


 

 
 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES 
DE LA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE 
TÚRIA 

 
Exercici de 2014



RESUM. Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria. Exercici de 2014 
 

RESUM 

Revisió financera de l'exercici de 2014 

a) S'observen indicis de possible responsabilitat comptable en el 
concepte "Pagaments sense consignació" per 2.473.467 euros, i 
"Pagaments pendents d'aplicació" per 35.560 euros. Quant als 
"Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva", la 
documentació aportada per l'Ajuntament no ha proporcionat 
evidència suficient sobre la raonabilitat de 250.061 euros registrats 
en el dit compte. 

b) La tresoreria no inclou fons de titularitat municipal per un import de 
174.397 euros. 

c) La memòria no conté la informació sobre els efectes de l'anul·lació 
per part del Tribunal Suprem dels acords de 2010 en matèria de 
personal, ni sobre les contingències que es puguen derivar de 
l'anul·lació del PAI Porxinos. 

Altres requisits legals i reglamentaris 

a) El pressupost, la liquidació del pressupost i el Compte General de 
l'exercici de 2014, van ser aprovats incomplint els terminis legals. Els 
pressupostos de 2015 i 2016 i els comptes generals corresponents als 
exercicis 2000 a 2013, estan pendents d'aprovar per part del Ple. 

b) No s'han elaborat els inventaris de béns i drets per raó de la 
constitució de l'Ajuntament en 2011 i 2015. 

c) Les subvencions de l'àrea d'esports es concedeixen de manera 
directa, quan s'haurien de realitzar pel procediment ordinari en 
règim de concurrència competitiva. S'observen indicis de possible 
responsabilitat comptable en les subvencions concedides al Club de 
Futbol Ribarroja. El Ple de l'Ajuntament no ha sol·licitat la 
comptabilitat als grups polítics, a fi de verificar les dotacions 
econòmiques assignades. 

Compliment de la normativa de contractació 

a) Amb caràcter general, en els contractes revisats no s'ha realitzat 
l'informe jurídic previ a l'aprovació dels plecs de clàusules 
administratives particulars. A més a més el document de 
formalització dels contractes no recull el contingut mínim legalment 
establit. 

b) En la mostra revisada de catorze expedients de contractes no 
menors, s'han observat incompliments significatius en dotze, 
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referits principalment a la justificació de la contractació, els criteris 
de valoració, l'execució del contracte i les pròrrogues. 

c) En la mostra revisada de contractes menors s'incompleixen els 
principis bàsics de contractació. 

Principals recomanacions 

L'Informe inclou un total de deu recomanacions per a millorar la gestió 
econòmica i administrativa de l'Ajuntament, de les quals destaquem les 
següents: 

a) Ajustar la gestió contractual i de subvencions als advertiments de 
legalitat que emet la Intervenció municipal i als aspectes que es 
comenten en el present Informe. 

b) Realitzar arquejos periòdics de fons de tresoreria. 

c) Delimitar les despeses protocol·làries mitjançant les bases 
d'execució del pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 s’expressen en euros. Hem efectuat un 
arrodoniment per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l'arrodoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arrodonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seu Programa 
Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016) la fiscalització de determinats 
aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, 
corresponents al Compte General d’aquesta Entitat de l’exercici 2014, 
amb l’abast que es detalla en l’apartat 3. 

Mitjançant un escrit de data 23 de gener de 2015, la coalició Compromís 
de l'Ajuntament de Riba-roja va sol·licitar a aquesta Sindicatura la 
realització d'una auditoria de la comptabilitat municipal per a aclarir 
determinats aspectes dels "pagaments pendents d'aplicació". 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS PEL QUE FA AL 
COMPTE GENERAL 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i són 
les que es resumeixen tot seguit:  

- L’alcalde de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria és responsable de 
retre el Compte General, perquè posteriorment siga aprovat, abans 
del 15 de maig de l’exercici següent a què corresponga (article 212.1 
del TRLRHL). 

- La Intervenció municipal és responsable de formar el Compte 
General abans de l’1 de juny, per a sotmetre’l a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes de l’Entitat (article 212.2 del TRLRHL). 

