consell de la Sindicatura va establir una nova 
regulació perquè el sector públic local remeta la informació esmentada, 
mitjançant la Instrucció aprovada en la reunió de 30 de juliol del 2015. 

3. Rendició de la informació 

A partir de l’exercici 2014 els advertiments de la Intervenció s’han de 
trametre a la Plataforma de Rendició compartida entre la gran part dels 
OCEX i el Tribunal de Comptes. La Sindicatura té signat un conveni amb 
el Tribunal per a l’explotació conjunta d’aquesta Plataforma, conveni que 
li permet disposar de la informació retuda per les entitats locals. 

La informació que cal remetre, segons la Instrucció dictada al respecte pel 
Tribunal de Comptes, és la següent: 

1) Informació general relativa al funcionament i l’exercici del control 
intern de l’Entitat. 

2) Informació de cada un dels acords i resolucions adoptats en contra 
dels advertiments interposats per la Intervenció local. Quan l’import 
supere els 50.000 euros hauran d’anar acompanyats d’una còpia dels 
acords i informes emesos. 

3) Informació sobre els expedients administratius de despeses o acords 
tramitats al marge del procediment i amb omissió de fiscalització 
prèvia, hagen sigut o no instrumentats mitjançant expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit. Quan el seu import supere els 
50.000 euros hauran d’anar acompanyats dels acords i informes 
emesos. 
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4) Informació relativa a les principals anomalies en la gestió 
d’ingressos. Es podrà adjuntar una còpia de l’informe de control en 
què es va posar de manifest l’anomalia. 

La tramesa de la informació i documentació s’efectua mitjançant un 
procediment telemàtic, per mitjà d’un mòdul específic ubicat en la 
Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 
(http://www.rendiciondecuentas.es). 

El termini de remissió conclou el 30 d’abril de l’exercici següent al qual es 
refereix. En el cas que no s’hagen donat les circumstàncies previstes en 
les respectives instruccions, s’haurà d’accedir a l’adreça web esmentada 
per constatar tal fet. 

4. Àmbit subjectiu, objectiu i temporal 

Àmbit subjectiu 

L’àmbit subjectiu de la fiscalització està constituït per les entitats locals 
sotmeses a control intern sota la modalitat de fiscalització prèvia a les 
quals resulta aplicable l’article 218.3 del TRLRHL. Estaran integrats en 
l’àmbit subjectiu, per tant, els ajuntaments, cabildos i consells insulars, 
diputacions provincials, comarques, mancomunitats, àrees 
metropolitanes, així com qualssevol altres entitats del sector públic local, 
adscrites o dependents, subjectes a aquesta modalitat de fiscalització. 
També ho estaran les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipi 
(EATIM) que hagen mantingut la seua condició d’entitat local d’acord amb 
el que preveu la Llei 27/2013. 

En aquesta fiscalització coordinada, el Tribunal de Comptes ha efectuat 
els treballs destinats a oferir els resultats agregats a escala estatal sobre la 
matèria i ha realitzat, a més, les actuacions fiscalitzadores corresponents 
a les entitats locals sense OCEX propi. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha fiscalitzat les 
entitats locals valencianes, tal com són definides en l’article 1 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana, excepte els consorcis. No entren tampoc en l’àmbit de la 
fiscalització les societats mercantils públiques, fundacions o altres 
entitats dependents de les entitats locals, ja que compten amb un règim 
jurídic específic. S’ha atés a la normativa aplicable a les entitats locals de 
la Comunitat Valenciana en matèria economicofinancera. 
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Àmbit objectiu 

L’àmbit objectiu està constituït pels acords contraris a advertiments, els 
expedients acordats amb omissió de fiscalització prèvia i les anomalies en 
matèria d’ingressos que han de trametre els òrgans de la Intervenció de 
les entitats locals en compliment de l’article 218.3 del TRLRHL i de la 
Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny del 2015. 

Aquesta fiscalització aborda dos aspectes: 

1. Anàlisi de les dades agregades resultants de la informació rebuda 
dels òrgans de la Intervenció local de cada territori. 

2. Examen de la informació i documentació de tots els acords contraris 
a advertiment i expedients amb omissió de fiscalització prèvia per 
import superior a 50.000 euros i de les principals anomalies 
d’ingressos que s’haguer rebut de les entitats locals que formen part 
de la mostra de la fiscalització, sent aquestes les següents: 

- Tots els ajuntaments dels municipis amb població superior a 
75.000 habitants i, en qualsevol cas, de les capitals de província. 

- Les diputacions provincials. 

- Les entitats dependents respectives subjectes a comptabilitat 
pressupostària, excepte els consorcis. 

Aquesta opció permet obtenir i fiscalitzar la informació de les entitats 
locals més grans i que, per tant, gestionen el major percentatge de 
recursos de l’àmbit local. 

Àmbit temporal 

L’àmbit temporal de la fiscalització s’estén a la informació corresponent 
als exercicis 2014 i 2015, sense perjudici que s’efectuen les anàlisis i 
comprovacions relatives a exercicis anteriors o posteriors que es 
consideren rellevants. 

L’aprovació de la Instrucció del Tribunal de Comptes el 30 de juny de 2015 
va comportar que per a la rendició de l’exercici 2014 a la Comunitat 
Valenciana hi haguera una doble possibilitat d’enviar la informació, a la 
Sindicatura de Comptes fins al 31 de març de 2015 i, posteriorment, al 
Tribunal de Comptes fins al 14 d’octubre del 2015. 

La informació sol·licitada en les dues plataformes no és homogènia, raó 
per la qual no s’ha pogut integrar la informació tramesa a la Sindicatura 
de Comptes de l’exercici 2014 amb la que figura en la Plataforma de 
Rendició de Comptes, excepte en l’apartat 1 de l’apèndix 2, relatiu a les 
dades de rendició d’informació. Per això, l’àmbit temporal d’aquesta 
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fiscalització per a la Comunitat Valenciana es limita a l’exercici 2015, 
excepte en l’apartat 1 de l’apèndix 2. 

Per a les dades de 2014 trameses a la Sindicatura de Comptes, cal acudir a 
l’Informe de fiscalització sobre els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l’informe de 
Secretaria de les entitats locals. Exercici 2014, aprovat pel Consell d’aquesta 
institució el 9 de febrer del 2016. 

5. Tipus de fiscalització i objectius generals 

Aquesta fiscalització té caràcter horitzontal. Es tracta d’una fiscalització 
essencialment de compliment que dirigeix els seus objectius a verificar 
l’aplicació de les disposicions legals i reglamentàries a què està sotmesa 
la gestió economicofinancera de les entitats locals en la matèria objecte 
de fiscalització. També constitueix una fiscalització operativa, en la 
mesura que s’examinen sistemes i procediments de control intern de les 
entitats locals. 

Constitueixen els objectius generals d’aquesta fiscalització: 

1. Verificar el compliment de l’obligació de remetre la informació sobre 
els acords contraris a advertiments formulades per la Intervenció 
local, els expedients amb omissió de fiscalització prèvia i les 
principals anomalies d’ingressos de les entitats locals del respectiu 
àmbit territorial. 

2. Determinar les situacions i causes concretes que van donar lloc a 
acords contraris a advertiments formulats per la Intervenció local, a 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia i a les principals 
anomalies d’ingressos. 

3. Identificar les àrees de major risc en la gestió de les entitats locals de 
la mostra que resulten de la informació enviada pels òrgans de la 
Intervenció. 

4. Referir i analitzar els àmbits en què es manifeste de manera més 
significativa una falta d’homogeneïtat en els criteris i procediments 
aplicats pels òrgans de la Intervenció en l’exercici de la seua funció i 
en la seua comunicació al Tribunal de Comptes. 

Així mateix s’examinarà l’observança de la normativa per a la igualtat 
efectiva de dones i homes i de la normativa reguladora de la 
transparència, en tot allò que, de conformitat amb aquesta normativa, 
poguera tindre relació amb l’objecte de les actuacions fiscalitzadores. 
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6. Règim jurídic general 

Les principals normes jurídiques aplicables a les entitats locals són les 
següents: 

Normativa estatal 

- Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2015 (LPGE 2015). 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC). 

- Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública (LFP). 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la 
Morositat de les Administracions Públiques i de Suport a Entitats 
Locals amb Problemes Financers. 

Normativa sobre contractació 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 

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

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de 
Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual 
s’estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions 
Comercials. 
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Normativa sobre estabilitat pressupostària 

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

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

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Normativa de règim local 

- Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
(LRBRL). 

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

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

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

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

- Reial Decret 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. 

- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris de l’Administració local. 

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

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

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
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- Ordre PRE/966/2014, de 10 de juny, per la qual es publiquen les 
característiques principals de les operacions d’endeutament 
subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 

Normativa autonòmica 

- Llei 8/2010, de 30 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana. 

- Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2015. 
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APÈNDIX 2. ASPECTES GENERALS SOBRE TOTA LA INFORMACIÓ REBUDA 
EN LA PLATAFORMA 

1. Informació sobre el grau de compliment de l’obligació. Exercicis 2014-
2015 

En aquest epígraf s’analitza el compliment de l’obligació de retre els 
acords contraris als advertiments de la Intervenció, els expedients amb 
omissió de fiscalització prèvia i les anomalies d’ingressos tant a la 
Sindicatura de Comptes com al Tribunal de Comptes, corresponent als 
exercicis de 2014 i 2015. 

El nivell de compliment de l’obligació de retre la dita informació i les 
entitats que l’han presentada fora del termini legal, és el següent: 
 

Quadre 1. Percentatge i grau de compliment per exercici (2014 i 2015), 
tipus d’entitat i tram de població; compliment en termini/fora 
de termini 

Tipus entitat 

EXERCICI 2014 EXERCICI 2015 

Nombre 
d’entitats 

Enviades En 
termini

Fora de 
termini

Nombre 
d’entitats

Enviades En 
termini

Fora de 
termini

Ajuntament 542 343 250 93 542 389 198 191

Més de 300.000 h. 2 2 1 1 2 1 1 0

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 2 1 1 2 2 2 0

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 4 4 0 4 4 3 1

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 7 4 3 7 7 6 1

Entre 25.001 i 50.000 h. 28 26 22 4 27 23 11 12

Entre 5.001 i 25.000 h. 113 96 81 15 114 95 63 32

Entre 1.001 i 5.000 h. 165 95 63 32 167 118 53 65

Menys de 1.000 h. 221 111 74 37 219 139 59 80

Diputació 3 3 2 1 3 3 2 1

Mancomunitat 64 20 17 3 64 18 12 6

Àrea metropolitana 2 2 2 0 2 0 0 0

Agrupació de municipis 1 0 0 0 1 0 0 0

Entitat local menor 7 6 6 0 7 3 2 1

Total 619 374 277 97 619 413 214 199
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El 60,4% de les entitats locals, sense tenir en compte els consorcis, va retre 
informació sobre advertiments de l’exercici 2014, percentatge que va 
augmentar fins el 66,7% en l’exercici 2015. Si ens atenim a aquelles que 
van complir amb l’obligació dins del termini legal, els percentatges de 
compliment van ser del 44,8% i del 34,6%, respectivament, fet que mostra 
que tot i haver retut més entitats en 2015, va disminuir la proporció de les 
que ho van fer en termini. Aquesta circumstància pot ser deguda al major 
període legal que hi va haver per trametre la informació de 2014. 

Per tipus d’entitat, el 46,1% dels ajuntaments, el 85,7% de les entitats locals 
menors, el 66,7% de les diputacions i el 100% de les àrees metropolitanes 
van retre la informació de l’exercici 2014 en el termini legalment establit. 
Els nivells de rendició en termini més baixos van ser els de les 
mancomunitats (31,3%) i les agrupacions de municipis (0,0%). 

La rendició de comptes de l’exercici 2015 ha tingut com a característica 
més destacable l’augment en la rendició d’informació en un 10,4% de les 
entitats respecte a l’exercici anterior. No obstant això, cal ressenyar que 
el 48,2% d’entitats que va remetre informació d’aquest exercici ho va fer 
fora de termini, enfront del 25,9% que va incomplir el termini respecte a 
2014. 

El nivell de rendició en termini corresponent a l’exercici 2015 disminueix 
en tots els casos excepte en les diputacions i les agrupacions de municipis, 
que romanen igual. És el cas dels ajuntaments (36,5%), mancomunitats 
(18,8%), entitats locals menors (28,6%) i àrees metropolitanes (0,0%). 

A continuació s’analitza el contingut de la informació tramesa, segons el 
tipus d’entitat, relativa als exercicis 2014 i 2015. La Plataforma de Rendició 
de Comptes té l’opció que cada entitat puga consignar una certificació 
negativa en el cas que no hi haja fets que comunicar sobre la informació 
sol·licitada. 
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Quadre 2. Nombre d’entitats amb certificats negatius: Classificació per 
tipus d’entitat i tram de població 

Tipus entitat 

EXERCICI 2014 EXERCICI 2015 

Enviats 
Cert. 
neg. 

advert. 

Cert. neg. 
omissió 

fiscal 

Cert. neg. 
ingressos

Cert. 
neg. 
tots 

Enviats 
Cert. neg. 

advert. 

Cert. neg. 
omissió 

fiscal 

Cert. neg. 
ingressos

cert. 
neg. tots

Ajuntament 343 202 311 319 198 389 240 359 358 235 

Més de 300.000 h. 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0 

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 0 3 3 0 4 0 3 3 0 

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 1 4 7 1 7 1 3 7 1 

Entre 25.001 i 50.000 h. 26 7 22 20 7 23 7 20 18 7 

Entre 5.001 i 25.000 h. 96 30 78 83 28 95 28 81 79 28 

Entre 1.001 i 5.000 h. 95 77 92 94 76 118 86 117 113 86 

Menys de 1.000 h. 111 86 111 109 86 139 117 134 137 113 

Diputació 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 

Mancomunitat 20 19 18 20 18 18 15 16 18 15 

Àrea metropolitana 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

Agrupació de municipis 6 6 6 6 6 3 2 2 3 2 

Total 374 231 340 350 226 413 258 379 382 253 

En el cas de la informació de 2014 rebuda en la seu electrònica de la 
Sindicatura de Comptes, s’ha considerat que no hi ha informació 
d’advertiments si l’entitat va informar que no tenia fets per comunicar, o 
si va comunicar fets (reconeixements extrajudicials de crèdit, operacions 
pendents d’aplicar al pressupost o informes de fiscalització posterior) i no 
hi ha informació sobre advertiments. 

El 2015 hi va haver 253 entitats que van comunicar no tenir cap tipus 
d’informació per trametre, el que equival a un 61,3% del total d’entitats 
que van realitzar enviaments (un percentatge similar al de 2014: un 60,4%). 
Per tipus d’informació, destaquen les certificacions negatives en 
anomalies en ingressos i en l’omissió de fiscalització prèvia, amb uns 
percentatges que superen en els dos casos el 90% per als dos exercicis. 

Les entitats que van contestar afirmativament que es van prendre acords 
contraris als advertiments efectuats van arribar al 38,2% el 2014 i el 37,5% 
el 2015. El contingut de les trameses s’ha mantingut en una proporció 
similar en els dos exercicis, fins i tot amb l’augment del 10,4% de les 
entitats que reten informació en 2015. 
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Impacte de les actuacions per incrementar el grau de compliment d’aquesta 
obligació 

Amb motiu de l’aprovació en 2015 pel Tribunal de Comptes i la Sindicatura 
de Comptes de les seues respectives instruccions, la Sindicatura de 
Comptes va realitzar un correu massiu, de data 12 d’abril de 2016, a totes 
les entitats locals incloses en l’àmbit d’actuació de la Instrucció, on es 
recordava la nova regulació per a la rendició d’informació de la Intervenció 
de les entitats locals. Posteriorment, el Tribunal de Comptes va fer un 
requeriment de data 5 de juliol de 2016 a totes les entitats que no havien 
complit amb la seua obligació fins a aquesta data. 

En els dos casos, els correus enviats van implicar un increment notable en 
l’enviament de la informació sol·licitada i de les consultes telefòniques 
efectuades per les entitats per a la correcta rendició. En concret, 153 
entitats van retre informació de 2015 en juliol i agost de 2016, després del 
recordatori del Tribunal de Comptes, circumstància que va representar un 
37,8% del total dels enviaments. 

2. Dades sobre aspectes generals del control intern de totes les entitats que 
han presentat informació. Exercici 2015 

En el quadre següent s’exposen els resultats obtinguts de les dades de la 
Plataforma sobre l’àmbit de la fiscalització prèvia i l’exercici de control 
financer de totes les entitats que han comunicat que no van tenir acords 
contraris ni expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
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Quadre 3. Exercici del control intern de les entitats que no tenen acords 
contraris als advertiments ni expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Tipus entitat 

EXERCICI 2015 

Enviades Cert. neg. tots 
Fiscalització 

prèvia: crèdit  i 
competència 

Sense control 
financer 

Ajuntament 389 235 61 218 

Més de 300.000 h. 1 0 0 0 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 0 0 0 

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 0 0 0 

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 1 0 1 

Entre 25.001 i 50.000 h. 23 7 5 7 

Entre 5.001 i 25.000 h. 95 28 11 25 

Entre 1.001 i 5.000 h. 118 86 22 76 

Menys de 1.000 h. 139 113 23 109 

Diputació 3 1 1 0 

Mancomunitat 18 15 1 14 

Àrea metropolitana 0 0 0 0 

Agrupació de municipis 0 0 0 0 

Entitat local menor 3 2 1 2 

Total 413 253 64 234 

El 61,3% de les entitats que van realitzar enviaments en 2015 van 
comunicar certificacions negatives en tots els tipus d’informació 
sol·licitada. D’aquestes, només un 25,3% va informar que realitzava la 
fiscalització prèvia sobre el crèdit i la competència, mentre que el 92,5% 
no va efectuar cap actuació de control financer. Aquests resultats 
signifiquen un baix grau de control intern en el segment d’entitats en què 
la Intervenció ha comunicat que no hi va haver acords contraris als 
advertiments, omissió de fiscalització ni anomalies en ingressos al llarg 
de tot l’exercici 2015. 

Seguidament es mostra el resultat de totes les entitats que efectuen 
fiscalització limitada prèvia. A més, es comprova l’abast d’aquesta i la 
rellevància dels que analitzen únicament l’existència de crèdit i la 
competència. També es contrasta si es realitzen actuacions de control 
financer. 
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Quadre 4. Abast de la funció interventora 

Tipus entitat 

EXERCICI 2015 

Enviades 
Fisc. 

limitada 
Existència 

crèdit 
Competència

Control 
financer 

Altres 
aspectes 

Ajuntament 389 136 135 129 35 82 

Més de 300.000 h. 1 1 1 1 1 1 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 1 1 1 1 1 

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 3 3 3 0 2 

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 3 3 3 2 3 

Entre 25.001 i 50.000 h. 23 14 14 14 3 10 

Entre 5.001 i 25.000 h. 95 48 47 45 10 38 

Entre 1.001 i 5.000 h. 118 35 35 32 12 17 

Menys de 1.000 h. 139 31 31 30 6 10 

Diputació 3 1 1 1 1 1 

Mancomunitat 18 2 2 1 1 1 

Entitat local menor 3 1 1 1 0 0 

Les entitats que van realitzar fiscalització limitada prèvia en 2015 van ser 
140, un 33,9% del total que va enviar informació. L’existència de crèdit i la 
competència es comprova en la pràctica totalitat dels casos, mentre que 
el 60,0% comunica que verifica altres aspectes. 

És rellevant la baixa incidència del control financer en aquestes entitats 
(26,4%). La majoria no va exercir alguna de les modalitats de control intern 
que preveu l’article 213 del TRLRHL. Per tant, no existeix un control 
posterior d’elements que tampoc no han sigut objecte de control en la 
fiscalització prèvia, ni d’un control d’eficàcia o eficiència. 

El quadre següent presenta els resultats per tipus d’entitat i tram de 
població de les entitats en què l’interventor ha informat negativament el 
pressupost i les modificacions pressupostàries, així com aquelles en què 
s’ha aprovat la liquidació amb un informe desfavorable de l’interventor.  
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Quadre 5. Informes negatius de la Intervenció 

Tipus entitat 

Exercici 2015 

Informe negatiu 
pressupost 

Informes neg. 
modificacions 

Informe negatiu 
liquidació pressu. 

Ajuntament 15 249 13 

Més de 300.000 h. 0 0 0 

Entre 100.001 i 300.000 h. 0 2 0 

Entre 75.001 i 100.000 h. 0 2 1 

Entre 50.001 i 75.000 h. 2 92 1 

Entre 25.001 i 50.000 h. 1 123 1 

Entre 5.001 i 25.000 h. 10 18 6 

Entre 1.001 i 5.000 h. 1 4 2 

Menys de 1.000 h. 1 8 2 

Diputació 0 0 0 

Mancomunitat 0 0 1 

Àrea metropolitana 0 0 0 

Agrupació de municipis 0 0 0 

Entitat local menor 0 1 0 

Total 15 250 14 

Les intervencions de les entitats locals van emetre un total de quinze 
informes negatius sobre el pressupost —tots ells en municipis— amb 
especial incidència en el tram de població de 5.001 a 25.000 habitants. Així 
mateix hi va haver catorze informes negatius sobre la liquidació del 
pressupost i 250 informes desfavorables respecte a les modificacions 
pressupostàries, quasi íntegrament en ajuntaments. 

3. Dades agregades dels acords contraris als advertiments comunicats per 
totes les entitats locals per mitjà de la Plataforma. Exercici 2015 

Aquest apartat examina el nombre i l’import dels acords contraris a 
advertiments formulats per la Intervenció segons diversos criteris, les 
deficiències i irregularitats segons la modalitat i del tipus de despesa, així 
com la motivació dels advertiments dels interventors. 
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Quadre 6. Classificació per tipus d’entitat i tram de població de tots els 
acords contraris a advertiments 

Tipus entitat 
2015 

Nombre 
d’advertiments 

Import 

Ajuntament 4.968 362.789.983 

Més de 300.000 h. 1 2.100.000 

Entre 100.001 i 300.000 h. 132 61.235.466 

Entre 75.001 i 100.000 h. 729 120.993.566 

Entre 50.001 i 75.000 h. 208 41.045.018 

Entre 25.001 i 50.000 h. 1.065 69.053.937 

Entre 5.001 i 25.000 h. 2.129 64.392.343 

Entre 1.001 i 5.000 h. 488 3.050.227 

Menys de 1.000 h. 216 919.427 

Diputació 33 1.132.418 

Mancomunitat 25 55.696 

Entitat local menor 1 360 

Total 5.027 363.978.457 

Tal com mostra el quadre 2, 155 entitats van comunicar que havien 
adoptat acords contraris als advertiments de la Intervenció en 2015. El 
nombre d’acords adoptats va ser de 5.027, amb un import total associat de 
364 milions d’euros. 

Per tipus d’entitats, els ajuntaments representen el 98,8% dels acords i el 
99,7% de l’import, i destaquen per la seua importància aquells la població 
dels quals es troba entre 75.001 i 100.000 habitants. 
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Quadre 7. Acords contraris classificats segons la modalitat de despesa 
de l’expedient 

Modalitat despesa 
2015 

Nombre Import 

Despeses de personal 749 105.207.260 

Expedients de contractació 2.658 66.008.902 

Expedients de subvencions i ajudes 
públiques 

377 12.866.544 

Determinats procediments d’execució del 
pressupost de despeses 

290 8.085.523 

Operacions financeres 21 7.888.800 

Operacions de dret privat 48 895.022 

Despeses derivades d’altres procediments 418 87.612.207 

Incompliment prelació de pagaments 466 75.414.198 

Total 5.027 363.978.457 

Pel que fa a la modalitat de la despesa objecte de l’advertiment, destaquen 
aquelles que tenen l’origen en expedients de contractació, els quals 
arriben al 52,9% del total. També són importants les despeses de personal 
(14,9%), l’incompliment en la prelació de pagaments (9,3%) i les despeses 
derivades d’altres procediments (8,3%). 

Si ens atenem al seu import, sobreïxen les despeses de personal (28,9%), 
seguits de les despeses derivades d’altres procediments (24,1%), 
l’incompliment en la prelació de pagaments (20,7%) i els expedients de 
contractació (18,1%). 
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Quadre 8. Nombre i import dels acords contraris a advertiments 
classificats d’acord con la motivació de l’article 216 del 
TRLRHL 

 

Causa de l’advertiment 
2015 

Nombre 
d’advertiments 

Import 

Insuficiència de crèdit 343 10.578.346 

Crèdit proposat no adequat 12 2.133.040 

Absència de fiscalització dels actes que originaren les ordres de 
pagament 

40 8.900.516 

Omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials 2.568 96.745.355 

Advertiment derivat de comprovacions materials d’obres, 
subministraments, adquisicions i serveis 

85 945.489 

Altres motius 1.979 244.675.711 

Total 5.027 363.978.457 

Més de la meitat dels advertiments formulats van tenir la seua causa en 
l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials que, tot i això, 
només arriben al 26,6% de l’import total. 

La quantia més important té lloc quan la causa declarada ha sigut "Altres 
motius", que suma el 67,2% de l’import, tot i que representen només el 
39,4% dels advertiments. 

Quadre 9. Nombre i import dels acords contraris a advertiments 
classificats atenent a l’òrgan que va aprovar l’acord 

 

Òrgan resolució 

2015 

Nombre 
d’advertiments 

Import 

Ple 398 38.269.277 

President 4.107 307.372.669 

Junta de Govern 522 18.336.511 

Total 5.027 363.978.457 

La gran majoria d’acords contraris als advertiments en 2015 els va adoptar 
el president de l’entitat local. En concret, un 81,7% dels acords, que 
equivalen al 84,5% de l’import total. Hi segueixen en importància els 
acords adoptats per la Junta de Govern, amb uns percentatges del 10,4% 
del nombre i del 5,0% de l’import; i els adoptats pel Ple, el 7,9% i el 10,5%, 
respectivament. 
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4.  Dades agregades dels expedients amb omissió de fiscalització prèvia 
comunicats per totes les entitats locals per mitjà de la Plataforma. 
Exercici 2015 

En aquest epígraf s’analitza el nombre i l’import d’expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia, les deficiències i irregularitats segons la modalitat 
i el tipus de despesa, així com la motivació dels advertiments dels 
interventors. 

Quadre 10. Classificació per tipus d’entitat i tram de població de tots els 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

 

Tipus d’entitat 
2015 

Nombre 
d’expedients Import 

Ajuntament 604 90.439.810 

Més de 300.000 h. 432 79.529.263 

Entre 100.001 i 300.000 h. 28 1.324.608 

Entre 75.001 i 100.000 h. 5 168.816 

Entre 50.001 i 75.000 h. 47 7.757.572 

Entre 25.001 i 50.000 h. 6 84.971 

Entre 5.001 i 25.000 h. 73 1.473.346 

Entre 1.001 i 5.000 h. 1 13.189 

Menys de 1.000 h. 12 88.045 

Diputació 2 0 

Mancomunitat 3 35.576 

Entitat local menor 1 1.700 

Total 610 90.477.086 

Segons el quadre 2, només 34 entitats van comunicar l’existència 
d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia en 2015. El nombre 
d’expedients va pujar a 610, amb un import total associat de 90 milions 
d’euros. 

Els ajuntaments són les entitats que acaparen la pràctica totalitat 
d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia, destacant el tram de 
major població, amb el 70,8% d’expedients, que comporten un import del 
87,9%. Aquests 432 expedients que figuren en el quadre anterior 
corresponen, com es pot veure a l’apèndix 3, a l’Ajuntament de València. 
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Quadre 11. Expedients amb omissió de fiscalització segons el seu tipus 
i modalitat, indicant el nombre i l’import 

 

Modalitat de la despesa 

2015 

Nombre 
d’obligacions 
reconegudes 

IMPORT 

Despeses de personal 45 7.623.297 

Expedients de contractació 2.113 64.260.789 

Expedients de subvencions i ajudes 
públiques 

22 217.555 

Determinats procediments d’execució del 
pressupost de despeses 

1 121 

Operacions financeres 23 18.806 

Operacions de dret privat 96 219.265 

Despeses derivades d’altres procediments 148 18.137.252 

Total 2.448 90.477.086 

Nota: Aquestes dades es refereixen a obligacions reconegudes en els expedients tramitats amb 
omissió de fiscalització prèvia. 

La modalitat de despesa amb el major nombre i import d’obligacions 
reconegudes ha sigut els expedients de contractació, amb uns 
percentatges del 86,3% i del 71,0% sobre el total, respectivament. El 
segueix en importància la modalitat de "Despeses derivades d’altres 
procediments", amb el 6,1% d’obligacions reconegudes i el 20,1% de 
l’import. També cal destacar l’import a què arriben les despeses de 
personal, un 8,4% del total. 
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Quadre 12. Nombre i import dels expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia classificats en funció de les causes de la 
infracció 

 

Causa de l’advertiment 
2015 

Nombre 
d’advertiments 

Import 

Insuficiència de crèdit 18 1.574.461 

Crèdit proposat no adequat 0 0 

Absència de fiscalització dels actes que originaren les ordres de 
pagament 

52 8.944.871 

Omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials 511 79.512.445 

Advertiment derivat de comprovacions materials d’obres, 
subministraments, adquisicions i serveis 

1 42.500 

Altres motius 28 402.809 

Total 610 90.477.086 

Igual que en els acords contraris als advertiments, la causa més freqüent 
en l’omissió de fiscalització prèvia ha sigut l’“Omissió en l’expedient de 
requisits o tràmits essencials”, que ha representat el 83,8% dels expedients 
i el 87,9% de l’import total. També destaquen com a causes més 
importants l’“Absència de fiscalització dels actes que van originar les 
ordres de pagament”, i “La insuficiència de crèdit”. 

Quadre 13. Nombre i import dels expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia segons els òrgans que van adoptar els 
acords 

 

Òrgan gestor 
2015 

Nombre 
d’expedients 

Import 

President 17 110.845 

Junta de Govern 72 948.810 

Regidoria 36 8.084.688 

Departament 14 202.366 

Àrea 1 55.947 

Serveis 429 78.584.790 

Altre 9 1.108.896 

Ple 32 1.380.744 

Total 610 90.477.086 

En 2015, els acords adoptats per Serveis van predominar sense que 
s’hagués efectuat el preceptiu tràmit de fiscalització prèvia, ja que 
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abastaren el 70,3% dels acords, amb un import associat del 86,9% respecte 
del total. Atenent al seu import, els segueixen els acords presos per les 
regidories, el Ple, altres i la Junta de Govern. L’ordre que expressa el quadre 
anterior pot significar que el control intern és menys rigorós en els nivells 
de l’Administració amb menor rang jeràrquic. 

5. Dades agregades de les anomalies d’ingressos comunicades per totes 
les entitats locals per mitjà de la Plataforma. Exercici 2015 

En aquest apartat analitzem la rendició d’anomalies d’ingressos, atenent 
el tipus d’entitat i la naturalesa econòmica dels ingressos. 

Quadre 14.  Nombre i import de les principals anomalies d’ingressos 
classificades per tipus d’entitat i tram de població 

Tipus entitat 

2015 

Nombre 
d’anomalies Import 

Ajuntament 178 14.676.440 

Més de 300.000 h. 4 24.001 

Entre 100.001 i 300.000 h. 4 1.403.189 

Entre 75.001 i 100.000 h. 9 163.615 

Entre 25.001 i 50.000 h. 39 9.228.324 

Entre 5.001 i 25.000 h. 99 3.786.256 

Entre 1.001 i 5.000 h. 19 51.222 

Menys de 1.000 h. 4 19.833 

Total 178 14.676.440 

Sols 31 entitats, totes ajuntaments, van comunicar l’existència 
d’anomalies en ingressos en 2015, segons el que podem observar en el 
quadre 2. El nombre d’expedients va ser de 178, amb un import total 
associat de 15 milions d’euros. 

Destaquen els trams de població que van des dels 5.001 fins als 50.000 
habitants, que acaparen la gran majoria d’anomalies i representen un 
88,7% de l’import total. 
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Quadre 15. Naturalesa econòmica dels ingressos sobre els quals s’han 
comunicat anomalies 

Tipus d’ingrés 

2015 

Nombre 
anomalies Import 

Impostos locals 16 607.566 

Taxes 58 1.788.070 

Preus públics 11 181.354 

Subvencions 1 1.187.704 

Transferències 1 26.382 

Operacions urbanístiques 2 997.875 

Multes i sancions 7 7.486.012 

Ingressos patrimonials 52 1.382.643 

Altres 30 1.018.834 

Total 178 14.676.440 

Segons la seua naturalesa econòmica, les “Taxes” van ser els ingressos en 
els quals es van comunicar major nombre d’anomalies, seguides pels 
“Ingressos patrimonials” i per “Altres”. 

Si ens atenem al seu import, les “Multes i sancions” sumen més de la 
meitat del total amb tan sols el 3,9% de les anomalies. A continuació hi ha 
diversos tipus d’ingressos que van sumar imports globals propers al milió 
d’euros per a cada un, com ara les “Taxes”, els “Ingressos patrimonials”, 
les “Subvencions”, “Altres” i les “Operacions urbanístiques”. 
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APÈNDIX 3. RESULTATS GLOBALS OBTINGUTS DE L’ANÀLISI DE LA 
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LES 
ENTITATS DE LA MOSTRA 

1. Criteris utilitzats per a seleccionar les entitats de la mostra i la seua 
relació. 

En aquest apartat es realitza l’examen de la informació i documentació 
dels acords contraris a advertiments (ACA) i dels expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia (OFP) per import superior a 50.000 euros i de les 
principals anomalies d’ingressos (AI) que s’han rebut de les entitats locals 
que formen part de la mostra de la fiscalització, segons s’indica en 
l’apartat 4 de l’apèndix 1. 

Aquesta opció permet obtenir i fiscalitzar la informació de les entitats 
locals més grans i que, per tant, gestionen el major percentatge de 
recursos de l’àmbit local. 

En el quadre següent es mostren les entitats que formen part de la mostra 
de la Comunitat Valenciana, amb el nombre i l’import dels advertiments 
de l’exercici 2015 presentats per cada una, distribuïdes per tipus 
d’advertiment.  

Quadre 17. Advertiments de l’exercici 2015 comunicats per les entitats 
de la mostra de la Comunitat Valenciana, per tipus 
d’advertiment 

 

Entitat 
Data 

presentació 

ACA OFP AI 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Aj. d’Alacant No - - - - - -

Aj. Castelló de la Plana 29/04/2016 132 61.235.466 0 0 4 1.403.189

Aj. Elx 29/04/2016 0 0 28 1.324.608 0 0

Aj. Gandia 26/04/2016 368 87.396.624 0 0 8 160.926

Aj. Oriola 29/07/2016 62 22.581.234 0 0 0 0

Aj. Torrent 28/04/2016 33 2.398.260 5 168.816 1 2.689

Aj. Torrevella 29/04/2016 266 8.617.448 0 0 0 0

Aj. València 29/04/2016 1 2.100.000 432 79.529.263 4 24.001

Diputació d’Alacant 28/04/2016 0 0 0 0 0 0

Diputació de Castelló 29/04/2016 11 73.429 0 0 0 0

Diputació València 27/07/2016 22 1.058.989 2 0 0 0

TOTAL   895 185.461.450 467 81.022.687 17 1.590.805

De les onze entitats que formen la mostra, vuit van trametre la informació 
de 2015 en el termini estipulat per la Instrucció, mentre que l’Ajuntament 
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d’Oriola i la Diputació de València ho van fer fora de termini. L’Ajuntament 
d’Alacant no va remetre informació corresponent a aquest exercici. 

2. Anàlisi del control intern sobre les entitats de la mostra 

S’ha obtingut informació general sobre l’activitat del control intern en 
l’exercici 2015. La informació tramesa mitjançant la Plataforma indica si 
la fiscalització prèvia es limita a comprovar els requisits d’existència de 
crèdit i la competència, si hi ha control financer, si hi ha informes 
desfavorables en l’aprovació del pressupost, en la liquidació del 
pressupost, sobre les modificacions o sobre aspectes relacionats amb 
l’estabilitat pressupostària. En el cas de les entitats de la mostra, les 
contestacions van ser les següents: 

Quadre 18. Informació del control intern en les entitats de la mostra. 
Exercici 2015 

Entitat 
Fiscalització 

limitada 
prèvia 

Existència 
de crèdit 

Competència
Altres 

aspectes
Control 
financer 

Informes desfavorables 

Aprovació/ 
liquidació 
pressupost 

Modificacions 
pressupost 

Aj. Castelló de la Plana Sí Sí Sí Sí No No Sí 

Aj. Elx No No No No Sí No No 

Aj. Gandia Sí Sí Sí No No No Sí 

Aj. Oriola No No No No No No Sí 

Aj. Torrent Sí Sí Sí Sí No No No 

Aj. Torrevella Sí Sí Sí Sí No No No 

Aj. València Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Diputació d’Alacant Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Diputació de Castelló No No No No No No No 

Diputació València No No No No No No No 

Hi ha sis entitats que van declarar a la Plataforma que tenien implantat 
un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics per verificar la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa, l’existència de crèdit i 
altres comprovacions addicionals. Malgrat aquesta previsió, només la 
Diputació d’Alacant i els ajuntaments d’Elx i València van realitzar 
actuacions de control financer en l’exercici 2015. En la majoria d’entitats 
no existeix, per tant, un control posterior d’elements que no hagen sigut 
objecte de control en la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o 
eficiència. 

Per completar l’anàlisi, s’ha sol·licitat informació addicional a les entitats 
de la mostra que han presentat certificacions negatives d’acords contraris 
a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Es pretén 
comprovar si l’existència de certificacions negatives es motiva en 
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l’exercici d’un control intern molt limitat i si hi ha insuficiència de mitjans 
en la Intervenció local. Aquesta informació s’ha obtingut d’acord amb un 
qüestionari que tracta els punts següents: composició de la unitat de la 
Intervenció, existència d’un manual de control intern i l’existència 
d’advertiments en l’exercici.  

En el cas de la Comunitat Valenciana només la Diputació d’Alacant 
presenta certificacions negatives. L’anàlisi del control intern d’aquesta 
entitat es presenta en un apartat individualitzat de l’apèndix 4. 

3. Anàlisi dels acords contraris a advertiments i l’omissió de fiscalització 
prèvia en les entitats de la mostra 

Aquest apartat estudia els tipus de negoci jurídic en què tendeixen a 
produir-se els acords contraris a advertiments o l’omissió de fiscalització 
prèvia amb més freqüència, les causes dels advertiments no atesos, així 
com les principals infraccions que s’han posat de manifest en la 
documentació aportada, identificant amb això les àrees de risc en la 
gestió. En la selecció d’advertiments de cada entitat s’ha buscat la major 
representativitat possible. Per a això s’ha procurat que l’import de la 
mostra siga almenys el 25% del comunicat per l’entitat per a cada tipus 
d’advertiment. 

3.1 Resultats sobre els acords contraris a advertiments 

En aquest primer quadre es mostra el nombre i l’import dels acords 
contraris a advertiments de les entitats que formen part del treball, 
distingint els que superen els 50.000 euros i d’aquests, els que s’han 
seleccionat per a la mostra. 
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Quadre 19. Acords contraris a advertiments comunicats per les entitats 
de la mostra. Exercici 2015 

Entitat 

Total ACR ACR > 50.000 ACR mostra 

Nombre Import Nombre Import 
% 

import 
s/total

Nombre Import 
% 

import 
s/total 

Aj. Castelló de la Plana 132 61.235.466 50 60.817.929 99,3% 7 20.745.241 33,9%

Aj. Elx 0 0 0 0 - 0 0 -

Aj. Gandia 368 87.396.624 205 84.853.194 97,1% 12 24.205.406 27,7%

Aj. Oriola 62 22.581.234 31 22.087.159 97,8% 6 6.152.974 27,2%

Aj. Torrent 33 2.398.260 21 2.051.965 85,6% 5 2.394.571 99,8%

Aj. Torrevella 266 8.617.448 29 6.706.241 77,8% 5 2.527.572 29,3%

Aj. València 1 2.100.000 1 2.100.000 100,0% 1 2.100.000 100,0%

Diputació d’Alacant 0 0 0 0 - 0 0 -

Diputació de Castelló 11 73.428 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Diputació València 22 1.058.989 2 712.102 67,2% 2 712.102 67,2%

Total 895 185.461.450 339 179.328.590 96,7% 38 58.837.865 31,7%

Hi ha dues entitats que han comunicat que no es van produir acords 
contraris a advertiments en 2015: l’Ajuntament d’Elx i la Diputació 
d’Alacant. 

L’Ajuntament de Gandia ha tramés el 41,1% del total d’acords contraris a 
advertiments. Li segueixen en importància els ajuntaments de Torrevella, 
Castelló de la Plana i Oriola. Les tres entitats amb major import són els 
ajuntaments de Gandia, Castelló de la Plana i Oriola. Destaca la baixa 
incidència que té la informació remesa per les diputacions provincials. 

Els acords contraris a advertiments amb un import superior a 50.000 euros 
representen el 37,9% de tots els acords, amb un import associat del 96,7%. 
Per a aquests expedients és preceptiu adjuntar en la Plataforma la 
documentació de l’informe de la Intervenció i l’acord de l’òrgan de govern. 

A continuació s’exposa la distribució dels acords contraris a advertiments 
de 2015 comunicats per les entitats de la mostra, en funció de la seua 
modalitat de despesa: 
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Quadre 20. Acords contraris a advertiments comunicats per les entitats 
de la mostra, classificats per modalitat de despesa. Exercici 
2015 

 

MODALITAT DE DESPESA 

Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 348 17.214.714 38,9% 9,3%

Execució del pressupost de 
despeses 19 1.717.279 2,1% 0,9%

Despeses de personal 84 22.843.068 9,4% 12,3%

Despeses derivades d’altres 
procediments 

118 72.693.700 13,2% 39,2%

Incompliment prelació de 
pagaments 260 59.671.506 29,1% 32,2%

Operacions financeres 2 4.391.000 0,2% 2,4%

Subvencions i ajudes públiques 64 6.930.183 7,2% 3,7%

Total 895 185.461.450 100,0% 100,0%

La modalitat en la qual es van adoptar major nombre d’acords va ser en 
contractació, seguida de l’incompliment en la prelació de pagaments i les 
despeses derivades d’altres procediments. 

S’han seleccionat 38 expedients amb import superior a 50.000 euros per a 
fer-ne la revisió, que assoleixen el 4,3% del nombre d’acords i el 31,7% de 
l’import total. La selecció supera el 25% de l’import retut en totes les 
entitats que han tramés informació. L’anàlisi individual dels acords de 
cada entitat es troba en l’apèndix 4 d’aquest Informe. 

En aquest quadre s’agrupen els acords revisats segons les infraccions 
advertides pels informes de la Intervenció: 
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Quadre 21. Infraccions advertides en els acords contraris a advertiments 
revisats. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Qualificació errònia del tipus de contracte. 
Retribució al contractista mitjançant taxes 1 200.000 2,6% 0,3%

Despeses instrumentats mitjançant un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 4 10.604.739 10,5% 18,0%

Irregularitats en subvencions 5 4.572.996 13,2% 7,8%

Incompliments en els pagaments 6 18.553.495 15,8% 31,6%

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 14 8.860.853 36,8% 15,0%

Irregularitats en acomptes de caixa fixa 1 500.000 2,6% 0,9%

Operacions de tresoreria amb empreses 
públiques 4 6.591.000 10,5% 11,2%

Règim retributiu dels membres i del personal 
de les corporacions locals 

3 8.954.781 7,9% 15,2%

Total 38 58.837.865 100,0% 100,0%

La infracció més freqüent detectada per l’interventor s’ha produït en els 
principis i procediments que regeixen la contractació. Entre altres, el 
fraccionament en el preu dels contractes, les despeses realitzades sense 
expedient de contractació i l’execució de contractes una vegada 
finalitzada la seua vigència. 