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

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

El Compte General de la mateixa Entitat ha de comprendre els 
documents següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar els comptes 
generals de manera que aquests expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’Ajuntament, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable a les entitats locals, i del control intern que consideren 
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necessari per permetre la preparació del Compte General lliure 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

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

El Compte General de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria de l’exercici 
2014 s’adjunta com a annex I a aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Aquesta fiscalització consta de tres apartats diferenciats amb diferents 
objectius i responsabilitats. 

Revisió financera 

 La responsabilitat de la Sindicatura és expressar conclusions sobre 
determinats aspectes i elements que s’han d’incloure en el Compte 
General de 2014 basades en la fiscalització realitzada l’abast de la 
qual no versa sobre els comptes anuals en el seu conjunt, sinó 
sobre determinats elements assenyalats en la Secció 2902 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

Revisió del compliment d’altres obligacions legals i reglamentàries 

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió s’ha limitat a l’aplicació dels 
procediments analítics, activitats d’indagació i altres proves 
d’auditoria previstes en la secció 2902 esmentada. 

Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una 
seguretat raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el 
compliment de la normativa aplicable en la gestió de la 
contractació durant els exercicis 2014 i 2015. 

 La revisió ha consistit a verificar els compliments dels aspectes 
rellevants establits en la normativa de contractació pública 
mitjançant proves selectives i l’aplicació dels procediments 
establits en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
incloent-hi la valoració dels riscos d’incompliment degut a frau o 
error. 
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Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la 
revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, que expressem en forma de seguretat limitada, i 
sobre el compliment de la contractació, que expressem en forma 
d’opinió amb excepcions. 

Hem portat 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. Els 
dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una 
seguretat, raonable o limitada, segons els abastos de la fiscalització que 
de manera general s’assenyalen en els paràgrafs precedents, i que de 
manera específica es recullen en la Secció 2902 del Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 1 es resumeix la dita secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions que no afecten les 
conclusions, juntament amb determinada informació addicional que la 
Sindicatura considera que pot resultar d’interès als destinataris d’aquest 
Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat de la revisió realitzada, s’han posat de manifest les 
limitacions a l'abast i les incorreccions materials que s’assenyalen tot 
seguit: 

Resultat pressupostari de l’exercici 2014  

a) Drets reconeguts 

Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia de 3 de desembre de 2014 es va 
aprovar una liquidació a l'agent urbanitzador del Programa 
d'Actuació Integrada (PAI), "Sector Masia de Porxinos" per un 
import de 467.296 euros, que comprèn principalment taxes per 
prestació del servei de recaptació en via executiva de les quotes 
endeutades a agents urbanitzadores. 

 Els drets corresponents a la dita liquidació s'han reconegut en el 
pressupost de 2015, any en què han sigut cobrats. Tanmateix, 
atenent la data d'aprovació de la liquidació, haurien d'haver sigut 
reconeguts en el pressupost de 2014, amb l'ajust corresponent al 
resultat pressupostari per la desviació positiva de finançament. 

 No obstant això, els ingressos d'aquesta liquidació podrien veure's 
afectats per la incertesa que es comenta en l'apartat 4.k) següent. 
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b) Obligacions reconegudes 

 Les obligacions reconegudes en el pressupost de despeses no 
inclouen les de les despeses realitzades per almenys 253.982 euros, 
que tampoc no s'han comptabilitzat en el compte 413 del passiu del 
balanç. 

 D’acord amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, correspon al Ple 
de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no hi haja dotació pressupostària. No obstant això, en l'Ajuntament 
de Riba-roja, els expedients de reconeixement de crèdits 
extrajudicials els aprova la Junta de Govern Local i no el Ple. 

 L'Ajuntament a certificat a aquesta Sindicatura que durant 2014 es 
van aprovar tres expedients d'aquest tipus per a imputar al 
pressupost de 2014 obligacions d'exercicis anteriors per un total de 
382.343 euros. 

 D'altra banda, obligacions de l'exercici de 2014, per un import de 
183.406 euros, s'han imputat al pressupost de 2015 amb l'aprovació 
per part de la Junta de Govern Local de quatre expedients de 
reconeixement judicial de crèdits. 