En el procediment de pagaments s’ha advertit sobre la vulneració de 
l’ordre de prelació dels pagaments i l’incompliment en el termini de 
pagament, amb l’exigència corresponent d’interessos de demora. 

També destaquen les infraccions en la concessió de subvencions, per no 
respectar els principis de concurrència i publicitat i per concedir un import 
superior a la quantia total màxima fixada en la convocatòria. En el cas de 
les subvencions del programa Xarxa Llibres els advertiments s’han 
fonamentat en la falta de justificació dels requisits d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i de no execució simultània del 
mateix servei amb una altra Administració pública. 

Quant a les despeses de personal, les observacions de l’interventor s’han 
centrat en la percepció inadequada de determinats complements i en la 
interinitat de certs llocs de treball. 
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3.2 Resultats sobre els expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Tot seguit es mostra el nombre i import dels expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia comunicats per les entitats que formen part del treball, 
distingint els que superen els 50.000 euros i, d’aquests, els que s’han 
seleccionat per a fer-ne la revisió. 

Quadre 22. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia comunicats 
per les entitats de la mostra. Exercici 2015 

Entitat 
TOTAL OFP OFP > 50.000 OFP mostra

Nombre Import Nombre Import % import 
s/Total 

Nombre Import % import 
s/Total 

Aj. Castelló de la Plana 0 0 0 0 - 0 0 -

Aj. Elx 28 1.324.608 3 897.823 67,8% 3 897.823 67,8%

Aj. Gandia 0 0 0 0 - 0 0 -

Aj. Oriola 0 0 0 0 - 0 0 -

Aj. Torrent 5 168.816 2 122.628 72,6% 2 122.628 72,6%

Aj. Torrevella 0 0 0 0 - 0 0 -

Aj. València 432 79.529.263 119 75.437.435 94,9% 8 21.366.736 26,9%

Diputació d’Alacant 0 0 0 0 - 0 0 -

Diputació de Castelló 0 0 0 0 - 0 0 -

Diputació de València 2 0 0 0 - 0 0 -

TOTAL 467 81.022.687 124 76.457.886 94,4% 13 22.387.187 27,6%

Només hi ha quatre entitats que van comunicar expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia a la Plataforma de Rendició de Comptes. 
L’Ajuntament de València comprén la quasi totalitat d’expedients 
remesos. Li segueixen a gran distància els ajuntaments d’Elx i Torrent i la 
Diputació de València. 

En primer lloc es presenta la informació enviada per les entitats de la 
mostra, agrupada pel tipus de despesa: 
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Quadre 23. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia comunicats 
per les entitats de la mostra, classificats per modalitat de 
despesa. Exercici 2015 

Modalitat de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Import Percentatge 
import

Determinats procediments d’execució del 
pressupost de despeses 

121 0,0%

Expedients de contractació 63.203.132 78,0%

Expedients de subvencions i ajudes públiques 179.222 0,2%

Despeses de personal 232.856 0,3%

Despeses derivades d’altres procediments 17.205.802 21,2%

Operacions de dret privat 201.555 0,3%

Total 81.022.687 100,0%

Els expedients de contractació i les despeses derivades d’altres 
procediments comprenen la pràctica totalitat de l’import de les 
obligacions en què va haver-hi omissió de fiscalització prèvia, en les 
entitats de la mostra. 

En el quadre següent s’exposen els expedients revisats segons les 
infraccions objecte d’advertiment en els informes de la Intervenció: 

Quadre 24. Infraccions advertides en els expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia revisats. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Execució de despeses prescindint del 
procediment legalment establit 3 8.185.028 23,1% 36,6%

Despeses instrumentades mitjançant un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 4 7.673.224 30,8% 34,3%

Omissió de fiscalització prèvia en contractes 1 68.668 7,7% 0,3%

Omissió de fiscalització prèvia en subvencions 1 53.960 7,7% 0,2%

Irregularitats en l’execució dels contractes 4 6.406.307 30,8% 28,6%

Total 13 22.387.187 100,0% 100,0%
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3.3 Anàlisi sobre l’existència de falta de criteris homogenis en la gestió de 
les entitats en relació amb la tramitació i els criteris dels acords contraris 
a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

En l’anàlisi dels expedients i documentació de les entitats de la mostra 
s’ha comprovat el següent: 

a) Hi ha un tractament diferent en les despeses tramitades mitjançant 
reconeixements extrajudicials de crèdit. Hi ha tres intervencions 
(ajuntaments de Castelló de la Plana, Gandia i Torrevella) que han 
efectuat advertiments a diverses despeses incloses en aquests 
expedients, principalment per la falta de crèdit adequat i en matèria 
de contractació. La seua aprovació ha donat lloc a un acord contrari 
a advertiment. 

 D’altra banda, la Intervenció dels ajuntaments d’Elx i València ha 
comunicat que es tracta d’expedients en què s’ha omés la 
fiscalització prèvia. Els informes s’emeten, amb independència de les 
responsabilitats en què s’haguera pogut incórrer, a fi que es puga 
resoldre l’omissió de fiscalització mitjançant el reconeixement de les 
obligacions per l’òrgan competent. 

b) S’ha revisat el programa de subvencions Xarxa Llibres en tres 
ajuntaments. S’han advertit diferències de criteri en els 
advertiments emesos pels òrgans de la Intervenció. 

- Ajuntament de Gandia: la concessió de subvencions vulnera 
l’article 8 de l’LGS, ja que l’Ajuntament incompleix els objectius 
d’estabilitat pressupostària. 

- Ajuntament de Castelló de la Plana: falta la justificació dels 
requisits d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i 
de no execució simultània del mateix servei amb una altra 
Administració pública, exigibles després de l’entrada en vigor 
de l’LRSAL. 

- Ajuntament de Torrevella: el procediment no és el previst en el 
TRLCSP per a la compra de béns per part de l’Administració, no 
hi ha delegació de competències i el finançament corresponent, 
no està qualificada la totalitat de la despesa i no es determina 
la naturalesa jurídica de l’expedient. 

c) El gran nombre d’advertiments existent en algunes entitats es pot 
deure a l’incompliment de l’article 219.1 del TRLRHL, sobretot en el 
cas de les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, 
que es continuen fiscalitzant una vegada intervinguda la despesa 
corresponent al període inicial de l’acte o contracte del qual deriven 
o les seues modificacions. 
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3.4 Anàlisi de les anomalies dels ingressos 

Tot seguit s’exposa el nombre i import de les anomalies en ingressos 
comunicades per les entitats que formen part del treball, distingint les que 
superen els 50.000 euros i, d’aquestes, les seleccionades per a fer la revisió. 

Quadre 25. Anomalies en els ingressos (AI) comunicades per les entitats 
de la mostra. Exercici 2015 

Entitat 
AI TOTAL AI > 50.000 AI mostra 

Nombre. Import Nombre. Import Nombre. Import % import 
s/Total 

Aj. Castelló de la Plana 4 1.403.189 3 1.395.050 3 1.395.050 99,4%

Aj. Elx 0 0 0 0 0 0 -

Aj. Gandia 8 160.926 0 0 0 0 0,0%

Aj. Oriola 0 0 0 0 0 0 -

Aj. Torrent 1 2.689 0 0 0 0 0,0%

Aj. Torrevella 0 0 0 0 0 0 -

Aj. València 4 24.001 0 0 0 0 0,0%

Diputació d’Alacant 0 0 0 0 0 0 -

Diputació de Castelló 0 0 0 0 0 0 -

Diputació de València 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL 17 1.590.805 3 1.395.050 3 1.395.050 87,7%

Només quatre entitats van comunicar en 2015 un total de 17 anomalies en 
els ingressos en la Plataforma de Rendició de Comptes, els ajuntaments 
de Castelló de la Plana, Gandia, Torrent i València. No va haver-hi més que 
tres anomalies superiors a 50.000 euros, totes les quals en l’Ajuntament 
de Castelló de la Plana. 

En el quadre següent es desglossen les anomalies en els ingressos 
declarades en 2015 per les entitats de la mostra, segons el tipus d’ingrés 
que les origina: 
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Quadre 26. Anomalies en els ingressos comunicades per les entitats de 
la mostra, classificades per tipus d’ingrés. Exercici 2015 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Ingressos patrimonials 1 90 5,9% 0,0%

Multes i sancions 2 590 11,8% 0,0%

Altres 3 215.485 17,7% 13,6%

Preus públics 8 160.926 47,1% 10,1%

Subvencions 1 1.187.704 5,9% 74,7%

Taxes 2 26.010 11,8% 1,6%

Total 17 1.590.805 100,0% 100,0%

La selecció d’anomalies en els ingressos consta dels únics expedients que 
superen els 50.000 euros, corresponents a l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana, analitzats amb detall en l’apartat 2 de l’apèndix 4 d’aquest Informe. 

Quadre 27. Infraccions advertides en les anomalies en els ingressos 
revisades. Exercici 2015 

Infraccions advertides per 
l’interventor 

Anomalies en ingressos 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Subvencions. Falta justificació 
estabilitat pressupostària 1 1.187.704 33,3% 85,1%

Ingressos de patrocini i domini 
públic sense expedient 2 207.346 66,7% 14,9%

Total 3 1.395.050 100,0% 100,0%

En el programa de subvencions Xarxa Llibres, falta la justificació del 
compliment dels requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, a més que no incorre en execució simultània del mateix servei 
amb una altra Administració pública. 

A més, hi ha dues anomalies per no haver aportat dades ni documents que 
acrediten la naturalesa de certs ingressos, en els quals no consta que 
s’haja seguit cap procediment administratiu, fet que incompleix la 
normativa vigent en matèria de patrocini i d’ocupació del domini públic. 
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APÈNDIX 4. APARTAT ESPECÍFIC DE CADA ENTITAT DE LA MOSTRA 

1. Ajuntament d’Alacant 

L’Ajuntament no va remetre a la Plataforma de Rendició de Comptes la 
informació dels exercicis 2014 i 2015, prevista en l’article 218.3 del TRLRHL, 
que estableix la Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015. 
Així mateix, no va atendre els requeriments efectuats per la Sindicatura 
de Comptes, de 12 d’abril del 2016, i pel Tribunal de Comptes, de data 5 de 
juliol de 2016. 

L’Entitat tampoc no ha comunicat la informació dels seus quatre 
organismes autònoms dependents: Patronat Municipal de l’Habitatge, 
Patronat Municipal d’Educació Infantil, Patronat Municipal de Turisme i 
Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social. 

Quant a la informació tramesa a la Sindicatura de Comptes, en 
compliment parcial de les seues instruccions, va enviar la informació 
corresponent a 2014 en data d’1 d’abril de 2015, mentre que la comunicació 
de l’exercici 2015 es va realitzar el 31 de març de 2016. 

2. Ajuntament de Castelló de la Plana 

L’Ajuntament va trametre la informació de l’exercici 2015, prevista en 
l’article 218.3 del TRLRHL, dins del termini establit en la Instrucció del 
Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, en concret, el 29 d’abril de 
2016. 

Així mateix, ha comunicat informació dels seus tres organismes 
autònoms dependents: el Patronat Municipal de Festes de Castelló, el 
Patronat Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de Turisme. 

2.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

L’Ajuntament tenia implantat en 2015 un sistema de fiscalització prèvia 
de requisits bàsics, regulat en l’Acord del Ple de 27 de novembre de 2014. 
Segons aquest sistema, a més de la verificació de la competència de 
l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit adequat i suficient, 
es preveien altres comprovacions addicionals. Els expedients, després de 
la fiscalització prèvia limitada, passen a integrar l’univers de documents 
que han de ser objecte, al final de l’exercici, d’un mostreig aleatori i 
representatiu del control posterior. 

A pesar d’aquesta previsió, l’Ajuntament no va realitzar actuacions de 
control financer en l’exercici 2015, de manera que no es va exercir alguna 
de les modalitats de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 
Per tant, no hi ha un control posterior d’elements que tampoc són objecte 
de control en la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 
Això significa que disposa d’un sistema de control intern insuficient, en el 
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qual no es pot comprovar si es compleixen els principis de bona gestió 
financera (eficiència, eficàcia i economia) en l’actuació de l’Entitat. 

També consta que s’han informat desfavorablement dues propostes de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015. Tant l’aprovació com la liquidació 
del pressupost van ser informades favorablement. 

2.2 Acords contraris a advertiments 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana ha comunicat al Tribunal de Comptes 
que ha adoptat 132 acords contraris a advertiments en l’exercici 2015, tal 
com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 28. Acords contraris a advertiments de l’exercici 2015. 
Ajuntament de Castelló de la Plana 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
Import 

Despeses de personal 48 5.073.931 36,4% 8,3%

Subvencions 3 2.878.201 2,3% 4,7%

Contractació 11 196.656 8,3% 0,3%

Execució pressupost de despeses 10 1.021.781 7,6% 1,7%

Altres procediments 60 52.064.897 45,5% 85,0%

Total 132 61.235.466 100,0% 100,0%

Els acords presos en 2015 per l’Ajuntament van pujar a 118, que sumen un 
import de 59.998.641 euros. També van adoptar acords contraris a 
advertiments el Patronat Municipal de Festes de Castelló (cinc acords per 
1.174.947 euros) i el Patronat Municipal d’Esports (nou acords per 61.878 
euros). 

S’han seleccionat set acords perquè formaren part de la mostra, ja que 
superen l’import de 50.000 euros, que representen 33,9% de l’import total: 
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Quadre 29. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import (euros) Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses instrumentades mitjançant un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 1 1.477.567 14,3% 7,1%

Irregularitats en subvencions 1 1.872.419 14,3% 9,0%

Incompliments en els pagaments 3 12.073.652 42,9% 58,2%

Règim retributiu dels membres i del personal 
de les corporacions locals 

1 4.821.603 14,3% 23,2%

Irregularitats en acomptes de caixa fixa 1 500.000 14,3% 2,4%

Total 7 20.745.241 100,0% 100,0%

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa tot seguit: 

Reconeixements extrajudicials de crèdit 

L’informe de la Intervenció de 17 de setembre de 2015 fiscalitza un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en l’Ajuntament, 
realitzant les observacions següents: 

1. S’inclouen serveis i subministraments sense contracte tramitat 
d’acord amb el que es disposa en el TRLCSP (gas natural, electricitat). 

2. Hi ha serveis i subministraments amb el contracte la finalitzat en el 
moment de realitzar la despesa (transport de viatgers, neteja de 
col·legis públics, senyalització vertical i abalissament). 

3. Determinats serveis representen un excés en la despesa realitzada 
pel que fa a la compromesa per a l’exercici 2015 (gestió tècnica del 
Teatre del Raval, servei de col·laboració en la recaptació municipal). 

4. S’inclouen certificacions d’obra per a les quals no hi havia 
consignació pressupostària en el moment en què es van emetre, per 
la qual cosa es va haver de tramitar un expedient de modificació de 
crèdits, fet, a més, que incompleix el termini d’aprovació i de 
pagament de la certificació segons el Reglament General de la Llei de 
Contractes. 

5. Determinades despeses s’haurien d’haver instrumentalitzat per 
mitjà del procediment de la Llei General de Subvencions atesa la seua 
naturalesa de subvenció. 

S’adverteix que la tramitació d’aquests expedients ha de tenir un caràcter 
extraordinari i excepcional, i no exclou les responsabilitats que, en el seu 
cas, se’n puguen derivar. 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2015, 
va aprovar la proposta del regidor delegat de Gestió Municipal de 17 de 
setembre de 2015, d’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem que 
intenta evitar l’“enriquiment injust” de l’Administració. 

Ajust de les bases a la Llei General de Subvencions 

El 28 de desembre de 2015 es va fiscalitzar l’expedient relatiu a l’aprovació 
de la despesa, per import d’1.872.419 euros, en relació amb la convocatòria 
de les ajudes en el marc del programa de gratuïtat dels llibres de text i 
material curricular Xarxa Llibres. 

En l’informe de la Intervenció s’acredita l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a la despesa, com també l’adequació de l’òrgan 
competent. 

Pel que fa a la competència de l’Ajuntament per concedir subvencions en 
matèria d’educació, l’informe indica que des de l’entrada en vigor de 
l’LRSAL, si un ajuntament decideix exercir competències que no són 
pròpies o delegades, haurà de justificar que compleix els requisits 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a més que no incorre 
en un supòsit d’execució simultània del mateix servei amb una altra 
Administració pública. 

A la vista dels informes jurídics emesos i no obstant l’informe 
d’advertiment emés per la Intervenció, mitjançant Decret del regidor 
delegat d’Educació de 29 de desembre de 2015 es resol aprovar la despesa 
per afrontar les despeses derivades de la primera fase del Programa Xarxa 
Llibres, curs escolar 2015-2016. 

Incompliment del termini de pagament. Abonament d’interessos de 
demora i indemnitzacions 

S’han seleccionat per a fer-ne la revisió tres ordres de macrotransferències 
realitzades per l’Ajuntament en 2015. En aquests casos, la Intervenció 
considera que inclouen obligacions que han incomplit el termini de 
pagament del preu, d’acord amb el que estableix l’article 216.4 del TRLCSP, 
segons consta en els informes de la Tresoreria municipal. 

S’emeten els informes corresponents d’advertiment, amb l’advertiment 
que han d’instruir-se tots els expedients que corresponguen a l’objecte 
d’abonar els interessos de demora i les indemnitzacions previstes en la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre. 

Les transferències esmentades s’aproven mitjançant decrets de l’Alcaldia. 
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Règim retributiu dels membres i del personal de les corporacions locals 

L’informe de la Intervenció de 18 de desembre de 2015 fiscalitza la nòmina 
del personal de l’Ajuntament corresponent a aquest mes. Com a 
conclusió, s’emet un advertiment per considerar que el complement 
específic en còmput anual supera el límit màxim establit en l’article 7 del 
Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril. 

Vista l’existència de crèdit adequada i suficient i els informes 
corresponents, s’aprova la nòmina de desembre de 2015 mitjançant 
Resolució del regidor delegat de Gestió Municipal del 18 de desembre de 
2015. 

Irregularitats en acomptes de caixa fixa 

L’informe de la Intervenció de 24 de febrer de 2015 fiscalitza la constitució 
pel Patronat Municipal de Festes d’un acompte de caixa fixa per afrontar 
pagaments urgents per la celebració de les festes locals de l’any 2015. 

Tenint en compte les despeses per a les quals se sol·licita aquest acompte, 
per un import de 500.000 euros, s’indica el que segueix: 

- Les despeses proposades (pirotècnia, actuacions musicals, activitats 
artístiques…) no s’ajusten a la finalitat i naturalesa de l’acompte de 
caixa fixa. 

- La quantia global de l’acompte de caixa fixa representa el 43,88% del 
capítol 2 del pressupost de 2015, quantitat que supera el 7% indicat 
en la Llei General Pressupostària en el seu article 78.3. 

- Les despeses que es realitzen per mitjà de l’acompte de caixa fixa 
sol·licitat s’han d’ajustar a la tramitació dels expedients 
corresponents, segons el que es disposa en el TRLCSP, LGS i resta de 
normativa aplicable. A més, han d’estar justificades correctament. 

- La base 26.3 del pressupost de l’Ajuntament de Castelló estableix que 
en cap cas es podran atendre despeses que individualment tinguen 
un import superior a 1.000 euros amb acomptes de caixa fixa, excepte 
anuncis, prestacions socials i aquells que excepcionalment es 
justifiquen en l’expedient de concessió. 

No obstant l’informe d’advertiment emés per l’interventor del Patronat i 
l’informe de secretari general de l’Administració municipal, el president 
de l’organisme autònom resol aprovar la constitució de l’acompte de caixa 
fixa, ampliant els supòsits aplicables al seu règim segons el que estableix 
la base 26 d’execució del pressupost, per a atendre els pagaments urgents 
de les festes locals de 2015, per un import de 500.000 euros, amb càrrec al 
pressupost del Patronat Municipal de Festes de l’any 2015. 
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2.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció de l’Ajuntament de Castelló de la Plana va certificar que no 
s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en cap expedient durant 
l’exercici 2015. 

2.4 Principals anomalies dels ingressos 

En l’exercici 2015 es van produir quatre anomalies en la gestió dels 
ingressos, dues en el mateix Ajuntament per un import total d’1.195.843 
euros i dues més en l’organisme autònom Patronat Municipal de Festes de 
Castelló, per un import total de 207.346 euros. Es resumeix en el quadre 
següent: 

Quadre 30. Anomalies en els ingressos. Exercici 2015 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Subvencions 1 1.187.704 25,0% 84,6% 

Altres 3 215.485 75,0% 15,4% 

Total 4 1.403.189 100,0% 100,0% 

La Intervenció ha certificat tres expedients amb anomalies en ingressos 
en 2015 per un import superior a 50.000 euros, que són els que conformen 
la mostra seleccionada. Aquests expedients representen el 99,4% del total 
de les anomalies dels ingressos: 

Quadre 31. Mostra d’anomalies en els ingressos. Exercici 2015  

Infraccions advertides per 
l’interventor 

Anomalies en ingressos 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en subvencions 1 1.187.704 33,3% 85,1%

Infraccions en altres ingressos 2 207.346 66,7% 14,9%

Total 3 1.395.050 100,0% 100,0%

Tot seguit s’exposa l’anàlisi de la mostra: 

Infraccions en subvencions 

El 19 de novembre de 2015 la Intervenció de l’Ajuntament va emetre un 
informe d’advertiment a l’expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció 
en el marc del Programa Xarxa Llibres. Aquest advertiment no té caràcter 
suspensiu a la vista de l’article 216.1 del TRLRHL. És el mateix expedient 
analitzat en la mostra d’acords contraris a advertiments, per la qual cosa 
es reitera allò que s’ha expressat en el dit apartat. 
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Infraccions en altres ingressos 

La Intervenció del Patronat Municipal de Festes certifica dues anomalies 
d’ingressos que estan contingudes en el mateix informe de data 30 de 
desembre de 2015, distingint les del capítol 3 i les del capítol 4 del 
pressupost d’ingressos de 2015. 

Dels ingressos corresponents al capítol 3, “Taxes i altres ingressos”, per un 
import total de 88.066 euros, cal ressaltar que figuren diversos conceptes 
(“Aportació ambulants”, “Barres concerts”, “Cadires 2015”, “Mesón de la 
Tapa y la Cerveza”) en els quals no s’aporten dades ni documents que 
acrediten la naturalesa dels ingressos. Per tant, no consta que s’haja seguit 
cap procediment administratiu, fet que incompleix la normativa vigent en 
matèria d’ocupació del domini públic. 

Quant al capítol 4 “Transferències corrents” (119.280 euros), s’adverteix 
que diversos d’aquests ingressos corresponen a col·laboracions pel 
patrocini de diferents actes organitzats pel dit organisme autònom. No 
consta que s’haja seguit cap procediment administratiu per a acceptar 
donacions o subscriure els convenis corresponents de col·laboració de 
patrocini amb les diferents entitats, motiu pel qual no s’ajusten a la 
normativa d’aplicació. 

3. Ajuntament d’Elx 

L’Ajuntament va trametre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2015, el 29 d’abril de 2016, dins del 
termini establit en la Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 
2015. 

L’Entitat no ha comunicat informació del seu organisme autònom 
dependent Visitelche. 

3.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

L’Ajuntament manifesta en la Plataforma de Rendició de Comptes que no 
té implantat en 2015 un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

En aquesta Entitat es va realitzar una actuació de control financer en 
l’exercici 2015, per la qual es va exercir una de les modalitats de control 
intern previstes en l’article 220 del TRLRHL. 

També consta que no s’han informat desfavorablement les propostes de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015, ni l’aprovació ni la liquidació del 
pressupost. 
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3.2 Acords contraris a advertiments 

La Intervenció de l’Ajuntament d’Elx va certificar que no s’havien produït 
acords contraris a advertiments en l’exercici 2015. 

3.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Les obligacions que es van reconéixer en 2015 mitjançant expedients en 
els quals s’havia omés la fiscalització prèvia, es van originar, en la seua 
major part, com a conseqüència de la tramitació d’expedients de 
contractació: 

Quadre 32.  Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 2015 

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Import (euros) Percentatge 
import 

Expedients de contractació 1.294.631 97,7%

Expedients de subvencions i ajudes públiques 1.393 0,1%

Despeses de personal 28.584 2,2%

Total 1.324.608 100,0%

En l’exercici 2015 es van tramitar tres expedients per import superior a 
50.000 euros. D’aquests, dos van ser aprovats per la Junta de Govern i la 
resta pel Ple, per mitjà d’un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdit. Els tres expedients esmentats formen la mostra dels tramitats amb 
omissió de fiscalització prèvia: 

Quadre 33. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2015  

Infraccions advertides per l’interventor 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre
Import 
(euros)

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 2 129.782 66,7% 14,5%

Despeses instrumentades mitjançant un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 1 768.041 33,3% 85,5%

Total 3 897.823 100,0% 100,0%

Tot seguit s’analitzen aquests expedients: 
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Reconeixement extrajudicial de crèdit 

La Intervenció va informar el 16 de març de 2015 pel que fa a la proposta 
de reconeixement extrajudicial núm. 1, per un import total de 768.041 
euros. 

L’expedient està format per despeses de l’exercici 2014 i anteriors que, en 
uns casos, no tenien cobertura pressupostària i, en altres, tot i existir 
consignació suficient, es van presentar les factures una vegada tancat 
l’any 2014. 

Mitjançant acord del Ple de 30 de març de 2015, s’aprova l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, i la corresponent modificació 
pressupostària de crèdits extraordinaris necessària per a atendre les 
despeses esmentades. 

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació 

S’inclouen en aquest apartat dos expedients per al reconeixement 
d’obligacions, per import de 53.491 euros i de 76.291 euros, 
respectivament. La Intervenció ha emés diversos informes d’algunes de 
les despeses incloses en les relacions de factures, entre les quals 
destaquen les incidències següents: 

- Les relacions inclouen serveis que es continuen prestant una vegada 
finalitzada la vigència del contracte. 

- Hi ha despeses que s’haurien d’haver tramitat com una subvenció de 
concessió directa per mitjà d’un conveni i amb càrrec al grup 4 de 
“Transferències corrents”.  

- Hi ha factures que superen l’import recollit en les bases d’execució 
del pressupost per a aprovar-se pel sistema de tramitació 
simplificada, de manera que hauria d’haver-se tramitat el 
corresponent expedient de contractació. 

- S’han detectat factures d’un mateix proveïdor amb el qual no hi ha 
relació contractual. Per l’import facturat hauria de licitar-se el 
subministrament esmentat, perquè la quantia anual excedeix 
l’import legal per al contracte menor que representa l’adjudicació 
directa a un proveïdor. 

El reconeixement de les obligacions, així com el pagament als proveïdors 
respectius, es realitza mitjançant sengles acords de la Junta de Govern 
local, de dates 26 de juny de 2015 i de 10 de juliol de 2015. 
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3.4 Principals anomalies dels ingressos 

L’òrgan d’Intervenció de l’Ajuntament va certificar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió dels ingressos en l’exercici 2015. 

4. Ajuntament de Gandia 

L’Ajuntament va trametre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2015, el 26 d’abril de 2016, dins del termini 
establit en la Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015. 

També ha comunicat informació de l’Organisme Autònom Leandro Calvo. 
De l’altre organisme autònom dependent, el Centre d’Estudis Comarcals 
Alfons el Vell, no s’ha tramés informació.  

4.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

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

En aquesta Entitat no es van realitzar actuacions de control financer en 
l’exercici 2015, de manera que no es va exercir alguna de les modalitats de 
control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’han informat desfavorablement ni l’aprovació ni 
la liquidació del pressupost. Sí que hi va haver informes desfavorables 
sobre dues propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2015. 

4.2 Acords contraris a advertiments 

La Intervenció va certificar que es van produir 368 acords contraris a 
advertiments en l’exercici 2015, tal com es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 34.  Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import (euros) Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Contractació 42 5.301.787 11,4% 6,1%

Determinats procediments d’execució 
del pressupost de despeses 

9 695.498 2,5% 0,8%

Despeses de personal 1 914 0,3% 0,0%

Subvencions 36 1.496.248 9,8% 1,7%

Incompliment de l’ordre de prelació de 
pagaments 260 59.671.506 70,7% 68,3%

Operacions financeres 2 4.391.000 0,5% 5,0%

Altres procediments 18 15.839.672 4,9% 18,1%

Total 368 87.396.624 100,0% 100,0%

D’aquests acords, només un correspon a l’Organisme Autònom Leandro 
Calvo, a causa d’un reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 
21.146 euros. La resta d’acords afecten l’Ajuntament. Destaquen pel seu 
nombre i import els incompliments en l’ordre de prelació de pagaments, 
prop d’un 70 % del total. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat dotze acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que representen un 27,7% de l’import total: 

Quadre 35. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
Percentatge 

nombre 
Percentatge 

import 

Aportació empresa pública 3 3.091.000,00 25,00% 12,77%

Incompliment ordre de prelació de pagaments 3 6.479.842,85 25,00% 26,77%

Operacions tresoreria curt termini 1 3.500.000,00 8,33% 14,46%

Reconeixement extrajudicial de crèdits 2 8.860.659,27 16,67% 36,61%

Supera import contracte menor 2 1.770.809,14 16,67% 7,32%

Subvencions por import superior a la quantia total 
màxima fixada en la convocatòria 1 501.884,42 8,33% 2,07%

Total 12 24.204.195,68 100,00% 100,00%

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa tot seguit: 
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Operacions de tresoreria amb una empresa pública municipal 

Es revisen quatre acords contraris a advertiments, amb un import conjunt 
de 6.591.000 euros, corresponent a les aportacions municipals a l’empresa 
pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia, SA, i amb el pagament 
d’operacions de tresoreria concedides a la dita empresa. En els dos casos 
advertides de legalitat per diverses infraccions: 

1. La possibilitat que les entitats locals concedisquen operacions de 
tresoreria als seus ens dependents excedeix les competències 
pròpies indicades en l’LRBRL, en la redacció donada per l’LRSAL. 

2. L’Ajuntament de Gandia té aprovat un pla d’ajust, i té l’obligació 
d’aprovar un pla econòmic i financer, per això no pot realitzar 
aportacions patrimonials ni subscriure ampliacions de capital de les 
societats mercantils locals que tinguen necessitat de finançament 
(disposició addicional 9a de la Llei 7/1985). 

3. Es vulnera el que disposa l’article 44.d) del Reial Decret 500/1990, ja 
que la disponibilitat dels crèdits està condicionada a la recaptació 
efectiva dels drets, un fet que no s’ha produït. 

4. L’empresa pública afectada no ha tornat les quantitats lliurades per 
altres operacions de tresoreria concedides i que han vençut. 

5. L’òrgan competent per a la concessió de l’operació de tresoreria és, 
al parer de la Intervenció, la Junta de Govern Local. 

6. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques considera, en el 
seu escrit de 23 de desembre de 2014, que l’Ajuntament ha de 
dissoldre els seus ens dependents. 

Amb el Decret de l’Alcaldia de 19 de gener de 2015 es resol la discrepància 
i s’aixeca l’advertiment anterior, amb la qual cosa es continua la 
tramitació de l’expedient i es concedeix a la societat municipal l’operació 
de tresoreria. 

Els informes de la Intervenció de 26 de març i 29 d’abril de 2015 
adverteixen sobre els lliuraments a compte de l’operació de tresoreria de 
3.500.000 euros vista anteriorment. 

Amb els decrets de l’Alcaldia de 25 de març de 2015, 28 d’abril de 2015 i 19 
de maig de 2015 es resolen les discrepàncies, s’alcen els advertiments 
formulats per la Intervenció i es continua la tramitació de les operacions 
de tresoreria. 
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Reconeixement extrajudicial de crèdits 

Els acords del Ple de 7 de maig de 2015 i de 3 de desembre de 2015 aproven 
dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, per import 
d’1.622.953 euros i de 7.238.916 euros, respectivament, sobre els quals la 
Intervenció havia realitzat prèviament les observacions següents: 

- D’acord amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses 
procedents de l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter 
excepcional, de manera que s’han d’adoptar les mesures oportunes 
per reduir-ne l’import al mínim imprescindible. 

- Pel que fa a les despeses degudament adquirides (article 26.2.b del 
Reial Decret 500/1990), les mesures s’han d’orientar a comptabilitzar 
les despeses en el mateix exercici en què es realitza la prestació. 

- La majoria de les despeses no autoritzades (article 26.2.c del Reial 
Decret 500/1990) no tenien crèdit adequat i suficient en la borsa de 
vinculació de l’exercici corresponent, de manera que s’ha incomplit 
la normativa prevista en el TRLRHL i en les bases d’execució del 
pressupost. Això no obstant, per a evitar l’enriquiment de 
l’Administració, és procedent el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

- La competència per a aprovar el reconeixement extrajudicial de 
crèdits és del Ple de la Corporació, tal com disposa l’article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, i amb caràcter indelegable segons el criteri 
seguit per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

Incompliment de l’ordre de prelació de pagaments 

L’informe de la Intervenció del 18 de desembre de 2015 adverteix una 
relació d’ordres de pagament, l’import total de la qual és de 2.557.451 
euros, per infracció de l’ordre de prelació de pagaments, atés que 
l’Ajuntament no està atenent les quotes anuals pels préstecs concertats. 

El pla de disposició de fons, aprovat per l’Alcaldia en data 14 de febrer de 
2012, estableix la possibilitat de declarar urgents certs pagaments, però, 
tot i  que aquesta possibilitat s’ha de considerar amb caràcter excepcional, 
els pagaments urgents s’han convertit en regla general. 

El Decret de l’Alcaldia de 18 de desembre de 2015, que resol les 
discrepàncies i continua la tramitació de l’expedient, considera que 
durant el mes de desembre s’han refinançat totes les operacions de 
préstec a llarg termini, de manera que l’Ajuntament està al corrent del 
pagament d’aquests. Els pagaments ordenats es consideren essencials per 
al funcionament correcte de l’activitat municipal i de determinats serveis 
al ciutadà. 
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També s’adverteix de l’incompliment en l’ordre de prelació de pagaments 
en els informes de la Intervenció de 26 de novembre de 2015 i de 22 de 
desembre de 2015, que informen sobre les nòmines de novembre i 
desembre de 2015. 

En aquests casos, l’Ajuntament considera que el mateix pla de disposició 
aprovat admet excepcions justificades a l’ordre de prelació per a despeses 
que es consideren essencials per al funcionament correcte de l’activitat municipal 
o de determinats serveis al ciutadà. 

Es resolen les discrepàncies i s’alcen advertiments formulats per la 
Intervenció mitjançant els decrets de l’Alcaldia de 26 de novembre de 2015 
i 22 de desembre de 2015. 

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació 

S’han seleccionat dos informes de la Intervenció, de dates 18 de desembre 
de 2015 i 27 de novembre de 2015, en què s’adverteix sobre la legalitat 
d’una sèrie de factures presentades per diverses mercantils, per no existir 
expedient de contractació amb motiu del reconeixement de l’obligació. 

L’import acumulat de la facturació realitzada i l’homogeneïtat dels 
conceptes exigeix obrir un expedient de contractació, que s’haurà ajustar, 
si és el cas, als principis de publicitat i concurrència que estableix el 
TRLCSP, per la qual cosa incompleix el que estableixen els articles 28 i 109 
del TRLCSP. 

Els decrets d’Alcaldia de 18 de desembre de 2015 i 27 de novembre de 2015 
resolen les discrepàncies i alcen els advertiments formulats per la 
Intervenció General, i continuen la tramitació de l’expedient, amb 
l’advertiment que les despeses les va comprometre la Corporació anterior, 
sense que l’Alcaldia preste la seua conformitat a la dita gestió, Si bé, atés 
que el servei i/o subministrament s’ha prestat, no es pot deixar de 
reconéixer l’obligació del creditor, ja que altrament s’incorreria també en 
una irregularitat i en un enriquiment injust per a l’Administració. 

Incompliments de la legislació de subvencions 

Mitjançant l’informe de la Intervenció de 30 de desembre de 2015, 
s’adverteix sobre les subvencions convocades per l’Ordre 17/2015, de 26 
d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per 
la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o 
entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres 
de text i material curricular, per un import de 501.884 euros (programa 
Xarxa Llibres). 

Segons aquest informe, la concessió de subvencions incompleix l’article 8 
de la Llei General de Subvencions, perquè l’Ajuntament de Gandia 
incompleix els objectius d’estabilitat pressupostària. L’advertiment 
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realitzat produeix els efectes previstos en els articles 216 i 217 de l’LRHL. 
Com que la despesa es troba finançada parcialment per la Generalitat i per 
la Diputació provincial, l’advertiment s’ha d’entendre com a efectuat 
exclusivament sobre l’aportació municipal. 

El Decret de l’Alcaldia de 30 de desembre de 2015 resol la discrepància i 
alça l’advertiment que formula la Intervenció, continuant amb la 
tramitació de l’expedient, amb els arguments que en l’expedient s’han 
complit els principis de publicitat, concurrència i objectivitat en matèria 
d’ajudes i subvencions públiques, i que hi ha crèdit suficient i adequat en 
el pressupost general de l’Ajuntament per a l’atorgament d’aquestes 
ajudes. 

4.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2015. 

4.4  Principals anomalies dels ingressos 

L’òrgan de la Intervenció de l’Ajuntament va certificar que s’havien 
produït vuit anomalies en la gestió dels ingressos en l’exercici 2015, totes 
en l’Ajuntament mateix, per un import total de 160.926 euros. Es 
resumeixen en el quadre següent: 

Quadre 36. Anomalies en els ingressos de l’exercici 2015. Ajuntament 
de Gandia 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
Import 

Preus públics 8 160.926 100,0% 100,0% 

Total 8 160.926 100,0% 100,0% 

 
En la relació presentada no figura cap expedient amb anomalies en els 
ingressos per import superior a 50.000 euros, ni s’ha presentat informació 
addicional que permeta analitzar aquestes anomalies. Cinc d’aquests 
expedients, per un import conjunt de 113.537 euros, corresponen als preus 
públics recaptats pel pàrquing de la plaça del Prado, durant els mesos 
d’agost a desembre de 2015. 

5. Ajuntament d’Oriola 

L’Ajuntament va trametre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2015, el 29 de juliol de 2016, fora del 
termini establit en la Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 
2015. 
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L’Entitat no tenia en 2015 cap organisme autònom dependent sobre el qual 
comunicar informació. 

5.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

L’Ajuntament manifesta no tenir implantat el 2015 un sistema de 
fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

Aquesta Entitat no va realitzar actuacions de control financer en l’exercici 
2015, de manera que no es va exercir alguna de les modalitats de control 
intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’han informat desfavorablement les propostes de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015, ni l’aprovació del pressupost. Sí 
que hi va haver un informe desfavorable sobre la liquidació del pressupost 
d’aquest exercici. 

5.2 Acords contraris a advertiments 

La Intervenció va certificar que es van produir 62 acords contraris a 
advertiments en l’exercici 2015, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 37. Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import (euros) Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 1 200.000 1,6% 0,9%

Despeses de personal 12 17.472.153 19,4% 77,4%

Subvencions 10 167.135 16,1% 0,7%

Altres procediments 39 4.741.946 62,9% 21,0%

Total 62 22.581.234 100,0% 100,0%

D’aquests acords, destaquen pel nombre i import els advertiments sobre 
“Despeses de personal” i “Altres procediments”, referits sobretot a 
l’aprovació de factures. En tots els casos ha sigut l’alcalde-president de 
l’Entitat l’òrgan que ha resolt les discrepàncies. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat sis acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que representen un 27,2% de l’import total: 
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Quadre 38. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Règim retributiu dels membres i del personal de 
les corporacions locals 

2 4.133.178 33,3% 67,2%

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 2 1.747.103 33,3% 27,4%

Qualificació errònia del tipus de contracte. 
Retribució al contractista mitjançant taxes 1 200.000 16,7% 3,2%

Irregularitats en subvencions 1 72.693 16,7% 1,2%

Total 6 6.152.974 100,0% 100,0%

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa tot seguit:  

Règim retributiu dels membres i del personal de les corporacions locals 

S’han seleccionat els expedients de nòmines del personal funcionari, 
laboral, eventual i membres de la corporació dels mesos d’abril i juny de 
2015, per un import d’1.539.097 euros, i 2.594.081 euros, respectivament. 

La Intervenció efectua, de manera similar a les nòmines de mesos 
anteriors, advertiment de legalitat pels motius següents: 

a) Falta l’informe de l’Àrea de Personal d’acreditació de les retribucions 
proposades i de la realització efectiva de la jornada laboral. 

b) Hi ha pagaments irregulars a empleats municipals en concepte de 
productivitat. 

c) Hi ha funcionaris interins en situació irregular. 

d) Falta un informe jurídic sobre la legalitat dels conceptes per diversos 
plusos que figuren en la nòmina del personal de Residus sòlids 
Urbans (RSU). 

Pel que fa a això, la cap del Servei de Recursos Humans: 

- La realització efectiva de la jornada laboral està documentada i 
justificada pels mitjans de control de presència i informes dels 
responsables de les distintes àrees. 

- No es qüestionen els advertiments relatius a la productivitat. S’han 
d’arbitrar mecanismes que acrediten que l’assignació d’aquests 
complements es porta a terme d’acord amb criteris racionals i per 
assoliment d’objectius, qualitat, etc. 
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- L’assignació de diversos plusos que figuren en la nòmina de personal 
d’RSU és conforme a l’Estatut dels Treballadors i al Conveni Col·lectiu 
aplicable, aprovat per l’acord del Ple de 26 de juny de 2013. La 
percepció d’aquests plusos ha sigut ratificada en alguns casos per 
sentències del jutjat social. 

- S’han d’escometre els plans d’ocupació necessaris per regularitzar 
les situacions d’interinitat, que no s’han de mantenir més enllà de la 
seua finalitat. 

- Ha d’atenir-se al principi d’interdicció de l’enriquiment injust: el 
servei l’han prestat els empleats i, per tant, l’Ajuntament ha d’abonar 
la retribució d’aquests. 

Mitjançant els decrets d’Alcaldia de 29 d’abril i 29 de juny de 2015 es 
resolen les discrepàncies i es continua la tramitació dels dos expedients, 
per a la qual cosa se n’aproven les despeses i les obligacions 
corresponents. 

Igualment, s’ordena fer l’estudi individual de cada empleat amb retribució 
fixa en concepte de productivitat que es puga considerar com a 
complement específic, en l’àmbit de l’RLT, i de l’aprovació de l’oferta 
d’ocupació pública amb inclusió de totes les vacants ocupades per 
funcionaris interins. 

Incidències en contractació. Despeses realitzades sense suport 
contractual 

S’han revisat dos informes de la Intervenció, de dates 26 de gener de 2015 
i 24 de novembre de 2015, que fiscalitzen una sèrie de relacions de 
factures, per un import total de 749.608 euros i 997.494 euros, 
respectivament. 

En els dos informes s’efectua un advertiment de legalitat, ja que les 
relacions contenen despeses que corresponen a subministraments i 
serveis que exigeixen expedient de contractació, segons estableix el 
TRLCSP, ja que cadascun dels proveïdors afectats supera l’import límit de 
18.000 euros dels contractes menors i han sigut objecte de pròrrogues 
anuals en tots els casos, i a més aquests expedients no existeixen o són 
desconeguts per a la Intervenció municipal. 

És imprescindible, en opinió de la Intervenció, la incoació i tramitació 
urgent dels expedients corresponents de contractació o modificació dels 
existents, en el seu cas, per a no continuar incorrent en la causa de 
nul·litat de ple dret de l’article 62.1.c) de l’LRJ i PAC. 