 Quant a això, i pel que fa a l'adequada tramitació i comptabilitat de 
les despeses, l'Ajuntament ha de tenir en compte, en tots els casos, 
el caràcter limitatiu i vinculant dels crèdits consignats, així com 
l'obligació d'imputar a l'exercici pressupostari les despeses 
contretes, sense perjudici de les excepcions previstes en la 
normativa aplicable.  

Romanent de tresoreria de l’exercici 2014 

c) Fons líquids 

La quantitat consignada en 2014 està infravalorada en 174.397 euros 
per motiu de les circumstàncies que comentem en el paràgraf g) 
següent d'aquest apartat de l'Informe. 

d) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 

 Aquesta partida puja a un total de 2.102.492 euros que es registra en 
l'epígraf "Altres creditors" del passiu a curt termini del balanç. El 
seu detall per comptes es mostra en la nota 16.3 de la memòria 
(pàgina 113). 

 La documentació aportada per l'Ajuntament no ha proporcionat 
l'evidència suficient per a traure conclusions sobre la raonabilitat 
de 250.061 euros reflectits en els dits comptes ni sobre si la seua 
comptabilitat és l'adequada. L'Ajuntament haurà d'analitzar 
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aquestes partides i comptabilitzar-les en els conceptes comptables 
que els corresponga.  

e) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

 Aquesta partida, l'import de la qual puja a 2.925.024 euros, figura 
dins de l'epígraf "Altres deutors" de l'actiu a curt termini del balanç, 
i el seu detall per comptes es mostra en la nota 16.4 de la memòria 
(pàgina 114). 

 El seu component principal és el concepte 5554, "Pagaments sense 
consignació" per 2.473.467 euros, que no ha pogut ser fiscalitzat per 
aquesta Sindicatura perquè l'Ajuntament no ha aportat la 
documentació que acredita els pagaments realitzats. Aquest import 
no ha tingut moviment des de l'exercici 2002, any en què va tenir 
lloc un canvi de sistema comptable, però, si bé la Intervenció ha 
intentat compondre les operacions que puguen constituir el saldo 
d'aquest compte, no ha pogut localitzar la informació i 
documentació suficients per dur-ne a terme una anàlisi i proposar 
les accions corresponents. 

Quant a això, cal assenyalar que en l'informe de fiscalització que 
aquesta Sindicatura va realitzar sobre el Compte General de 
l'Ajuntament de Riba-roja l'exercici 1999, ja es va posar de manifest 
l'existència d'un saldo comptable de pagaments sense consignació 
per un import similar al que figura a 2014, i que l'Ajuntament havia 
d'aclarir per a la seua corresponent tramitació i imputació 
pressupostària. 

Un altre dels seus components és el concepte 5553, "Pagaments 
pendents d'aplicació", per 149.847 euros, 35.560 euros dels quals 
corresponen a pagaments efectuats en 2002 i anteriors. Tampoc no 
es disposa d'informació suficient i adequada d'aquests pagaments, 
el que implica, igual que en el cas anterior, una limitació a l'abast 
de la fiscalització d'aquesta Sindicatura. 

 Responsabilitat comptable 

Els fets descrits en aquest apartat e) permeten concloure que 
s'aprecien indicis de possible responsabilitat comptable i, en 
conseqüència, es posaran en coneixement del Tribunal de Comptes 
amb aquesta consideració. 

f) Excés de finançament afectat 

L'ajust per aquest concepte puja a 4.853.181 euros, i en la nota 20.4 
de la memòria es presenta un desglossament de les desviacions 
positives de finançament acumulades que l'integren. 
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El seu component principal és la desviació anomenada "PMS 
ajustos per tenir en compte en l'informe d'Intervenció" per 
4.679.836 euros, que correspon en la seua pràctica totalitat al PAI 
Porxinos, en la quantitat de 4.614.629 euros. 

La revisió del seu càlcul ha posat de manifest les qüestions 
importants següents: 

- L'Ajuntament ha percebut un total de 5.483.979 euros en 
concepte d'aprofitaments urbanístics derivats del conveni 
signat amb l'agent urbanitzador del PAI Porxinos. Aquests 
ingressos pressupostaris en metàl·lic haurien d'haver estat 
comptabilitzats, al seu torn, com a aportacions al Patrimoni 
Municipal del Sòl (PMS). 

- De la quantitat anterior, s'han destinat 869.350 euros a 
finançar determinats projectes d'inversió, del qual es desprèn 
la desviació positiva de finançament acumulat de 4.614.629 
euros abans assenyalada. 

- D'altra banda, l'Ajuntament també ha percebut 15.334.918 
euros establits en l'esmentat conveni per a finançar 
determinats projectes d'inversió, o altres per concretar pel 
mateix Ajuntament. En el romanent de tresoreria no consten 
desviacions de finançament per aquest concepte. 

- En el pressupost de despeses no s'identifiquen les partides o 
projectes finançats amb aquests recursos, ni tampoc se'n dóna 
informació detallada en la memòria del Compte General. 

Tresoreria 

g) En l'actiu del balanç a 31 de desembre de 2014 no figuren fons de 
titularitat municipal per import de 174.397 euros, que sí que han 
sigut confirmats a aquesta Sindicatura per cinc entitats bancàries, 
els comptes dels quals no estaven cancel·lats en aquesta data. Així 
mateix, aquests fons tampoc no es reflecteixen en l'estat de 
tresoreria de la memòria. 

Immobilitzat 

h) Si bé l'immobilitzat no és una àrea que entra en l'abast de la 
present fiscalització, és important ressaltar que l'Ajuntament no 
disposa d'un Inventari General de Béns i Drets actualitzat ni d'un 
inventari comptable, tal com informa en l'apartat de normes de 
valoració de la memòria del Compte General de 2014. Per tant, 
l'epígraf d'"Immobilitzat" de l'actiu del balanç no proporciona 
informació actualitzada sobre la composició i el valor dels elements 
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que el componen ni sobre les correccions requerides per les normes 
comptables. 

Mentre no es solucione aquesta situació, comportarà limitacions a 
l'abast per a les auditories financeres dels comptes generals de 
l'Ajuntament. 

És important ressaltar que l'epígraf de l'actiu del balanç "Patrimoni 
públic de sòl" figura amb saldo zero, però pel que fa a això cal 
assenyalar les dades següents: 

- L'Ajuntament ha ingressat 5.483.979 euros en concepte 
d'aprofitaments urbanístics del PAI Porxinos, 1.045.000 euros 
dels quals s'han cobrat en l'exercici 2014, tal com s'informa en 
la nota 9 de la memòria. 

- En l'inventari de béns figuren solars i parcel·les amb un valor 
de 5.250.178 euros, com a integrants del patrimoni municipal 
del sòl obtingut mitjançant mecanismes de gestió urbanística. 

Compte del resultat economicopatrimonial 

i) Una situació semblant a la de l'apartat anterior es dóna també en 
els ingressos i despeses del compte del resultat 
economicopatrimonial, per als quals no es realitzen els ajustos 
comptables de periodificació que exigeixen les normes aplicables, 
fet que podria implicar importants excepcions en les auditories 
financeres dels comptes generals de l'Ajuntament. 

Memòria 

La revisió del contingut de la memòria ha posat de manifest la 
insuficiència informativa en determinats aspectes importants, que 
comentem a continuació. 

j) Sentència sobre els acords de 2010 en matèria de personal 

El Tribunal Suprem (TS), mitjançant l'acte de 23 d'octubre de 2014, 
va acordar declarar la inadmissió del recurs de cassació interposat 
per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria contra la sentència de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 13 de juny de 2013, 
Resolució que es va declarar ferma. L'esmentada sentència havia 
estimat el recurs contenciós administratiu interposat per la 
Delegació de Govern contra els acords de l'Ajuntament de Riba-roja 
de 28 d'abril i 17 de juny de 2010, relatius a l'aprovació de la 
plantilla i modificació de la relació de llocs de treball (RLT) per a 
l'exercici 2010, anul·lant les resolucions impugnades. 
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El Ple de 22 juliol 2015 va acordar executar la sentència del TSJCV i 
la incoació de l'expedient per determinar la forma de l'execució, 
quant a la devolució de les quantitats que hagen pogut percebre en 
el seu cas per virtut de l'RLT anul·lada, així com pel que fa a la 
creació de llocs de treball. En el seu document d'al·legacions, 
l'alcalde esmenta determinades mesures que han sigut adoptades 
en 2016 amb aquesta finalitat. 

k) Programa d'Actuació Integrada "Sector Masia de Porxinos" 

La memòria del Compte General de l'exercici 2014 no conté 
informació sobre les contingències que puguen derivar com a 
conseqüència de l'anul·lació del Programa d'Actuació Integrada 
(PAI) "Sector Masia de Porxinos", i que podrien originar el 
reconeixement d'obligacions de pagament, l'import i la data de 
venciment de les quals no poden determinar-se a la data de 
redacció d'aquest Informe. 