L’Alcaldia resol la discrepància amb els advertiments anteriors mitjançant 
dos decrets de dates 11 de març i 17 de desembre de 2015, amb l’argument 
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que els defectes formals en la contractació han de cedir enfront de les 
exigències del principi que prohibeix l’enriquiment injust o sense causa. 

Qualificació errònia del tipus de contracte. Retribució al contractista 
mitjançant taxes 

L’informe de la Intervenció de 23 de desembre de 2015 formula un 
advertiment al contracte d’“Explotació i gestió del servei d’ordenació i 
regulació de l’aparcament en la via pública de la ciutat d’Oriola (zona 
blava)”. 

La Intervenció efectua un advertiment de legalitat per haver-hi dues 
infraccions de les normes de preparació del contracte, proposa desistir-hi 
segons el que disposa l’article 155.4 del TRLCSP i vota en contra de la 
proposta d’acord efectuada a l’òrgan de contractació. 

Les infraccions, en opinió de la Intervenció, són les següents: 

a) La qualificació errònia del contracte com de gestió de serveis públics 
quan, segons la Intervenció, es tracta d’un contracte de serveis en 
què l’empresari s’obliga a una sèrie de prestacions sobre 
l’estacionament en el domini públic municipal. 

b) El preu del contracte permet que el contractista perceba tarifes que 
l’ordenança fiscal corresponent defineix com a taxes, sense que 
s’establisca el sistema de facturació. Les taxes són fons públics 
indisponibles el titular ineludible dels quals és l’Ajuntament, sense 
que l’empresa puga adquirir-ne mai la titularitat. 

L’Alcaldia argumenta que es tracta d’un advertiment extemporani que és 
impossible de resoldre en aquest moment procedimental sense la 
producció de possibles perjudicis econòmics i contractuals. A més, l’acte 
fiscalitzat per la Intervenció és la proposta d’adjudicació del servei, no els 
plecs de clàusules administratives, que ja van ser fiscalitzats i conformes, 
i que hauria d’haver-se limitat per tant a l’acte material intervingut. 

Quant als motius de fons esgrimits per l’interventor, l’Alcaldia es remet 
als informes jurídics que consten en l’expedient, de l’Assessoria Jurídica i 
del cap del Servei de Contractació, que es ratifiquen en la qualificació del 
contracte com de gestió de serveis públics i que proposen a l’òrgan de 
contractació la continuació del procediment i l’adjudicació del contracte. 

Aquests motius són els següents: sobre la naturalesa de la tarifa i la 
possibilitat que el concessionari la puga ingressar, és el mateix sistema 
que utilitza l’Ajuntament per a gestionar el servei de proveïment d’aigua 
potable; el concessionari assumeix el risc i ventura de l’explotació; el Ple 
municipal va declarar expressament el servei ORA com a servei públic que 
seria prestat per mitjà de qualsevol modalitat de gestió indirecta. 
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La Resolució de l’Alcaldia de 29 de desembre de 2015 resol les 
discrepàncies i acorda continuar la tramitació del procediment per a 
contractar la gestió del servei públic, i remet a la Junta de Govern Local la 
proposta d’adjudicació del contracte efectuada pel cap del Servei de 
Contractació. 

Irregularitats en les subvencions 

Mitjançant l’informe de la Intervenció de 23 de novembre de 2015 s’efectua 
un advertiment a l’anualitat 2015 del conveni subscrit amb l’Associació de 
Festes de Moros i Cristians “Santes Justa i Rufina” per falta de concurrència 
en la concessió de la subvenció, atés que no té empara la seua 
excepcionalitat nominativa en el Pla Estratègic de Subvencions, ni en les 
bases d’execució. 

L’Alcaldia resol l’advertiment i ordena continuar el procediment, 
mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2015, per evitar un 
enriquiment injust de l’Ajuntament i atenent a l’informe tècnic emés pel 
tècnic de la Regidoria de Festivitat, amb les consideracions següents: 

- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 30 d’octubre de 2012, 
va aprovar el conveni esmentat amb una duració màxima de quatre 
anys, ja que la dita associació és l’única entitat sense ànim de lucre 
que té com a objectiu organitzar les festes de Moros i Cristians, de 
manera que no es pot establir un règim de concurrència competitiva 
i/o publicitat. 

- El conveni es va aprovar sense cap advertiment de l’òrgan 
d’assessorament legal ni per part de la Intervenció municipal. 

- El 15 de setembre es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Oriola per als exercicis 2014 i 2015, dins del qual es 
troben arreplegades les línies d’actuació de la Regidoria de 
Festivitats. 

5.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de la 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici de 2015. 

5.4. Principals anomalies dels ingressos 

La Intervenció de l’Ajuntament també va comunicar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió dels ingressos en l’exercici 2015. 
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6. Ajuntament de Torrent 

L’Ajuntament va trametre la informació prevista en la Instrucció del 
Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, corresponent a l’exercici 2015, 
dins del termini establit per aquesta, en concret el 28 d’abril de 2016. 

L’Entitat també ha comunicat informació dels seus tres organismes 
autònoms dependents: el Consell Agrari Municipal, la Fundació Esportiva 
Municipal de Torrent i la Junta Local Fallera. 

6.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

Segons el que es manifesta en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Ajuntament tenia implantat en 2015 un sistema de fiscalització prèvia de 
requisits bàsics, regulat en les bases d’execució del pressupost de l’Entitat 
per a l’exercici 2015. En aquest sistema, a més de verificar la competència 
de l’òrgan que aprova la despesa i l’existència de crèdit adequat i suficient, 
es preveien altres comprovacions addicionals. 

En les bases es preveu que les obligacions o despeses sotmeses a la 
fiscalització limitada siguen objecte d’una altra de plena amb 
posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que van donar origen a la fiscalització referida, a 
fi de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i 
determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 

A pesar d’aquesta previsió, en l’exercici 2015 no es van realitzar actuacions 
de control financer, motiu pel qual no es va exercir una de les modalitats 
de control intern previstes en el TRLRHL i en les bases d’execució del 
pressupost. Això no obstant, en la fase d’al·legacions l’Ajuntament 
informa que en 2017 es va contractar a una empresa d’auditoria externa 
el control financer posterior de l’exercici 2015, l’informe definitiu de la 
qual es trobava pendent d’emissió en la data de redacció d’aquest Informe. 
La voluntat de l’Ajuntament és que el control financer s’execute d’ara en 
avant en els mesos immediats al tancament de cada exercici. 

També consta que no s’ha informat desfavorablement cap proposta de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015. Tant l’aprovació com la liquidació 
del pressupost van ser informades favorablement. 

6.2 Acords contraris a advertiments 

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 33 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2015, tal com mostra el quadre següent: 
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Quadre 39. Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses de personal 1 3.689 3,0% 0,2%

Contractació 32 2.394.571 97,0% 99,8%

Total 33 2.398.260 100,0% 100,0%

L’Ajuntament va adoptar 32 acords que representen una suma de 
2.394.571 euros, tots en la modalitat d’expedients de contractació. El 
Consell Agrari Municipal va adoptar un acord contrari a advertiments en 
matèria de personal, per un import de 3.689 euros. 

S’han seleccionat cinc acords per a formar part de la mostra, per superar 
l’import de 50.000 euros, que representen un 30,2% de l’import total: 

Quadre 40. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 5 2.394.571 100,0% 100,0%

Total 5 2.394.571 100,0% 100,0%

 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa tot seguit:  

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació  

Se sotmeten a dictamen previ de la Intervenció cinc relacions de factures, 
abans de ser aprovades. En tots aquests informes es realitzen els 
advertiments següents: 

1. Tota despesa ha d’acompanyar-se de la seua corresponent proposta 
de despesa i retenció de crèdit, amb caràcter previ a les fases 
d’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació 
de pagament, a fi de complir amb les bases d’execució del pressupost 
vigent. 

2. S’han realitzat algunes prestacions sense l’expedient preceptiu de 
contractació. 

3. En alguns supòsits l’import anual facturat per l’empresa segons el 
concepte o prestació realitzada, supera l’import de la contractació 
menor. D’acord amb el TRLCSP, en aquests casos és necessària la 
tramitació de l’expedient i la formalització del contracte. 
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Pel que fa a les prestacions contractades, es troben en diverses fases de 
tramitació de l’expedient de contractació. 

- El servei de neteja d’edificis i instal·lacions municipals 

- El servei de manteniment de la Casa Consistorial 

- El servei de vigilància i seguretat privada de la Casa Consistorial 

- El manteniment del servei d’enllumenat públic 

D’acord amb el principi d’enriquiment injust, l’Administració ha rebut 
satisfactòriament els serveis realitzats i el proveïdor té dret a l’abonament 
de la prestació efectuada. La relació de factures ha de respectar l’ordre de 
prelació de pagaments previst en l’article 187 del TRLRHL. 

Les obligacions de despesa es reconeixen amb càrrec al pressupost vigent 
mitjançant els decrets corresponents d’Alcaldia, una vegada vistos els 
informes d’Intervenció. Posteriorment s’ordena el pagament, segons la 
disposició de fons de la Tresoreria municipal. 

6.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció va certificar que s’havia omés la fiscalització prèvia de cinc 
expedients durant l’exercici 2015, tots en el mateix Ajuntament. 

Quadre 41. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 2015  

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 
Import 
(euros)

Percentatge 
import 

Expedients de contractació 68.668 40,7%

Expedients de subvencions i ajudes públiques 100.147 59,3%

Despeses de personal 1 0,0%

Total 168.816 100,0%

L’Ajuntament va concloure en 2015 dos expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia per import superior a 50.000 euros, que formen la 
mostra dels tramitats: 
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Quadre 42. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2015  

Infraccions advertides per 
l’interventor 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Omissió de fiscalització prèvia en 
contractes 1 68.668 50,0% 56,0%

Omissió de fiscalització prèvia en 
subvencions 1 53.960 50,0% 44,0%

Total 2 122.628 100,0% 100,0%

La Intervenció General va tenir coneixement d’aquests dos expedients 
aprovats amb omissió del tràmit de fiscalització limitada prèvia:  

- Acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2015 pel qual 
s’accepta una sentència de abonament a una mercantil de 62.714 
euros, més 5.954 euros en concepte d’interessos. 

- Resolució adoptada per la Regidoria d’Educació i Dinamització 
Lingüística de 27 de novembre de 2015, per la qual es concedeixen 
ajudes per a l’estudi als alumnes de Torrent. Import total de la 
despesa: 53.960 euros. 

Es formula advertiment de legalitat per omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia limitada, conformement amb el que estableixen el TRLRHL i les 
bases d’execució del pressupost. 

D’altra banda, es verifiquen els aspectes que, amb caràcter previ a 
l’adopció de l’acord, s’haurien d’haver observat si s’hagueren fiscalitzat 
els expedients. En ambdós casos, es verifica l’existència de consignació 
adequada i suficient, l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord i altres 
qüestions que considera oportú la Intervenció. 

6.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que s’havia produït una única anomalia en la 
gestió d’ingressos en l’exercici 2015, en l’organisme autònom Fundació 
Esportiva Municipal de Torrent. 

Quadre 43. Anomalies en els ingressos. Exercici 2015 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Taxes 1 2.689 100,0% 100,0%

Total 1 2.689 100,0% 100,0%
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En la Plataforma no s’acompanya documentació addicional que permeta 
analitzar aquesta anomalia en els ingressos. 

7. Ajuntament de Torrevella 

L’Ajuntament de Torrevella va trametre la informació prevista en la 
Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, corresponent a 
l’exercici 2015, dins del termini establit per aquesta, en concret el 29 d’abril 
de 2016. 

L’Entitat també ha comunicat informació dels seus dos organismes 
autònoms dependents: l’Instituto Municipal de Cultura Joaquín 
Chapaprieta i el Patronato Municipal Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía. 

7.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

Segons el que es manifesta en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Ajuntament tenia implantat en 2015 un sistema de fiscalització prèvia de 
requisits bàsics, regulat en la base 31 d’execució del pressupost de l’Entitat 
per a l’exercici 2015. 

En aquest sistema, a més de verificar-se la competència de l’òrgan que 
aprova la despesa i de l’existència de crèdit adequat i suficient, es preveien 
altres comprovacions addicionals en relació amb una sèrie de matèries: 
despeses de personal, contractació, subvencions, patrimoni, convenis i 
encàrrecs de gestió. 

En l’apartat tercer d’aquesta base es preveu que les obligacions o despeses 
sotmeses a la fiscalització limitada prèvia siguen objecte d’una altra de 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa d’actes, 
documents o expedients, a fi de verificar que s’ajusten a les disposicions 
aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat 
en la gestió dels crèdits. 

A pesar d’aquesta previsió, en l’exercici 2015 no es van realitzar actuacions 
de control financer, de manera que no es va exercir una de les modalitats 
de control intern previstes en el TRLFHL, i en les bases d’execució del 
pressupost. Això no obstant, en la fase d’al·legacions l’Ajuntament 
informa de les actuacions que ha portat a terme posteriorment en 
execució del Pla d’Auditoria previst en les dites bases: el contracte de data 
3 de novembre de 2016 de “Serveis de col·laboració amb la Intervenció 
General per a realitzar l’auditoria de l’activitat econòmica” i el pla de 
control financer permanent elaborat per la Intervenció General, que 
s’havia de realitzar de gener a octubre de 2017. 

També consta que no s’ha informat desfavorablement cap proposta de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015. Tant l’aprovació com la liquidació 
del pressupost foren informades favorablement. 
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7.2 Acords contraris a advertiments 

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 266 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2015 en l’Ajuntament de Torrevella, tal 
com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 44. Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses de personal 22 292.381 8,2% 3,4%

Contractació 242 6.806.882 91,0% 79,0%

Subvencions 1 1.471.000 0,4% 17,1%

Altres procediments 1 47.185 0,4% 0,5%

Total 266 8.617.448 100,0% 100,0%

Aquests acords els va prendre majoritàriament l’Ajuntament, en concret, 
202 acords que representen una suma de 8.137.754 euros, la qual cosa 
representa un 94,4% de l’import total. El Patronato de Habaneras només 
va adoptar un acord contrari a advertiments, en matèria de contractació, 
per un import de 9.121 euros. La resta d’acords, un total de 63, els va 
adoptar l’Institut Municipal de Cultura, tots en matèria de contractació. 

S’han seleccionat cinc acords per a formar part de la mostra, per superar 
l’import de 50.000 euros, que representen un 29,3% de l’import total. 
D’aquests, quatre corresponen al mateix Ajuntament i un a l’Institut 
Municipal de Cultura: 

Quadre 45. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Despeses instrumentades mitjançant un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 1 265.303 20,0% 10,5% 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 3 791.268 60,0% 31,3% 

Irregularitats en subvencions 1 1.471.000 20,0% 58,2% 

Total 5 2.527.571 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa tot seguit:  
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Despeses instrumentades mitjançant un reconeixement extrajudicial de 
crèdit 

La Intervenció fiscalitza en el seu informe de 3 de febrer de 2015 una 
factura emesa en concepte de “Serveis prestats per autocars durant el mes 
de desembre 2014 en transports urbans”, per import de 265.303 euros. 

En aquest informe es realitzen els advertiments següents: 

- El contracte subscrit per a la prestació del servei va finalitzar amb 
data de 30 de setembre de 2013. Consta l’inici d’un nou expedient per 
a la contractació del servei, en tràmit a la data d’aquest Informe. 

- Segons els informes tècnics, durant el mes de desembre de 2014, no hi 
havia contracte en vigor amb la mercantil Autocares Costa Azul, SA. Això 
no obstant, el servei s’ha portat a terme amb les condicions marcades en 
l’últim concert signat amb la mercantil esmentada durant aquest mes. 

- En l’exercici 2014 no hi havia crèdit suficient per a atendre l’import 
d’aquesta factura. Això no obstant, pot ser aplicat al pressupost de 
l’exercici 2015, a proposta de l’òrgan gestor. 

Per tot això es formula una nota d’advertiment, basada en la insuficiència 
de crèdit (article 216.2.a del TRLRHL) i l’omissió en l’expedient de tràmits 
essencials (article 216.2.c del mateix text legal). 

L’Acord del Ple de 15 de setembre de 2015 aprova la proposta de 
reconeixement extrajudicial de crèdits i les factures que conté l’expedient, 
per un import total d’1.139.666 euros, amb càrrec al pressupost de 2015. 

Consta la conformitat de les factures acreditant la prestació del servei i el 
vistiplau del responsable de l’Àrea. Per tant, originen una obligació de fer-
ne el pagament, perquè en cas contrari s’originaria un enriquiment injust 
per a l’Administració. 

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació 

L’informe de la Intervenció de 18 de novembre de 2015 adverteix contra 
les factures presentades per la Creu Roja Espanyola en concepte de 
“Prestació del servei de socorrisme en platges durant el període comprés 
entre el 20 de juny al 20 de setembre de 2015, per un import de 526.350 
euros. 

L’expedient per a l’aprovació del conveni subscrit amb la Creu Roja 
Espanyola va ser objecte d’advertiment de la Intervenció municipal de 
data 9 de juny de 2015, per omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials. Per tant, el motiu d’advertiment s’estén a les factures 
derivades del conveni. 
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L’informe de la Secretaria de 9 de juny de 2015, relatiu a aquest conveni, 
va ser analitzat en l’“Informe de fiscalització sobre les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost, informes i advertiments de la Intervenció 
i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici 
2015”, elaborat per aquesta Sindicatura. 

En el dit informe s’indicava que, en la subscripció del conveni, no s’ha tingut 
en compte els principis ni el procediment que regeixen la contractació pública 
continguts en el TRLCSP, i això amb independència de la necessitat de la prestació 
del servei, fonamentada per l’informe tècnic de data 4 de juny de 2015. 

Acord: La Junta de Govern Local de 10 de juny de 2015, aprova el conveni de 
col·laboració per un import de 435.000 euros, IVA exclòs, considerant que s’ha 
prestat aquest servei any darrere any mitjançant la subscripció d’un acord de 
col·laboració amb l’assemblea local de la Creu Roja a Torrevella, que s’ha anat 
formalitzant mitjançant fórmules diverses. 

L’Ajuntament va fer constar en la fase d’al·legacions que el dit servei es va haver 
d’adjudicar de manera urgent, davant la impossibilitat de concloure la tramitació 
del nou contracte (signat finalment el 17 de juliol de 2016), fent prevaldre la 
seguretat dels usuaris de les platges. 

L’advertiment formulat al conveni va ser alçat per Decret de l’Alcaldia de 
data 9 de juny de 2015. El pagament de les factures emeses es va autoritzar 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia de 9 de desembre de 2015. 

També es revisa la recaptació efectuada per la Tresoreria Municipal de 28 de 
novembre de 2014 per actuacions diverses en l’Institut Municipal de Cultura, per 
import de 62.588 euros, que és objecte d’un informe de la Intervenció de 
data 4 de febrer de 2015. 

Segons aquest informe, en l’expedient no s’acredita la formalització de 
cap contracte que empare les esmentades despeses en cap de les 
actuacions per a les qual es proposa l’abonament, tot i ser aquest un 
requisit indispensable atés que l’Ajuntament presta un servei de 
recaptació de l’import de les entrades dels esdeveniments a favor d’un 
tercer, i aquest servei requereix del preceptiu expedient de contractació. 

Per aquest motiu s’adverteix contra l’expedient, segons les factures 
emeses pels distints beneficiaris de les actuacions, basant-se en l’omissió 
en l’expedient de tràmits essencials (article 216.2.c del TRLRHL). 

La Resolució del president de l’Institut Municipal de Cultura de 12 de 
febrer de 2015 resol l’advertiment, alça la suspensió de la tramitació de 
l’expedient i aprova les factures. 

Finalment, s’ha seleccionat per a fer-ne la revisió l’informe de la 
Intervenció de 8 de juny de 2015, en què es fiscalitza el subministrament 
d’energia elèctrica d’enllumenat públic i dependències municipals, corresponent a 
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maig de 2015, la suma del qual puja a un total de 202.330 euros. Les factures 
que acompanyen l’expedient no tenen contracte que empare el servei. 

Segons aquest informe, les factures objecte d’advertiment consisteixen en 
un servei de periodicitat mensual i, ateses les seues característiques i 
import, en compliment del TRLCSP, hauria d’haver sigut objecte 
d’expedient de contractació amb caràcter previ a la prestació. Igualment 
s’incompleix l’exigència de l’article 189.1 TRLRHL davant de la inexistència 
d’acords d’autorització i compromís de la despesa que acrediten la 
realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els dits 
acords. Per tot això, es formula una nota d’advertiment amb caràcter 
suspensiu per omissió en l’expedient de tràmits essencials (article 216.2.c). 

El Decret de l’Alcaldia de 3 d’agost de 2015 resol l’advertiment i aprova les 
factures presentades, amb l’argument que l’Ajuntament ha subscrit el 
contracte derivat de l’acord marc realitzat per la Diputació d’Alacant, per 
la qual cosa a partir de la facturació d’agost de 2015 aquesta situació queda 
regularitzada.  

A més, totes les factures corresponen a subministraments el titular dels 
quals és l’Ajuntament, el subministrament ha sigut prestat i la facturació 
s’ajusta a preus de mercat. 

Irregularitats en subvencions 

L’informe de la Intervenció de 10 de novembre de 2015 adverteix sobre la 
convocatòria d’ajudes per a la gestió i finançament del programa Xarxa 
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, per import d’1.471.000 euros, 
490.284 euros d’aportació municipal. 

En opinió de la Intervenció, es produeixen les irregularitats següents: 

1. Les Bases contradiuen el procediment previst en el TRLCSP per a la 
compra de béns per part de l’Administració, que en aquest cas es 
tractaria d’un procediment obert amb regulació harmonitzada. A 
més, es tracta d’un pagament ajornat no permés per la normativa 
contractual. 

2. L’exercici de la competència en la matèria objecte de la subvenció 
correspon en exclusiva a la Generalitat i per tant requerix delegació 
d’acord amb els articles 7.3 i 27 de la Llei 7/85, amb el finançament 
corresponent de l’Administració que fa la delegació. 