Les principals fites que determinen la incertesa es resumeixen a 
continuació. 

El TS, mitjançant la sentència de 17 de juny de 2015, va declarar que 
no eren procedents els recursos de cassació interposats per la 
Generalitat Valenciana, per l'Ajuntament de Riba-roja i per la 
mercantil Litoral del Este, SL, Societat Unipersonal (d'ara en avant, 
l'"agent urbanitzador") contra la sentència de 30 d'abril de 2013 de 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV, recaiguda en el 
recurs contenciós administratiu número 1579/2007. L'esmentada 
sentència del TSJCV va estimar el recurs contenciós administratiu 
interposat contra l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
30 de juny del 2006, relatiu a l'homologació i el pla parcial Masia de 
Porxinos de Riba-roja del Túria, i contra la Resolució de 4 de 
desembre del 2007, de la directora general d'Ordenació del Territori, 
que va acordar la publicació i l'entrada en vigor d'aquests 
documents, declarant-los nuls i sense efectes. 

L'actuació urbanística homologada per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme portava la seua causa d'un conveni signat el 25 d'abril 
de 2005 entre l'Ajuntament de Riba-roja i l'agent urbanitzador. En 
aquest conveni l'agent urbanitzador es va comprometre al 
pagament de la quantitat total de 20.734.918 euros que comprén: 
5.400.000 euros en concepte d'excedent d'aprofitament del sector 
(10%), més 15.334.918 euros per la col·laboració econòmica en 
actuacions sobre altres infraestructures municipals. 

L'agent urbanitzador ha realitzat aquests pagaments a 
l'Ajuntament però no de forma única —tal com es va establir en el 
conveni—, sinó fraccionada durant els exercicis 2007 a 2014, 
cobrant durant aquest període interessos d'ajornament per import 
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de 739.038 euros. I pel que fa al concepte d'aprofitament urbanístic, 
la quantitat pagada ha estat lleugerament major i pujava a 
5.483.979 euros. A més, l'Ajuntament ha percebut altres ingressos 
de l'agent urbanitzador per 87.533 euros, i en l'exercici 2015 ha 
cobrat la liquidació de 467.296 euros comentada en l'apartat a) 
anterior. 

En total, els ingressos percebuts per l'Ajuntament, fins a la data de 
redacció d'aquest informe, han sigut de 22.112.765 euros. 

L'agent urbanitzador va presentar a l'Ajuntament un escrit de data 
18 de novembre de 2014 en el qual manifestava que renunciaria a 
sol·licitar la devolució de l'import de 20.734.918 euros, però amb la 
condició que es tramités "diligentment" un nou PAI en termes 
equivalents a l'encara vigent a la data (la sentència del TS va ser 
posterior, tal com abans s'ha comentat). 

L'11 de març de 2016, el dit agent va presentar una nova iniciativa 
de PAI amb la denominació de "Ciutat Esportiva Riba-roja de Túria", 
que mitjançant Resolució d'Ajuntament de 14 d'abril de 2016 va 
acordar admetre-la a tràmit i remetre-la a l'òrgan autonòmic 
competent per a avaluar-la. 

Finalment, el 15 de juny de 2016, l'agent urbanitzador ha presentat 
a l'Ajuntament un escrit sol·licitant que se li reconega mitjançant 
acord plenari el dret de rescabalament com a conseqüència de la 
nul·litat del PAI Porxinos, tot això sempre que no s'arribe a tramitar 
i aprovar el nou PAI Ciutat Esportiva en termes equivalents als del 
PAI declarat nul. Subsidiàriament i alternativament, l'agent 
urbanitzador sol·licita que es declare la responsabilitat patrimonial 
per un import equivalent a 25.117.784 euros. 

5.  CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS 

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

Normes pressupostàries i altres de caràcter general 

a) Els pressupostos dels exercicis 2014 i 2015 van ser aprovats el 20 de 
juny de 2014 i el 5 març de 2015, respectivament, mentre que el de 
2016 està pendent d'aprovació. En tots els casos s'han incomplit els 
terminis establits en els articles 168.4 i 169.2 del TRLRHL. 

b) La liquidació del pressupost de l'exercici 2014 va ser aprovada 
mitjançant la Resolució d'Alcaldia de 25 de març de 2015, amb 
posterioritat al termini legal establit en l'article 191.3 del TRLRHL, 
que és l'1 de març. 
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c)  El Compte General de 2014 va ser informat per la Intervenció el 26 
d'agost de 2015 i aprovat pel Ple de l'Ajuntament l'11 d'abril de 
2016, en els dos casos fora dels terminis que estableix l'article 212.4 
del TRLRHL. El dit Compte General va ser tramés a la Sindicatura de 
Comptes el 30 d'octubre de 2015, dins el termini legal. 

El Ple de la Corporació està pendent d'aprovar els comptes generals 
corresponents als exercicis 2000 a 2013, si bé han estat tramesos per 
la Intervenció municipal a la Sindicatura de Comptes. 

Inventari de béns 

d) No s'han elaborat els inventaris de béns i drets amb motiu de la 
constitució de l'Ajuntament en 2011 i 2015, que han de constar amb 
el vistiplau de l'alcalde i haver sigut aprovats pel Ple, fets que 
incompleixen els articles 32 i 34 del Reglament de Béns de les 
Entitats Locals (RBEL). 

L'Ajuntament no elabora la rectificació anual de l'inventari, 
requerida per l'article 33 de l'RBEL. No hi ha, per tant, un inventari 
de béns i drets actualitzat, ni s'ha complit l'article 32 de l'RBEL, 
respecte a la remissió d'una còpia de l'inventari i de les seues 
rectificacions a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 

Normativa sobre subvencions concedides 

e) Subvencions en l'àrea d'esports 

Les subvencions d'aquesta àrea es concedeixen de forma directa, 
però no estan previstes nominativament en el pressupost 
municipal. Aquesta manera de procedir correspondria amb el 
supòsit de la lletra a) de l'article 22.2 de l'LGS. No obstant això, les 
subvencions analitzades s'emparen en la lletra c) de l'esmentat 
article, previst per a subvencions en què, amb caràcter excepcional, 
s'acrediten raons d'interès públic, econòmic o humanitari, o altres 
que degudament justificades en dificulten la convocatòria pública. 

Quant a això, la Sindicatura considera que l'Ajuntament no acredita 
adequadament el compliment dels requisits abans descrits, i 
comparteix, a més, el criteri de la Intervenció municipal que 
adverteix reiteradament en els seus informes que aquest caràcter 
excepcional no pot arribar a considerar-se com una circumstància 
reiterativa en tots els exercicis, fet que representa la pèrdua de tal 
excepcionalitat. 

En definitiva, la concessió de subvencions, esportives i de qualsevol 
altra índole, s'ha de fer mitjançant el procediment ordinari en 
règim de concurrència competitiva previst en l'article 22.1 de l'LGS. 
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f) Subvencions al Club de Futbol Riba-roja 

Aquesta subvenció va ser atorgada per la Junta de Govern Local el 7 
de maig de 2014, i en la mateixa data es va aprovar la justificació de 
la subvenció concedida i pagada en l'exercici 2013, per 42.000 euros. 
Així mateix, el conveni de col·laboració per al 2014 es va signar el 
dia següent, 8 de maig. 

L'objecte del conveni de 2014 és "donar suport al Club de Futbol 
Riba-roja en totes les seues activitats" mitjançant una subvenció de 
32.000 euros que l'Ajuntament pagarà "prèvia proposta de la 
Regidoria d'Esports". Referent a això cal assenyalar que l'objecte del 
conveni no compleix amb els requisits de l'article 2.1 de l'LGS, i la 
fórmula de pagament no s'ajusta als de l'article 34 de l'esmentada 
Llei, incompliment aquest últim que es va consumar amb el 
pagament material de la subvenció realitzada el mateix dia de la 
signatura del conveni. 