3. No es troba quantificada la totalitat de la despesa, ja que no es valora 
l’import que s’ha d’aportar per a aquells alumnes que, tot i estar 
empadronats en el terme municipal, cursen estudis fora del terme. 

4. No es determina la naturalesa jurídica de l’expedient, i per tant, no 
es pot determinar la partida pressupostària que li correspon, ja que 
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no es donen els requisits perquè siga considerada una inversió (no 
es produeix la recepció del material per l’Ajuntament) ni una 
subvenció (la finalitat de la despesa és la creació d’una base de llibres 
de titularitat municipal). 

El Ple de 13 de novembre de 2015 pren l’acord d’alçar l’advertiment 
formulat per la Intervenció i de sol·licitar les ajudes, dotant en els 
pressupostos municipals de 2016 la partida destinada a finançar el 
programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana. 

7.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2015, ni en el mateix 
Ajuntament ni en els seus organismes autònoms dependents. 

7.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies rellevants 
en la gestió d’ingressos en l’exercici 2015. 

8. Ajuntament de València 

L’Ajuntament va trametre la informació prevista en la Instrucció del 
Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, corresponent a l’exercici 2015, 
dins del termini que s’hi estableix, en concret el 29 d’abril de 2016. 

L’entitat també ha comunicat informació dels seus sis organismes 
autònoms dependents: el Consell Agrari Municipal, la Fundació Pública 
Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i 
Paisatge, la Fundació Esportiva Municipal, la Junta Central Fallera, el 
Patronat Universitat Popular i el Palau de la Música, Congressos i 
Orquestra.  

8.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

Segons el que s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Ajuntament tenia implantat en 2015 un sistema de fiscalització prèvia de 
requisits bàsics. En aquest sistema, a més de verificar la competència de 
l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit adequat i suficient, 
es preveien altres comprovacions addicionals.  

D’acord amb aquesta previsió, en l’Ajuntament es van realitzar vuit 
actuacions de control financer en l’exercici 2015, per la qual cosa es va 
exercir una de les modalitats de control intern previstes en l’article 220 del 
TRLRHL. 
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També consta que no s’ha informat desfavorablement cap proposta de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015. Tant l’aprovació com la liquidació 
del pressupost van ser informades favorablement. 

8.2 Acords contraris a advertiments  

S’ha comunicat al Tribunal de Comptes un sol Acord contrari a 
advertiments relatiu a l’exercici 2015, tal com mostra el quadre següent: 

Quadre 46. Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import (euros) Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Total 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Aquest Acord, adoptat per l’Ajuntament en matèria de contractació, 
s’analitza tot seguit. 

Quadre 47. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Total 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació 

S’ha comunicat a la Plataforma un informe de la Intervenció de 2014 i 
l’acord contrari de 2015. Aquest expedient ja va ser revisat en l’Informe de 
fiscalització d’advertiments que va realitzar aquesta Sindicatura de 
Comptes per a l’exercici 2014: 

Es fiscalitza el 29 de desembre de 2014 la pròrroga del contracte de “Gestió de 
l’enllumenat públic” des de l’1 de novembre de 2014 fins al 31 de maig de 2015 i 
l’autorització i disposició de la despesa corresponent, per un import de 2.100.000 
euros. 

Examinat l’expedient, es fiscalitza de disconformitat la proposta d’acord 
formulada pel servei gestor el 18 de desembre de 2014 per l’advertiment següent: 

“El contracte per a la pròrroga del qual es proposa aprovar la despesa va finalitzar 
el passat 31 d’octubre i no és possible prorrogar un contracte ja extingit, perquè 
amb això es contravé el que disposa l’article 100 del Reglament General de la Llei 
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de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre.” 

L’acord de la Junta de Govern de 26 de gener de 2015 prorroga el contracte de 
Gestió de l’enllumenat des de l’1 de novembre de 2014 fins al 31 de maig de 2015 
i aprova la despesa de 2.100.000 euros, subordinada al crèdit que autoritze el 
pressupost per al futur exercici. 

8.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

L’òrgan de la Intervenció va certificar que s’havia omés la fiscalització 
prèvia en 432 expedients durant l’exercici 2015. Aquests corresponen en 
la major part al mateix Ajuntament, en concret, 423 expedients que 
sumen 78.420.367 euros, un 98,6% de l’import total. La Fundació de Parcs i 
Jardins solament va tramitar dos d’aquests expedients, en matèria de 
contractació, per un import total de 435.604 euros. La resta d’expedients, 
un total de set, corresponen a la Fundació Esportiva Municipal, també en 
matèria de contractació. 

Quadre 48. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 2015  

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Import (euros) 
Percentatge 

import
Expedients de contractació 61.839.833 77,8%

Determinats procediments d’execució del 
pressupost de despeses 

121 0,0%

Operacions de dret privat 201.555 0,2%

Despeses derivades d’altres procediments 17.205.802 21,6%

Expedients de subvencions i ajudes públiques 77.681 0,1%

Despeses de personal 204.271 0,3%

Total 79.529.263 100,0%

Les despeses derivades d’altres procediments són degudes, 
principalment, a obligacions reconegudes en expedients d’expropiació 
forçosa. 

La mostra seleccionada per a fer-ne l’anàlisi es compon de vuit expedients 
tramitats amb omissió de fiscalització prèvia per un import superior a 
50.000 euros, sis dels quals corresponen al mateix Ajuntament, un a la 
Fundació de Parcs i Jardins i l’altre a la Fundació Esportiva Municipal. En 
total sumen 21.366.736 euros, que representen un 26,9 % de l’import total. 
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Quadre 49. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2015  

Infraccions advertides per l’interventor 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
(euros)

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Execució de despeses prescindint del procediment 
legalment establit 3 8.185.028 37,5% 38,4%

Despeses instrumentades mitjançant un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 3 6.905.183 37,5% 32,3%

Irregularitats en l’execució dels contractes 2 6.276.525 25,0% 29,3%

Total 8 21.366.736 100,0% 100,0%

Tot seguit s’analitzen aquests expedients: 

Execució de despeses prescindint del procediment legalment establit 

En diversos informes de la Intervenció s’adverteix l’omissió de la 
fiscalització de despeses realitzades en l’exercici 2015, existint crèdit: 

1. Informe de la Intervenció de 29 d’octubre de 2015, corresponent a 
factures per subministrament d’energia elèctrica, per un import de 
7.653.083 euros. 

 S’aprecien les infraccions de procediment següents: 

a) L’encàrrec es va realitzar prescindint totalment i absolutament 
del procediment legalment establit (articles 62.1.e de la Llei 
30/1992 i 28 i 109 del TRLCSP). 

b) En el moment en què es van realitzar hi havia crèdit adequat i 
suficient, si bé no va ser degudament autoritzat i disposat. 

 L’informe s’emet, amb independència de les responsabilitats en què 
s’haguera pogut incórrer, a l’efecte exclusiu que es puga resoldre 
l’omissió de fiscalització mitjançant el reconeixement de les 
obligacions per l’òrgan competent, el que es realitza mitjançant 
Acord de la Junta de Govern Local de 30 d’octubre de 2015. 

2. Informe de la Intervenció delegada de la Fundació Esportiva 
Municipal de 23 de desembre de 2015, sobre el reconeixement de 
l’obligació d’una relació de factures de l’exercici corrent del dit 
organisme, per import de 166.445 euros, corresponent a obres, 
subministraments i serveis prestats al llarg de l’exercici corrent 
sense que se n’haguera aprovat prèviament la despesa, o sense que 
se n’haguera tramitat la contractació. 
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 S’informa de l’incompliment dels preceptes que conté el TRLCSP, les 
bases d’execució del pressupost de l’organisme autònom i del 
pressupost municipal, l’omissió de tràmits essencials i de la 
fiscalització prèvia de la despesa. 

 El Decret de la presidenta delegada de la Fundació Esportiva de 17 de 
juliol de 2015 ratifica les actuacions realitzades i alça l’efecte 
suspensiu de l’advertiment formulat per l’interventor delegat. 
S’aprova, disposa i reconeix l’obligació de les despeses corresponents 
a factures de l’exercici corrent, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de 2015. 

3. Informe de la Intervenció delegada de la Fundació de Parcs i Jardins 
de 22 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de l’obligació d’una 
relació de factures de l’exercici corrent d’aquest organisme, per 
import de 365.500 euros. 

 Correspon a l’import pendent de certificar d’unes obres iniciades en 
2014, degudament contractades amb càrrec al capítol 6 d’inversions 
del dit exercici. Aquestes obres han sigut totalment finalitzades en 
2015 i hi ha documentació acreditativa (certificacions i factures) 
degudament conformada. 

 Es tracta de certificacions i factures que s’haurien d’haver abonat 
amb càrrec al pressupost de 2014, cosa que va ser impossible ja que 
no es va assolir la fase de reconeixement de l’obligació. Això no 
obstant, en l’exercici pressupostari de 2015 hi ha consignació 
pressupostària suficient per a poder escometre la finalització de les 
obres pendents. 

 Mitjançant el Decret de la vicepresidenta de la Fundació de Parcs i 
Jardins de 27 d’abril de 2015, una vegada vistos els informes de 
l’interventor i del gerent, es resol autoritzar, disposar i reconéixer 
l’obligació de les despeses corresponents amb càrrec al pressupost 
de despeses de l’exercici 2015. 

Irregularitats en l’execució dels contractes 

Es refereixen a dos expedients: 

- Despeses relatives a la gestió del servei públic d’estacionament de 
vehicles en via pública sota control horari (ORA) de gener a octubre 
de 2015, l’import del qual és de 3.986.757 euros. 

- Despeses realitzades en l’exercici 2015, corresponents a les factures 
del Servei de Jardineria, per import de 2.289.768 euros. 

Segons els informes de la Intervenció de 18 i 25 de novembre de 2015, en 
ambdós casos es tracta de despeses realitzades amb crèdit pressupostari 
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en el moment de produir-se, però sense respectar el procediment establit, 
fet que supera les pròrrogues previstes pel plec del contracte. 

S’autoritza i disposa la despesa, i es reconeixen les obligacions 
corresponents mitjançant dos acords de la Junta de Govern Local, de dates 
27 de novembre i 18 de setembre de 2015, respectivament. 

Despeses instrumentades mitjançant un reconeixement extrajudicial de 
crèdit 

Aquests expedients corresponen a despeses realitzades en exercicis 
tancats, sense crèdit pressupostari en el moment de produir-se, sense 
respectar el procediment establit, contravenint els articles 183 i següents 
del TRLRHL i sense la fiscalització prèvia que preceptua l’article 214 de 
l’esmentat cos legal. 

Es va verificar en tots els casos que les prestacions havien sigut realitzades 
efectivament, ja que totes les obligacions reconegudes van ser prèviament 
conformades pels tècnics municipals i per l’autoritat o el funcionari 
responsable de l’encàrrec. 

En els informes de la Intervenció dels reconeixements extrajudicials es 
considera que destinar part del crèdit pressupostari de l’exercici a atendre 
obligacions generades en exercicis anteriors representa un perjudici per a 
la gestió econòmica, ja que es redueix la disponibilitat creditícia per a 
l’exercici corrent. 

- Expropiació de terrenys al Parc de Capçalera 

El Ple de l’Ajuntament de València va aprovar el 23 de desembre de 
2015 un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per a 
aplicar al pressupost el preu just definitiu fixat per la sentència del 
Tribunal Suprem de 13 de febrer de 2015, derivats del Projecte 
d’Expropiació dels terrenys necessaris per executar el Parc de 
Capçalera. En total, 2.977.449 euros que, sumats als 2.079.268 euros 
ja abonats per l’Ajuntament, sumen un preu just total de 5.056.717 
euros. 

Pel que fa al dit acord, l’informe de la Intervenció de 18 de novembre 
de 2015 advertia que es tracta d’una obligació sorgida en l’exercici 
2015, com a conseqüència d’una sentència per a la qual, en el 
moment en què va recaure, no hi havia crèdit ni fiscalització prèvia 
in autorització de la despesa. La reserva de crèdit queda subordinada 
a l’aprovació, d’acord amb el que es preveu en la base 37.3 de les 
d’execució del pressupost. 
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- Despeses diverses 

El Ple de l’Ajuntament, en la seua sessió de 30 de juliol de 2015, va 
aprovar un expedient per a aplicar al pressupost del dit exercici 
diverses despeses executades en 2014, per un import total de 
4.034.558 euros. 

Entre aquestes despeses es troben les informades per la Intervenció 
el 24 de juny de 2015, en concepte d’electricitat d’alta i baixa tensió i 
subministrament de combustible, per import de 2.251.544 euros, per 
a les quals no hi havia crèdit adequat i suficient, i que es van realitzar 
sense respectar el procediment establit. 

- Serveis de neteja de la via pública, recollida i transport de residus sòlids i de 
manteniment i neteja de papereres. 

Mitjançant Acord del Ple de 27 de febrer de 2015 es reconeixen les 
obligacions extrajudicials de crèdit i el pagament d’una 
indemnització substitutòria de les despeses incloses en la segona 
relació d’expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit 2015, 
per un import total de 9.014.362 euros, entre els quals s’inclou la 
certificació de desembre de 2014 per la neteja viària de la zona 1, amb 
un import d’1.676.190 euros, prèviament objecte d’advertiment en 
l’informe d’Intervenció de 20 de febrer de 2015. 

8.4 Principals anomalies dels ingressos 

La Intervenció va certificar que s’havien produït quatre anomalies en la 
gestió dels ingressos en l’exercici 2015, en l’entitat principal, totes amb 
import inferior a 50.000 euros. 

Quadre 50. Anomalies en els ingressos. Exercici 2015 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Taxes 1 23.321 25,0% 97,2%

Multes i sancions 2 590 50,0% 2,4%

Ingressos patrimonials 1 90 25,0% 0,4%

Total 4 24.001 100,0% 100,0%

En la Plataforma no s’acompanya documentació addicional que permeta 
analitzar aquestes anomalies en els ingressos.  
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9. Diputació d’Alacant 

La Diputació va trametre la informació de l’exercici 2015, prevista en 
l’article 218.3 del TRLRHL, dins dels termini establit en la Instrucció del 
Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, en concret, el 28 d’abril de 
2016. 

L’Entitat no ha comunicat informació de l’exercici 2015 de cap dels seus 
cinc organismes autònoms que en depenen: Caixa de Crèdit Provincial per 
a Cooperació, Institut Alacantí de Cultura, Patronat Provincial de Turisme, 
Institut de la Família Doctor Pedro Herrero i Suma Gestió Tributària. En la 
fase d’al·legacions presenta certificacions negatives d’aquests organismes 
autònoms, signades pels seus responsables, encara que indica que 
desconeix la causa per la qual finalment no figuren en la Plataforma de 
Rendició de Comptes. La Diputació sí que va trametre informació de les 
seues entitats dependents en 2014 i en 2016. 

9.1  Resultats sobre els treballs de fiscalització que analitzen l’exercici del 
control intern realitzats sobre les entitats de la mostra. 

La Diputació d’Alacant va presentar certificacions negatives d’acords 
contraris a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia, 
referides a l’exercici 2015. Per aquest motiu, segons el que estableix 
l’apartat 2 de l’apèndix 3, s’analitza el sistema de control intern de 
l’Entitat, a partir de la informació comunicada en la Plataforma de 
Rendició de Comptes i de la tramesa d’acord amb un qüestionari relatiu a 
la composició i funcionament de la Intervenció. 

Aquesta fiscalització tracta de mostrar si l’existència de certificacions 
negatives es motiva en l’exercici d’un control intern molt limitat i si hi ha 
insuficiència de mitjans en la intervenció local. 

La conclusió, segons l’anàlisi efectuada en els apartats següents, és que 
l’Entitat disposa dels mitjans necessaris i d’una regulació suficient per a 
realitzar de manera efectiva l’activitat de control intern, que es reflecteix 
en la gran quantitat d’informes emesos en 2015. 

9.1.1 Composició de la unitat, dotació de llocs i forma de provisió d’aquests 

L’Entitat tenia aprovada una relació de llocs de treball (RLT) en l’exercici 
2015. 

La Diputació declara que el nombre d’empleats públics que treballaven en 
les àrees de fiscalització prèvia i control financer són els següents, segons 
la seua vinculació jurídica: 

- Funcionaris d’habilitació nacional (FHN) i assimilats: 1 

- Resta de funcionaris: 24 
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- Personal laboral: 5 

En aquest cas, es considera que un funcionari desenvolupa tasques de 
control encara que el seu lloc comporte també realitzar altres tasques (per 
exemple, comptabilitat). 

Quant als funcionaris que pertanyen a l’escala d’habilitació nacional (FHN) 
que ocupen llocs relacionats amb el control intern, en la Diputació 
solament hi ha l’interventor general, que està classificat com a de classe 
primera. La forma de provisió del lloc es fa mitjançant lliure designació. 
Exerceix les seues funcions en la Diputació des que va prendre possessió 
el 28 de febrer de 2008. 

El nombre de llocs i empleats públics que tenen atribuïdes funcions de 
fiscalització i/o control financer o de suport a aquestes funcions són els 
següents, segons cada classe o categoria del lloc. 

Quadre 51. Treballadors amb funcions de fiscalització en la Diputació 
d’Alacant. Exercici 2015 

Denominació (subescala) 
Nombre 

places/ llocs

Nombre 
llocs 

ocupats

Nombre llocs amb 
nomenament 

definitiu  
Tècnic d’Administració General/Especial 14 13 4 

Administratiu 6 6 0 

Auxiliar administratiu 16 10 1 

TOTAL 36 29 5 

Durant 2015 no es va ocupar cap lloc de treball reservat a funcionaris 
d’habilitació nacional per mitjà del nomenament accidental entre 
empleats públics no pertanyents a la dita escala. 

D’altra banda, l’interventor no exerceix el seu treball en acumulació amb 
llocs de treball pertanyents a altres entitats (ajuntaments, 
mancomunitats, consorcis i semblants).  

9.1.2 Regulació i abast de l’exercici de les funcions de la unitat 

La intervenció de l’Entitat té assignades altres funcions addicionals a les 
de control intern, com són les de comptabilitat. 

La regulació per l’Entitat de les funcions assignades a l’òrgan de control 
intern es realitza mitjançant la Instrucció de Control Intern de la Gestió 
economicofinancera de la Diputació Provincial d’Alacant, aprovada pel Ple 
en desembre de 2001. 

A més, hi ha guies i manuals de procediment de caràcter intern en relació 
amb les funcions de fiscalització prèvia: “Procediments de qualitat”, “Guia 
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de fiscalitzadors”, “Procediment d’advertiment” i “Fiscalització 
electrònica”. 

S’ha establit la fiscalització prèvia o de requisits bàsics sobre els tipus de 
despeses següents: 

- Personal 

- Contractació administrativa 

- Subvencions 

- Negocis patrimonials 

- Procediments de dret administratiu (expropiacions forçoses) 

- Procediments de dret administratiu (responsabilitat patrimonial) 

- Procediments de gestió pressupostària (lliurament de pagaments per 
justificar, reposició d’acomptes de caixa fixa) 

- Altres 

En conclusió, tot llevat del pressupost, les modificacions, la venda o 
gravamen de béns patrimonials, les concessions sobre béns de domini 
públic, les anul·lacions de drets i les ordenances fiscals. 

També es realitza un informe que recull la fiscalització plena posterior de 
les despeses. Aquesta fiscalització s’efectua sobre un mostreig de tots els 
tipus de despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia. S’inclou en el 
control financer. 

Tal com s’ha dit anteriorment, en l’Entitat hi ha un procediment establit 
per a tramitar els expedients en què hi ha hagut advertiments. 
L’instrument jurídic utilitzat ha sigut la “Instrucció de control intern”, 
“Procediment de qualitat” i “Guia de fiscalitzadors”. 

A més, hi ha un procediment establit en l’Entitat per a tramitar els 
expedients en què ha existit omissió de fiscalització prèvia que també està 
regulat en la instrucció de control intern esmentada. 

L’Entitat també ha establit un procediment específic per a tramitar el 
“reconeixement extrajudicial de crèdit”. En aquest cas, es regula en les 
bases d’execució del pressupost, dins del procediment de qualitat de 
l’Oficina Pressupostària. 

9.1.3 Dades sobre l’exercici de la funció interventora 

La Intervenció General declara l’emissió de 21.957 informes de fiscalització 
prèvia en 2014 i de 21.026 informes en 2015. Cap d’aquests informes s’ha 
emés amb advertiments, ni amb discrepàncies no resoltes a 31 de 
desembre. 
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La Intervenció té, amb caràcter general, accés a la documentació sotmesa 
a la fiscalització prèvia amb un termini que es considera suficient. La 
“Instrucció de control intern” (article 15) estableix que la Intervenció 
fiscalitzarà l’expedient en el termini màxim de deu dies a comptar des del 
següent a la data de recepció, que es reduirà de cinc dies e cas de 
tramitació urgent o de fiscalització i intervenció prèvia limitada. 

En període de liquidació del pressupost, com també en els trenta dies 
següents a l’aprovació dels expedients d’Incorporació de romanents, el 
termini màxim serà de quinze dies. En cas d’aplicar-se fiscalització prèvia 
limitada, es reduirà a deu dies. 

Així mateix, quan la complexitat dels expedients sotmesos a fiscalització, 
el nombre d’aquests o les necessitats del servei no permeten el 
compliment raonable d’aquests terminis, el president, a proposta de la 
Intervenció General, podrà ampliar-los per a un o diversos expedients o 
amb caràcter general durant un període determinat, sense que en aquest 
últim supòsit es puga fixar un termini superior a quinze dies i per un 
període superior als tres mesos. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals, no 
mitjançant mostreig. La nòmina en la seua integritat es comprova amb 
periodicitat anual. 

A més es realitza en tots els casos informes de fiscalització sobre les 
adquisicions i alienacions de béns immobles i sobre les altes i baixes de 
l’inventari. 

Quant al control financer, també s’ha regulat mitjançant la “Instrucció de 
control intern”. L’objecte del control financer són tant els serveis de 
l’entitat local com els organismes autònoms i les societats mercantils 
dependents de la Diputació. 

10. Diputació de Castelló 

La Diputació va trametre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2015, el 29 d’abril de 2016, dins del 
termini establit en la Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 
2015. 

L’Entitat també ha comunicat informació dels seus organismes autònoms 
dependents, el Patronat Provincial de Turisme i l’Escola Taurina. 

10.1  Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

En les bases d’execució del pressupost de 2015 s’estableix que en la 
Diputació i en les organismes autònoms administratius s’exerciran les 
funcions de control intern en la seua triple accepció de funció 
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interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, en 
els termes dels articles 213 i següents del TRLRHL. 

L’Entitat declara en la Plataforma no tenir implantat en 2015 un sistema 
de fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

Segons el que s’ha manifestat, en la Diputació no es van realitzar 
actuacions de control financer en l’exercici 2015, de manera que no es va 
exercir alguna de les modalitats de control intern previstes en la base 50.3: 
l’exercici de les funcions de control financer i control d’eficàcia, quan és el cas, es 
desenvoluparan sota la direcció de l’interventor o dels funcionaris que s’indiquen; 
es podran sol·licitar, quan siga necessari, auditors externs. 

També consta que no s’han informat desfavorablement les propostes de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015, ni l’aprovació ni la liquidació del 
pressupost. 

10.2 Acords contraris a advertiments 

S’han comunicat al Tribunal de Comptes onze acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2015 en la Diputació de Castelló, tots en 
matèria de contractació, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 52. Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import (euros) Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 11 73.429 100,0% 100,0%

Total 11 73.429 100,0% 100,0%

La Diputació ha manifestat en la Plataforma que la causa que va originar 
la majoria d’advertiments va ser l’omissió de requisits o tràmits 
essencials, excepte en dos expedients, per un import de 27.217 euros, la 
causa dels quals va ser la insuficiència de crèdit. 

Els dos organismes autònoms declaren que no hi ha acords contraris a 
advertiments formulats. 

Cap dels acords declarats per la Diputació supera els 50.000 euros, motiu 
pel qual no s’adjunta documentació que es puga analitzar. 

10.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2015, ni en l’Entitat 
principal ni en cap dels seus organismes dependents. 
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10.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies rellevants 
en la gestió d’ingressos en l’exercici 2015, ni en la mateixa entitat ni en els 
seus organismes autònoms. 

11. Diputació de València 

La Diputació va trametre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2015, el 27 de juliol de 2016, fora del 
termini establit en la Instrucció del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 
2015. 

L’Entitat no ha comunicat informació del seu organisme autònom 
dependent, el Patronat Provincial de Turisme de València, Terra i Mar. 

11.1 Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat 

La Diputació declara en la Plataforma no tenir implantat en 2015 un 
sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics, encara que sí que està 
previst en les bases d’execució del pressupost de 2015. 

En les dites bases s’estableix que la funció fiscalitzadora i comptable 
interna correspon a la Intervenció i comprén els aspectes indicats en els 
articles 213 i següents del TRLRHL. 

La fiscalització prèvia de despeses i obligacions es porta a terme 
mitjançant la comprovació dels aspectes següents: 

a) L’existència de crèdit pressupostari suficient i que el proposat és 
l’adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es pretén 
contraure. 

b) Que les obligacions o despeses es generen per l’òrgan competent. 

c) Aquells altres aspectes addicionals que, atesa la naturalesa dels 
distints actes, documents o expedients, es consideren requisits o 
tràmits essencials. 

Segons el que manifesta la Diputació, en l’exercici 2015 no es van realitzar 
actuacions de control financer, motiu pel qual no es va exercir alguna de 
les modalitats de control intern previstes en el TRLRHL. Això significa que 
disposa d’un sistema de control intern insuficient, en el qual no es 
comprova si es compleixen els principis de bona gestió financera 
(eficiència, eficàcia i economia) en l’actuació de l’Entitat. 

També consta que no s’han informat desfavorablement les propostes de 
modificació de crèdit en l’exercici 2015, ni l’aprovació ni la liquidació del 
pressupost. 
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11.2 Acords contraris a advertiments 

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 22 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2015 en la Diputació de València, tal com 
es mostra en el quadre següent: 

Quadre 53. Acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import (euros) 
Percentatge 

nombre 
Percentatge 

import 
Contractació 8 141.390 36,3% 13,4%

Subvencions 14 917.599 63,7% 86,6%

Total 22 1.058.989 100,0% 100,0%

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat els únics dos acords que 
superen l’import de 50.000 euros, que representen un 67,2% de l’import 
total: 

Quadre 54. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2015 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import

Fraccionament de l’objecte del contracte 1 57.102 50,0% 8,0%

Subvencions per import superior a la quantia total 
màxima fixada en la convocatòria 1 655.000 50,0% 92,0%

Total 2 712.102 100,0% 100,0%

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa tot seguit:  

Fraccionament de l’objecte del contracte  

En l’informe d’Intervenció de 8 de setembre de 2015 s’informa que el 
Servei de Gestió Tributària en aquest exercici ha formalitzat amb una 
mateixa empresa uns quants contractes de treballs d’impressió per un 
total de 57.102 euros utilitzant la figura del contracte menor. No obstant 
això, l’import total fins a la data supera la quantitat prevista en l’article 
138.3 del TRLCSP per als contractes menors. 

També s’adverteix que les despeses previsibles vinculades a activitats 
permanents han de respectar el principi d’unitat de l’objecte a fi de portar 
una gestió de la despesa que permeta fer un control financer i d’eficàcia 
d’acord amb l’article 213 del TRLRHL i la base 5a d’execució del pressupost. 

El Decret de la Presidència de 23 de setembre de 2015 ordena el pagament 
de les operacions incloses en la relació comptable, on es troba una factura 
de 16.619 euros del proveïdor esmentat anteriorment. 
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Subvencions per import superior a la quantia total màxima fixada en la 
convocatòria 

El 10 de novembre de 2015 la Intervenció informa de la concessió de 
subvencions destinades al finançament de programes i projectes de 
cooperació internacional al desenvolupament dirigits a ONG de la 
província de València per a l’exercici 2015. 

L’import total de la despesa derivada de la convocatòria puja a 500.000 
euros, import augmentat en 155.000 euros per l’Acord plenari de 24 de 
març de 2015. 

D’acord amb el que disposa l’article 58 del Reglament General de 
Subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, la convocatòria ha de 
fixar la quantia total màxima destinada a les subvencions convocades i els 
crèdits pressupostaris als quals s’imputen. No es poden concedir 
subvencions per un import superior sense realitzar prèviament una nova 
convocatòria, llevat que, excepcionalment, la convocatòria fixe una 
quantia addicional per a la concessió de subvencions. 

Atés que les bases que regeixen la convocatòria, publicades en el BOP en 
data 13 d’abril de 2015, no consideren la possibilitat prevista en l’article 
58.2 del Reglament, pel que fa a la possibilitat d’ampliar els crèdits dins 
d’una mateixa convocatòria, l’ampliació del crèdit d’aquesta no respecta 
el procediment legalment establit. 

En sessió de 10 de novembre de 2015, la Comissió informativa de 
cooperació municipal va adoptar l’acord de concessió de les subvencions, 
per un total de 655.000 euros, i l’autorització de la despesa. 

11.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

La Intervenció comunica dos expedients de 2015 en els quals s’havia omés 
la fiscalització prèvia, sense consignar cap import, que es va originar com 
a conseqüència de la tramitació d’expedients de contractació. 

Quadre 55. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 2015 

Tipus de despesa (obligacions) Import (euros) Percentatge import 

Expedients de contractació 0 100,0% 

Total 0 100,0% 

En ambdós casos, la Diputació exposa com a causa d’aquesta incidència el 
retard en la tramitació de factures, amb incompliment de la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del registre 
Comptable de Factures en el Sector Públic. 
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11.4 Principals anomalies dels ingressos 

La Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies rellevants 
en la gestió d’ingressos en l’exercici 2015. 
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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 en el qual es va tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe, aquest va ser tramés als comptedants dels 
ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Oriola, Torrent, 
Torrevella, València, de les diputacions d’Alacant, Castelló i València 
perquè, en el termini concedit, formularen, si és el cas, al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

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

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

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

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



 

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 2017 d’aquesta Institució, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 21 de 
setembre de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 21 de setembre de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 



 

 

 

 

 

ANNEX I 
Relació d’entitats que no han tramés informació o que la van 
trametre després del 31 de desembre de 2016 
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ANNEX I.A 

 
ENTITATS QUE NO HAN REMÉS A LA PLATAFORMA DE RENDICIÓ DE 
COMPTES LA INFORMACIÓ DE L’EXERCICI 2015 A QUÈ ES REFEREIX 
L’ARTICLE 218 DEL TRLRHL  
 

Tipus d’entitat Denominació Província 

Agrupació de municipis 
AGRUPACIÓ MANTENIMENT SECRETARIA 
COMUNA LORXA-PLANES  Alacant 

Àrea metropolitana SERVEIS HIDRÀULICS València 

Àrea metropolitana TRACTAMENT DE RESIDUS València 

Ajuntament AGRES Alacant 

Ajuntament AIELO DE MALFERIT València 

Ajuntament AÍN Castelló 

Ajuntament ALACANT Alacant 

Ajuntament ALBAIDA València 

Ajuntament ALBALAT DELS SORELLS València 

Ajuntament ALBATERA Alacant 

Ajuntament ALBOCÀSSER Castelló 

Ajuntament ALBUIXEC València 

Ajuntament ALCOSSER DE PLANES Alacant 

Ajuntament ALCOLEJA Alacant 

Ajuntament ALCÚDIA, L’ València 

Ajuntament ALCÚDIA DE VEO Castelló 

Ajuntament ALFARA DE LA BARONIA València 

Ajuntament ALGINET València 

Ajuntament ALGUENYA Alacant 

Ajuntament ALMENARA Castelló 

Ajuntament ALMOINES València 

Ajuntament ANDILLA València 

Ajuntament ARAS DE LOS OLMOS València 

Ajuntament ARES DEL MAESTRAT Castelló 

Ajuntament BALONES Alacant 

Ajuntament BARRAQUES Castelló 

Ajuntament BARX València 

Ajuntament BELLREGUARD València 

Ajuntament BENAFER Castelló 

Ajuntament BENAIXEVE València 

Ajuntament BENASAU Alacant 
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Ajuntament BENFERRI Alacant 

Ajuntament BENIARDÀ Alacant 

Ajuntament BENIARRÉS Alacant 

Ajuntament BENIFALLIM Alacant 

Ajuntament BENIGEMBLA Alacant 

Ajuntament BENILLOBA Alacant 

Ajuntament BENILLUP Alacant 

Ajuntament BENIMANTELL Alacant 

Ajuntament BENIMARFULL Alacant 

Ajuntament BENIMASSOT Alacant 

Ajuntament BENISSANÓ València 

Ajuntament BIGASTRE Alacant 

Ajuntament BUGARRA València 

Ajuntament BUNYOL València 

Ajuntament CAMP DE MIRRA, EL Alacant 

Ajuntament CAMPORROBLES València 

Ajuntament CANET LO ROIG Castelló 

Ajuntament CANYADA, LA Alacant 

Ajuntament CARCAIXENT València 

Ajuntament CASTELL DE CABRES Castelló 

Ajuntament CASTELL DE CASTELLS Alacant 

Ajuntament CASTELL DE GUADALEST, EL Alacant 

Ajuntament CASTELLFORT Castelló 

Ajuntament CASTELLÓ DE RUGAT València 

Ajuntament CATRAL Alacant 

Ajuntament CAUDETE DE LAS FUENTES València 

Ajuntament CAUDIEL Castelló 

Ajuntament CERDÀ València 

Ajuntament CERVERA DEL MAESTRE Castelló 

Ajuntament CONFRIDES Alacant 

Ajuntament COVES DE VINROMÀ, LES Castelló 

Ajuntament CULLA Castelló 

Ajuntament DOSAIGÜES València 

Ajuntament ESLIDA Castelló 

Ajuntament ESTIVELLA València 

Ajuntament ESTUBENY València 

Ajuntament FAMORCA Alacant 

Ajuntament FAVARA València 
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Ajuntament FIGUEROLES DE DOMENYO València 

Ajuntament FORMENTERA DEL SEGURA Alacant 

Ajuntament GAIANES Alacant 

Ajuntament GORGA Alacant 

Ajuntament GRANJA DE ROCAMORA Alacant 

Ajuntament GUADASSUAR València 

Ajuntament HERBERS Castelló 

Ajuntament JANA, LA Castelló 

Ajuntament LLANERA DE RANES València 

Ajuntament LLÍBER Alacant 

Ajuntament LLOCNOU D'EN FENOLLET València 

Ajuntament LLOMBAI València 

Ajuntament LLOSA, LA Castelló 

Ajuntament LLOSA DE RANES, LA València 

Ajuntament LLOSA DEL BISBE, LA València 

Ajuntament LLUDIENT Castelló 

Ajuntament LORXA Alacant 

Ajuntament MILLARS València 

Ajuntament MOIXENT València 

Ajuntament MONTFORT Alacant 

Ajuntament MONTROI València 

Ajuntament MURLA Alacant 

Ajuntament NAVAIXES Castelló 

Ajuntament NOVELDA Alacant 

Ajuntament NUCIA, LA Alacant 

Ajuntament OLOCAU DEL REI Castelló 

Ajuntament ORBA Alacant 

Ajuntament ORXETA Alacant 

Ajuntament OTOS València 

Ajuntament PALANQUES Castelló 

Ajuntament PEDREGUER Alacant 

Ajuntament PENÀGUILA Alacant 

Ajuntament PENÍSCOLA Castelló 

Ajuntament PINA Castelló 

Ajuntament PLANES Alacant 

Ajuntament POBLA DEL DUC, LA València 

Ajuntament POBLE NOU DE BENITATXELL, EL Alacant 

Ajuntament POLOP Alacant 
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Ajuntament PORTELL DE MORELLA Castelló 

Ajuntament QUARTELL València 

Ajuntament QUATRETONDA València 

Ajuntament RAFELBUNYOL València 

Ajuntament REAL València 

Ajuntament REDOVÀ Alacant 

Ajuntament ROJALS Alacant 

Ajuntament ROMANA, LA Alacant 

Ajuntament ROTGLÀ I CORBERÀ València 

Ajuntament SACANYET Castelló 

Ajuntament SALZADELLA, LA Castelló 

Ajuntament SANT JORDI Castelló 

Ajuntament SANT MATEU Castelló 

Ajuntament SANTA MAGDALENA DE POLPÍS Castelló 

Ajuntament SENIJA Alacant 

Ajuntament SERRA València 

Ajuntament SETAIGÜES València 

Ajuntament SIMAT DE LA VALLDIGNA València 

Ajuntament SOLLANA València 

Ajuntament SORITA Castelló 

Ajuntament SUECA València 

Ajuntament SUMACÀRCER València 

Ajuntament TÍRIG Castelló 

Ajuntament TITAIGÜES València 

Ajuntament TODOLELLA, LA Castelló 

Ajuntament TORÍS València 

Ajuntament TORREBAIXA València 

Ajuntament TORRES TORRES València 

Ajuntament VALL D'ALBA, LA Castelló 

Ajuntament VALL D'ALCALÀ, LA Alacant 

Ajuntament VALL DE GALLINERA, LA Alacant 

Ajuntament VALLIBONA Castelló 

Ajuntament VILANOVA D'ALCOLEA Castelló 

Ajuntament VILAVELLA, LA Castelló 

Ajuntament VILLAR, EL Castelló 

Ajuntament VILLORES Castelló 

Ajuntament XACARELLA Alacant 

Ajuntament XERT Castelló 
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Ajuntament XULILLA València 

Entitat local menor BARRACA D'AIGÜES VIVES, LA València 

Entitat local menor MARENY DE BARRAQUETES València 

Mancomunitat ALBALAT DE LA RIBERA-POLINYÀ DEL XÚQUER València 

Mancomunitat ALT MAESTRAT Castelló 

Mancomunitat ALT MILLARS Castelló 

Mancomunitat ASP I EL FONDÓ DE LES NEUS Alacant 

Mancomunitat BAIX SEGURA Alacant 

Mancomunitat BARRI DEL CRIST València 

Mancomunitat CAMP DE TÚRIA València 

Mancomunitat CARRAIXET València 

Mancomunitat CASTELLÓ-NORD Castelló 

Mancomunitat CASTIELFABIB I TORREBAIXA València 

Mancomunitat COSTERA DE RANES València 

Mancomunitat DEPURACIÓ AIGÜES RESIDUALS MARGE 
ESQUERRE DEL SEGURA VEGA BAIXA 

Alacant 

Mancomunitat EL MARQUESAT València 

Mancomunitat EL TEJO València 

Mancomunitat EL XARPOLAR Alacant 

Mancomunitat 
ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS 
MARGE DRET DEL SEGURA VEGA BAIXA 

Alacant 

Mancomunitat FONT DE LA PEDRA Alacant 

Mancomunitat FOIA DE BUNYOL-XIVA València 

Mancomunitat L' ALACANTÍ Alacant 

Mancomunitat L' HORTA SUD València 

Mancomunitat LA BONAIGUA Alacant 

Mancomunitat LA SAFOR València 

Mancomunitat ELS SERRANS València 

Mancomunitat LA VALL D'ALBAIDA València 

Mancomunitat LA VALL DE GALLINERA I L'ATZÚBIA-FORNA Alacant 

Mancomunitat LA VINYA I EL MARBRE (VIDIMAR) Alacant 

Mancomunitat LES VALLS València 

Mancomunitat 
ELS MUNICIPIS DE LA VALL DE LAGUARD I 
ORBA 

Alacant 

Mancomunitat 
MANCOMUNITAT DE CALP, MURLA I VALL DE 
LAGUAR-POU LLUCIFER 

Alacant 

Mancomunitat MANCOMUNITAT S.B.S L'ÈNOVA València 

Mancomunitat 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALCOIÀ I 
EL COMTAT Alacant 

Mancomunitat 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS RIBERA DEL 
XÚQUER València 
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Mancomunitat RIBERA ALTA València 

Mancomunitat RIBERA BAIXA València 

Mancomunitat RACÓ D’ADEMÚS València 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS EL COMTAT Alacant 

Mancomunitat 
SERVEIS BENEIXAMA, CAMP DE MIRRA I 
CANYADA Alacant 

Mancomunitat SERVEIS PROMOCIÓ ECONÒMICA VEGA BAIXA Alacant 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS LA MARINA ALTA Alacant 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS LA VEGA Alacant 

Mancomunitat TURÍSTICA DEL MAESTRAT CASTELLÓ-TEROL Castelló 

Mancomunitat VALL DELS ALCALANS València 

Mancomunitat VALL D’AIORA-COFRENTS València 
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ANNEX I.B 
 

ENTITATS QUE HAN TRAMÉS A LA PLATAFORMA DE RENDICIÓ DE 
COMPTES LA INFORMACIÓ DE L’EXERCICI 2015 A QUÈ ES REFEREIX 
L’ARTICLE 218 DEL TRLRHL DEL 31 DE DESEMBRE DE 2016 
 

Tipus d’entitat Denominació Província 

Ajuntament BENIFATO Alacant 

Ajuntament DAIA VELLA Alacant 

Ajuntament DÉNIA Alacant 

Ajuntament FONDÓ DELS FRARES Alacant 

Ajuntament LLUCENA Castelló 

Ajuntament MONTAVERNER València 

Ajuntament XÀTIVA València 

Ajuntament ZARRA València 

Entitat local menor EL PERELLÓ València 

Entitat local menor JESÚS POBRE Alacant 

Mancomunitat COMARCAL ELS PORTS Castelló 

Mancomunitat LA CANAL DE NAVARRÉS València 

Mancomunitat LA COSTERA-CANAL València 

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 
Al·legacions presentades a l’esborrany de l’Informe 



Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscallzacien de

Primera alegaci6n

Apendice 4 del borrador del tnforme, pagina 45

Contenido de la alegaci6n: EI Ayuntamiento de Alicante ha remitido a la
Sindicatura de Comptes en tiempo y forma la documentacion requerida, con la
informacion referida a los reparos, que incluye la de sus Organismos
Autonomos dependientes, habiendose intentado enviar con fecha de hoy al
Tribunal de Cuentas (Plataforma de Rendicion de Cuentas), no pudiendo
hacerlo por encontrar dificultades con el programa de firma electronica.

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

Detallar y referenciar los anexos



 

Alegación 

Apartado 6.1.  Sistemas de control interno utilizado en la entidad, párrafo tercero página 66. 

Contenido de la alegación. 

Dada la limitación existente de medios humanos en el departamento de Intervención, el control 
posterior de los actos, expedientes y trámites sometidos a fiscalización previa limitada es objeto 
de contratación externa.   

El control posterior correspondiente al ejercicio 2015 fue contratado a una empresa 
especializada externa, Global & Local Audit, SL, mediante Resolución nº 574/2017 de 22 de 
febrero, quien ha estado ejecutando el trabajo de campo en los últimos meses. 

Se prevé que los borradores de informes se presenten los primeros días de septiembre para que 
puedas ser revisados por la Intervención General y ser sometidos durante éste mismo mes al 
preceptivo trámite de alegaciones por parte de los titulares de los servicios. 

El retraso en la contratación de dicho control posterior viene motivado por la maternidad de la 
Interventora General y las consiguientes bajas y ausencias justificadas. No resultaba aconsejable 
la contratación de este servicio sin que su ejecución pudiese ser objeto de una dirección y 
supervisión efectiva por parte del Órgano de Control Interno. 

Es voluntad de este Ayuntamiento que el control posterior pueda ser ejecutado en los meses 
inmediatos al cierre de cada ejercicio. En esta línea, en estas fechas se está tramitando el 
expediente de contratación para el control posterior del ejercicio 2016 y se espera que, en años 
posteriores, pueda anticiparse este trámite y la ejecución posterior del contrato. 