Posteriorment, el 15 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local 
acorda donar per justificada la subvenció de 32.000 euros i requerir 
al Club de Futbol Riba-roja el compliment de les obligacions 
estipulades en la clàusula segona del conveni. La documentació 
presentada pel Club de Futbol Riba-roja com a justificació comprén 
una factura per 22.503 euros i un certificat expedit pel secretari de 
l'entitat de despeses per 12.227 euros. El certificat no reuneix els 
requisits de l'article 30 de l'LGS, raó per la qual l'Ajuntament no 
l'havia d'haver admés. Tampoc no es pot considerar com a vàlid 
que la Junta de Govern Local haja admés la justificació sense que 
els serveis de la Corporació hagen comprovat l'adequat compliment 
per part del beneficiari de totes les seues obligacions estipulades en 
el conveni. Per tot això, les dues qüestions anteriors figuren com a 
advertiments en els informes de la Intervenció municipal. 

La Junta de Govern Local també va acordar el 15 octubre 2014 
concedir una ampliació de subvenció de 3.000 euros, però sense fer 
referència a l'aprovació d'un nou conveni de col·laboració, el qual es 
va signar dos dies després, el 17 d'octubre. El pagament es va 
realitzar el dia 20 d'octubre, incomplint una altra vegada l'LGS pels 
motius abans assenyalats, i abans que s'hagués justificat 
adequadament la subvenció anterior. 

Responsabilitat comptable 

Els fets descrits en aquest apartat f) i les circumstàncies concurrents 
permeten concloure que a l'entitat beneficiària de les subvencions 
s'aprecien indicis de possible responsabilitat comptable, i en 
conseqüència es posaran en coneixement del Tribunal de Comptes amb 
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aquesta consideració. Addicionalment i, d'acord amb el que preveu 
l'article 37.1.c) de l'LGS, és causa de reintegrament l'incompliment de 
l'obligació de justificar o la justificació insuficient. 

g) Assignacions als grups polítics 

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en 2011 les dotacions 
econòmiques als grups polítics municipals amb imports anuals de 
800 euros a cada grup i de 1.200 euros per cada regidor, que es 
materialitzen en consignacions anuals de 28.400 euros en el capítol 
4 del pressupost de despeses. Aquests ajuts o aportacions 
dineràries, que estan excloses de l'LGS en virtut de l'article 4 
d'aquesta Llei, tenen la seua base legal en l'article 73 de l'LRBRL, el 
qual estableix que: 

- No podran destinar-se al pagament de remuneracions de 
personal o a l'adquisició de béns que puguen constituir actius 
fixos. 

- Els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de 
la dotació que posaran a disposició del Ple sempre que aquest 
ho demane. 

El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja no ha sol·licitat la comptabilitat 
als grups polítics, a fi de verificar el compliment de les condicions 
establides en l'article 73 abans esmentat. 

6.  OPINIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE 
CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest les 
limitacions a l'abast i els incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació durant els exercicis 2014 i 2015 
que comentem tot seguit (els números d’expedients són els detallats en 
l’apèndix 3 d’aquest Informe). 

Relacions certificades de contractes 

a) Les proves realitzades sobre les relacions certificades de contractes 
proporcionades per l'Ajuntament han posat de manifest que són 
incompletes. En conseqüència, la Sindicatura no compta amb 
garanties suficients d'haver disposat de la informació adequada per 
a la fiscalització de tots els contractes efectuats durant 2014 i 2015 o 
en execució durant aquests anys. 
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Pel que fa al perfil del contractant 

b)  El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
disposa de marca horària i, per tant, no acredita fefaentment el 
moment d'inici de la difusió pública de la informació contractual, 
tal com requereix l'article 53.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

c) No es disposa d'un registre històric del perfil, fet que impedeix 
verificar posteriorment la publicació de la licitació, adjudicació i 
formalització dels contractes, així com les dates en què es va 
efectuar la difusió pública d'aquests documents. 

d) Els documents del procediment de contractació publicats en el 
perfil de contractant no estan signats electrònicament, raó per la 
qual no reuneixen els requisits establits en la disposició addicional 
16.f) del TRLCSP. 