 

Se adjunta Decreto núm. 57472017 de 22 de febrero 
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Decret núm.: 574/2017 
Torrent, 22 de febrer de 2017  

 
   
 
 Vist l'expedient incoat d'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), per a la contractació del 
servici “Col·laboració amb la intervenció dels treballs necessaris de control 
intern posterior de l'exercici 2015”. 
 
 Considerant que s'ha donat compliment a l’article 109.3 paràgraf segon 
de l'esmentat cos legal. 
 
 De conformitat amb l'informe emés pel Cap del Servici de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament, fent ús del que preveuen els articles 111 i 138 del 
TRLCSP amb ordre a la consideració de contracte menor per raó de la quantia 
i, en virtut de les facultats delegades per la Junta de Govern Local, segons 
acord de data 29 de juny de 2015, per la present 
 

RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient i despesa corresponent. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte de servici de “Col·laboració amb la intervenció 
dels treballs necessaris de control intern posterior de l'exercici 2015”, a favor de 
la mercantil: GLOBAL AND LOCAL AUDIT, SL, amb CIF: B87286225 de 
conformitat amb la proposta de data, 17/02/2017. 
 
Tercer.- L'import del contracte ascendeix a 18.150,00 € (divuit mil cent 
cinquanta euros) dels quals 15.000,00 € corresponen a la base imposable i 
3.150,00 € a l’import e l’IVA al tipus del 21%. Este import es finançarà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost prorrogat, 9310.22799 (RC 
220170000027). 
 
Quart.- El preu del present contracte s'abonarà contra factura expedida per 
l'empresa adjudicatària, prèvia la tramitació que corresponga. 
  
Cinqué.- De conformitat amb l'article 52 del TRLCSP designar responsable del 
contracte a Mª Carmen Aparisi Aparisi, a qui li correspondrà supervisar 
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l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions a fi d'assegurar la 
correcta prestació del contracte. 
 
Sisé.- Notificar el present decret al contractista adjudicatari i al resta de 
licitadors perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió 
dels recursos que en Dret procedisquen. 
 
Seté.-  Comunicar al Regidor Delegat de l’Àrea de Gestió de Recursos i 
Modernització, al responsable del contracte i al cap de la unitat de Comptabilitat 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns. 
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ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

REGIDOR DELEGAT D'AREA GESTIO DE RECURSOS I
MODERNITZACIO

22/02/2017 16:40:14

JONATAN BAENA LUNDGREN

SECRETARIO GENERAL ADMON. MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
TORRENT

22/02/2017 16:40:19



AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

I/cso

Alegaciones que se formulan al borrador de Informe
sobre "Informe de fiscalizaci6n sobre acuerdos y

resoluciones contrarios a reparos formulados por los
interventores locales, omisi6n del tramite de
fiscalizaci6n previa y anomalias detectadas en

materia de ingresos. Ejercicio 2015"

Primera alegacion
Apartado 7.1 del borrador del informe, pagina, 71, parrafo 4:

A pesar de esta previsi6n, no se realizaron actuaciones de control
financiero en el ejercicio 2015, por 10 que no se ejerci6 alguna de
las modalidades de control interno previstas en el TRLRHL, en
particular, en el articulo 220, sin que exista, por tanto, un control
posterior de elementos que no son objeto de control en la
fiscalizaci6n previa, ni un control de eficacia 0 eficiencia. Ello
significa que dispone de un sistema de control interno insuficiente,
en el que no se comprueba si se cumplen los principios de buena
gesti6n financiera (eficiencia, eficacia y economia) en la actuaci6n
de la entidad.

Contenido
Las

Auditoria
detallan:

de la aleqacion:
actuaciones llevadas
previsto en Bases

a
de

cabo relativas
Ejecuci6n, son

al
las

Plan
que

de
se

A) Expediente de contrataci6n:
• Providencia de inicio de expediente para la contrataci6n

de los "Servicios de colaboraci6n con la Intervenci6n
General para la realizaci6n de la auditoria de la
Actividad Econ6mica", de fecha 31 de agosto de 2015,
suscrita por Concejal Delegado de Hacienda.

• Inicio de expediente de contrataci6n, acordado por la
Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de octubre de 2015.

• Pliego tecnico de fecha 17 de noviembre de 2015.
• Aprobaci6n, por la Junta de Gobierno Local en seSlon

celebrada en fecha 4 de diciembre de 2015, del Pliego de
C'Iau s uLa s administrativas particulares y convocatoria de
licitaci6n, mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

1



Se adjunta
como Anexo I,
desde su inicio
trabajos.

copia
en el
hasta

completa del expediente
que se puede apreciar

la formalizaci6n y acta

de contrataci6n,
las vicisi tudes

de inicio de los

B) Inicio y desarrollo del control interno:
• El Plan de Control Financiero Permanente elaborado por la

Intervenci6n General (Anexo II), cuyo calendario de
trabajo abarca de enero a octubre de 2017, fue remitido
a la Alcaldia-Presidencia con fecha 21 de diciembre de
2016.

• A la fecha presente el Plan de Control Financiero se
encuentra en ej ecuci6n, estando prevista su finalizaci6n
en octubre del presente ano.

Documentacion justificativa de la aleqacion:
Se adjunta:
Anexo 1- Copia del expediente de contrataci6n
Anexo 11- Plan de Control Financiero elaborado por la 1ntervenci6n
General.

Segunda alegacion
Apartado 7.2 del borrador del informe, pagina, 73, parrafo 5:

Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la
contrataci6n.
El informe de Intervenci6n de 18 de noviembre de 2015 repara las
facturas presentadas por Cruz Roj a Espanola en concepto de
"Prestaci6n del servicio de socorrismo en playas durante el periodo
comprendido entre el 20 de junio al 20 de septiembre de 2015", por un
importe de 526.350 euros.

Apartado 7.2 del borrador del informe, pagina, 74, parrafo 4:
...En cuanto al reparo sobre el pago de las facturas emitidas, se
levant6 mediante el Decreto de Alcaldia de 9 de diciembre de 2015,
acordando ademas su pago.

Contenido de la alegacion:
En la plataforma de rendici6n de cuentas se adjunt6 como

archivo, por error, el informe y el decreto de aprobaci6n de
las facturas derivadas del convenio, en lugar del informe de
reparo 155/2015; Decreto de fecha 9 de junio de 2015, de
levantamiento del reparo de la Intervenci6n General; asi como
Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de junio del
mismo ano, de aprobaci6n del Convenio. A los efectos de
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subsanaci6n se adjunta, como Anexo I, copias del expediente de
reparo.

Las facturas derivadas del Convenio, fueron aprobadas por
Decreto de Alcaldia de fecha 9 de diciembre de 2015, sin que
fueran obj eto de reparo. Se adj unta como Anexo II copias de
las facturas y del Decreto de reconocimiento de la obligaci6n.

Documentacion justificativa de la alegacion:
Anexo 111- Expediente de reparo numero 155/2015:
intervenci6n, Decreto de Alcaldia y Acuerdo de Junta
Local.
Anexo 1V- Expediente de aprobaci6n de facturas: facturas FACE y
Decreto de aprobaci6n.

Tercera alegacion
Apartado 7.2 del borrador del informe, pagina 75, parrafo 2:

El Decreto de Alcaldia de 3 de agosto de 2015 resuelve el reparo y
aprueba las facturas presentadas, con el argumento de que el
Ayuntamiento ha suscrito el contrato derivado del Acuerdo Marco
realizado por 1a Excma. Diputaci6n de Alicante, por 10 que a partir
de la facturaci6n de agosto de 2015 esta situaci6n queda
regu1arizada.

Contenido de la alegacion:

Informe emitido por el Jefe Accidental de Proyectos, de
fecha 17 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal:

"Como aclaraci6n y ampliaci6n al informe emitido por la
Sindicatura de Cuentas correspondiente al asunto arriba
indicado, hacer constar que la carencia de contrato
administrativo que amparase el servicio prestado deviene por
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de
2013 aprob6 el acta de la Mesa de Contrataci6n de fecha 23 de
abril de 2013 mediante la cual propone dejar desierto el
procedimiento abierto sujeto a regulaci6n armonizada para la
contrataci6n de los suministros electricos de titularidad
municipal (Documento 1).

Una vez comunicado el acuerdo al area, se realiza de
manera inmediata propuesta del Sr. Concejal-Delegado del Area
mediante la que se propone el inicio de un nuevo expediente de
contrataci6n para la adjudicaci6n del suministro electrico
(Documento 2), j unto con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en la que se resuelve iniciar el expediente de
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corrt r a t ac i.cn y el nombramiento de t ecn i co en el expediente.
(Documento 3)

Posteriormente con fecha 15 de abril de 2015 por parte del
mismo Concejal se propone el archivo del expediente iniciado y
la adhesion especifica al expediente de la Central de
Corrt r a t ac i.on Provincial AMS 2/2014, acuerdo marco suministro
de energia electrica (Documento 4). A fecha de hoy en vigor"

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:
Anexo V- Documentos 1 a 4 citados en la presente alegaci6n.

traslado para su conocimiento y efectos
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alegar este
del informe

Torrevieja, a 18 de agosto de 2017.
El Alcalde-Presidente,

-iD. Garcia.

, '
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SINDICATURA DE COMPTES
C/ San Vicente, 4
46002-Valencia
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ALEGACIONES QUE FORMULA LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA AL BORRADOR DEL INFORME DE 

LA SINDICATURA DE CUENTAS DE FISCALIZACIÓN SOBRE ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

CONTRARIOS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES, OMISIÓN DEL 

TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS. 

EJERCICIO 2015. 

 

Primera alegación.- 

Apartado 11 del borrador del informe, página 90, párrafo primero. 

Se hace referencia al incumplimiento del plazo en la presentación de la documentación y 

recoge en el apartado de recomendaciones la necesidad de que las entidades locales, 

especialmente las de mayor población, mejoren la rendición de cuentas, a lo cual queremos 

alegar los problemas que hubieron en la plataforma de rendición de cuentas así como la falta 

de coordinación en ese ejercicio entre lo indicado por la Sindicatura de Comptes de la 

Comunitat Valenciana y la plataforma rendiciondecuentas.es 

 

Segunda alegación.- 

Apartado 11.1 del borrador del informe, página 90 

Se hace referencia a que en las Bases de Ejecución de 2015 se tiene establecido un sistema de 

fiscalización previa de requisitos básicos cuando la Diputación no lo había establecido nunca 

hasta este año 2017 en que ha sido aprobado por el Pleno. 

Como consecuencia de ello se recoge en el informe que en el proceso de fiscalización se 

comprueban unos extremos concretos y se debería efectuar un control financiero posterior 

que no se hace tal y como establece el artículo art. 219.3 TRLHL. 

Por todo ello, nuestra alegación es para hacer constar que la Diputación de Valencia tenía 

establecido un sistema de fiscalización previa plena y, por tanto, no requería de ese control 

financiero a que hace referencia el informe. Por lo demás el control financiero sí que se ejerció 

en 2015 sobre los entes dependientes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANNEX III 
Informe sobre les al·legacions presentades 
  



Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici de 2015. 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ SOBRE ACORDS I RESOLUCIONS CONTRARIS A 
ADVERTIMENTS FORMULATS PELS INTERVENTORS LOCALS, OMISSIÓ DEL 
TRÀMIT DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA I ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA 
D’INGRESSOS. EXERCICI 2015. 

Han tramés i s’han analitzat al·legacions de cinc entitats. El text de les 
al·legacions es publica amb l’informe corresponent al qual fan referència. 

Ajuntament d’Alacant 

Al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 1 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que ha tramés a la Sindicatura de Comptes en 
temps i forma la documentació requerida, amb la informació referida als 
advertiments, que inclou la dels seus organismes autònoms dependents. 
També ha intentat enviar-la al Tribunal de Comptes 
(rendiciondecuentas.es), però que no ho va poder fer per trobar dificultats 
amb el programa de signatura electrònica. 

Aquestes circumstàncies ja es troben reflectides en l’Informe, on es diu 
que es va remetre a la Sindicatura de Comptes, en compliment parcial de 
les seues instruccions, la informació corresponent a 2014 en data d’1 
d’abril de 2015, mentre que la comunicació de l’exercici 2015 es va realitzar 
el 31 de març de 2016. 

Això no obstant, l’Ajuntament no va trametre a la Plataforma de Rendició 
de Comptes la informació dels exercicis 2014 i 2015, prevista en l’article 
218.3 del TRLRHL, que estableix la Instrucció del Tribunal de Comptes de 
30 de juny de 2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Ajuntament de Torrent 

Al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 6.1, “Sistema de 
control intern utilitzat en l’Entitat” 

Comentaris: 

L’Ajuntament comunica que el control posterior dels actes, expedients i 
tràmits sotmesos a fiscalització prèvia limitada ha sigut objecte de 
contractació externa, a causa de la limitació de mitjans humans en el 
departament d’Intervenció. 



Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici de 2015. 

 

El control posterior corresponent a l’exercici 2015 va ser contractat a una 
empresa especialitzada externa, mitjançant la Resolució número 574/2017 
de 22 de febrer, que ha estat executant el treball de camp en els últims 
mesos. 

El retard en la contractació del dit control posterior va ser degut a la baixa 
per maternitat de la interventora general, ja que la seua execució ha de 
ser objecte d’una direcció i supervisió efectiva per part de l’òrgan de 
control intern. La voluntat de l’Ajuntament és que el control posterior 
puga ser executat en els mesos immediats al tancament de cada exercici. 

Es farà referència en l’Informe a les circumstàncies anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir el tercer paràgraf de l’apartat 6.1 de l’apèndix 4 pel següent: 

A pesar d’aquesta previsió, en l’exercici 2015 no es van realitzar actuacions 
de control financer, motiu pel qual no es va exercir una de les modalitats de 
control intern previstes en el TRLRHL i en les bases d’execució del 
pressupost. Això no obstant, en la fase d’al·legacions l’Ajuntament informa 
que en 2017 es va contractar a una empresa d’auditoria externa el control 
financer posterior de l’exercici 2015, l’informe definitiu de la qual es trobava 
pendent d’emissió en la data de redacció d’aquest Informe. La voluntat de 
l’Ajuntament és que el control financer s’execute d’ara en avant en els mesos 
immediats al tancament de cada exercici. 

Ajuntament de Torrevella 

Primera al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 7.1, 
“Sistema de control intern utilitzat en l’Entitat” 

Comentaris: 

L’Ajuntament detalla en la seua al·legació les actuacions que ha portat a 
terme en execució del pla d’auditoria previst en les bases d’execució: 

a) Expedient de contractació dels “Serveis de col·laboració amb la 
Intervenció General per a realitzar l’auditoria de l’activitat 
econòmica”, iniciat per Acord de la Junta de Govern Local, de data 2 
d’octubre de 2015. 

b) Pla de control financer permanent elaborat per la Intervenció 
General, el calendari de treball de la qual va de gener a octubre de 
2017, tramés a l’Alcaldia-Presidència amb data de 21 de desembre de 
2016. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el quart paràgraf de l’apartat 7.1 de l’apèndix 4 pel següent: 



Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici de 2015. 

 

A pesar d’aquesta previsió, en l’exercici 2015 no es van realitzar actuacions 
de control financer, de manera que no es va exercir una de les modalitats de 
control intern previstes en el TRLRHL, i en les bases d’execució del 
pressupost. Això no obstant, en la fase d’al·legacions l’Ajuntament informa 
de les actuacions que ha portat a terme posteriorment en execució del pla 
d’auditoria previst en les dites bases: el contracte de data 3 de novembre de 
2016 de “Serveis de col·laboració amb la Intervenció General per a realitzar 
l’auditoria de l’activitat econòmica” i el pla de control financer permanent 
elaborat per la Intervenció General, que s’havia de realitzar de gener a 
octubre de 2017. 

Segona al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 7.2, “Acords 
contraris a advertiments”. Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 

Comentaris: 

En la Plataforma de Rendició de Comptes es va adjuntar com a arxiu, per 
error, l’informe i el decret d’aprovació de les factures derivades del 
conveni, en lloc dels documents següents, que s’annexen a aquesta 
al·legació: informe d’advertiment 155/2015 sobre el conveni; Decret de 
data 9 de juny de 2015, d’alçament de l’advertiment de la Intervenció 
General; Acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de juny del mateix 
any, d’aprovació del conveni. 

Les factures derivades del conveni van ser aprovades pel Decret de 
l’Alcaldia de data 9 de desembre de 2015, sense que foren objecte 
d’advertiment. 

En l’Informe ja es fa referència a l’advertiment sobre el conveni i a la seua 
convalidació. Es modifica el paràgraf corresponent per fer constar que el 
pagament de les factures no va ser objecte d’advertiment. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el seté paràgraf de l’epígraf “Infraccions en els principis i 
procediments que regeixen la contractació”, de l’apartat 7.2 pel següent: 

L’advertiment formulat al conveni va ser alçat per Decret de l’Alcaldia de 
data 9 de juny de 2015. El pagament de les factures emeses es va autoritzar 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia de 9 de desembre de 2015. 

  



Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici de 2015. 

 

Tercera al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 7.2, “Acords 
contraris a advertiments”. Subministrament d’energia elèctrica d’enllumenat 
públic i dependències municipals, corresponent a maig de 2015 

Comentaris: 

L’Ajuntament fa constar que la manca de contracte administratiu que 
emparara el servei prestat es deriva de l’Acord de la Junta de Govern Local 
de la data 23 d’abril de 2013, que va aprovar l’acta de la mesa de 
contractació de data 23 d’abril de 2013, mitjançant la qual es proposava 
deixar desert el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per 
a la contractació dels subministraments elèctrics de titularitat municipal. 

Una vegada comunicat l’acord a l’àrea, es va iniciar un nou expedient de 
contractació per a adjudicar el subministrament elèctric. El 15 d’abril de 
2015 es va proposar que s’arxivara l’expedient iniciat i l’adhesió específica 
a l’expedient de la Central de Contractació Provincial AMS 2/2014, acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica. 

L’al·legació no contradiu el que es manifesta en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Diputació Provincial d’Alacant 

Al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 9, segon paràgraf 

Comentaris: 

Pel que fa al fet que l’Entitat no haja comunicat informació de cap dels 
seus cinc organismes autònoms dependents, la Diputació al·lega que en la 
seua Intervenció sí que figuren les dades referents als organismes 
autònoms, subscrites pels responsables respectius. S’adjunten com a 
annexos a l’al·legació, però es desconeixen les causes per les quals 
aquestes dades no figuren en aquesta data en la Plataforma de Rendició 
de Comptes. 

Una vegada revisada la documentació, s’ha comprovat que en la 
Plataforma no figura la informació dels organismes autònoms de l’exercici 
2015, encara que sí la dels exercicis 2014 i 2016. En l’Informe es farà menció 
de les circumstàncies indicades.   

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el segon paràgraf de l’apartat 9 de l’apèndix 4 pel següent: 



Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici de 2015. 

 

L’Entitat no ha comunicat informació de l’exercici 2015 de cap dels seus cinc 
organismes autònoms que en depenen: Caixa de Crèdit Provincial per a 
Cooperació, Institut Alacantí de Cultura, Patronat Provincial de Turisme, 
Institut de la Família Doctor Pedro Herrero i Suma Gestió Tributària. En la 
fase d’al·legacions presenta certificacions negatives d’aquests organismes 
autònoms, signades pels seus responsables, encara que indica que desconeix 
la causa per la qual finalment no figuren en la Plataforma de Rendició de 
Comptes. La Diputació sí que va trametre informació de les seues entitats 
dependents en 2014 i en 2016. 

Diputació Provincial de València 

Primera al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 11, primer 
paràgraf 

Comentaris: 

Es fa referència a l’incompliment del termini en la presentació de la 
documentació i a la recomanació que les entitats locals, especialment les 
de major població, milloren la rendició de comptes. La Diputació vol fer 
constar els problemes que hi va haver en la Plataforma de Rendició de 
Comptes així com la falta de coordinació en aquell exercici entre el que va 
indicar la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la 
Plataforma de Rendició de Comptes. 

La Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes han informat en 
diverses ocasions a les entitats locals sobre la normativa vigent i els 
procediments que han de seguir per a la rendició de la informació 
requerida. A més es poden realitzar consultes telefòniques per a resoldre 
els problemes que puguen sorgir. 

L’al·legació no contradiu el que es manifesta en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació: Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, apartat 11.1 

Comentaris: 

L’Entitat manifesta que la fiscalització prèvia de requisits bàsics no estava 
regulada en les bases d’execució de 2015. Aquest sistema s’ha establit en 
2017, aprovat pel Ple. Com a conseqüència, l’Informe recull que en el 
procés de fiscalització es comproven uns aspectes concrets i s’hauria 
d’efectuar un control financer posterior que no es fa, tal com estableix 
l’article 219.3 del TRLRHL. 



Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici de 2015. 

 

L’al·legació fa constar que la Diputació de València tenia establit un 
sistema de fiscalització prèvia plena i, per tant, no requeria d’aquest 
control financer a què fa referència l’Informe. D’altra banda el control 
financer sí que es va exercir en 2015 sobre els ens dependents. 

La informació que figura en l’apartat de l’Informe esmentat s’ha obtingut 
de les bases d’execució del pressupost de l'exercici 2015 de la Diputació 
Provincial de València que figuren en la seua pàgina web 
(http://www.dival.es/intervencion/content/documentos-publicos). En 
concret, de la base 26 “Objecte de la fiscalització prèvia i de la base 27” 
Abast de la fiscalització prèvia. 

El control financer al qual s’al·ludeix en l’Informe no es limita al control 
posterior sobre els aspectes que no van ser revisats en la fiscalització 
prèvia, sinó que, tal com estableix l’article 220 del TRLRHL, té per objecte 
comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic i financer dels serveis de les 
entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en 
depenen. El control financer es realitzarà per procediments d’auditoria d’acord 
amb les normes d’auditoria del sector públic. 

Tal com declara l’Entitat en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Informe especifica que en l’exercici 2015 no es van realitzar actuacions 
de control financer segons el que manifesta la Diputació. En al·legacions no 
s’aporta documentació que contradiga el punt anterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

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