Amb caràcter general als contractes revisats 

e) Informe jurídic. No es realitza l'informe jurídic que preveu la 
disposició addicional segona del TRLCSP, previ a l'aprovació dels 
plecs de clàusules administratives particulars (PCAP). L'informe 
jurídic que realitza la Secretaria de l'Ajuntament és bàsicament 
descriptiu i no es pronuncia sobre la legalitat dels PCAP, per la qual 
cosa no respon a la finalitat de control que li atribueix la norma. 

f) Formalització. En la majoria dels expedients revisats, el document 
de formalització dels contractes no recull el contingut mínim que 
estableix l'article 26 del TRLCSP, hi falten, entre altres aspectes, les 
condicions de recepció o lliurament i les condicions de pagament. 

Fase de preparació dels contractes 

g) Expedient número 5 

 L'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) no 
publica els criteris de valoració de les ofertes que requereix l'article 
150.5 del TRLCSP. 

h) Expedients números 6 i 7 

 Les propostes de contractació no estan prou motivades, ja que 
només es refereixen a la finalització d'un contracte anterior i a la 
necessitat de continuar el servei. 

 Tampoc hi consta un informe sobre la insuficiència de mitjans 
personals i materials que justifique la realització d'un contracte de 
serveis per a donar compliment a l'article 22.1 del TRLCSP. A 
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l'efecte, s'hauria d'examinar la possibilitat de realitzar amb mitjans 
propis l'activitat projectada, analitzant al mateix temps el possible 
estalvi en les despeses de l'Ajuntament. 

i) Expedient número 8 

 La proposta de contractació motiva la necessitat de complir amb 
"els convenis col·lectius i acords amb funcionaris", sense 
identificar-los ni analitzar-los, raó per la qual no s'ajusta al que 
estableix l'article 22.1 del TRLCSP. 

 Així mateix, els PCAP no especifiquen requisits sobre la solvència 
economicofinancera i tècnica de l'empresari. 

Fases de selecció i adjudicació 

j) Expedient número 1 

 En els PCAP es concedeixen punts per "Altres millores que tinguen 
relació amb l'objecte", que no es pot admetre com a criteri correcte 
de valoració pel seu caràcter genèric. 

k) Expedient número 3 

 S'ha exclòs una oferta que va oferir una baixa sobre el tipus de 
licitació, fet que vulnera el principi d'economia en la contractació 
pública. 

l) Expedient número 4 

 Els PCAP no consideren la fórmula que s'ha d'utilitzar per 
quantificar els criteris de valoració automàtica i, respecte a les 
millores, tampoc es detallen els criteris que s'empraran per a 
valorar-los. 

m)  Expedients números 5 i 6 

 Els criteris d'adjudicació que figuren en els PCAP tenen en compte 
l'experiència en el sector entre els aspectes la valoració dels quals 
depén d'un judici de valor. Aquest no és un criteri admissible, ja 
que no està directament vinculat amb l'objecte del contracte, tal 
com exigeix l'article 150.1 del TRLCSP. 

n) Expedient número 7 

 En els PCAP, els aspectes objecte de negociació són genèrics, sense 
el detall suficient perquè la seua valoració i comprovació siga 
adequada. 
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D'altra banda, en l'expedient consta la sol·licitud de tres ofertes, si 
bé una de les quals és una associació cultural i les altres dues 
corresponen a membres d'aquesta associació, motiu pel qual no 
s'ha garantit que la sol·licitud s'haja realitzat a tres empreses 
diferents. 

A més, no hi ha constància que s'haja constituït la garantia 
definitiva exigida en els PCAP. 

o) Expedient número 8 

La garantia definitiva no és correcta, ja que es refereix a un any de 
contracte, quan la seua durada és de dos anys. 

p) Expedient número 9 

No consten en l'expedient els escrits de consulta adreçats a totes 
les empreses capaces de realitzar l'objecte de contracte, tal com 
exigeix l'article 198.4.a) del TRLCSP. 

A més, l'Ajuntament no ha formalitzat el contracte amb 
l'adjudicatari i, d'altra banda, si bé l'adjudicació va tenir lloc el 22 
d'octubre de 2015, l'acta de recepció del subministrament està 
datada amb anterioritat, el 29 de juny. Ateses les dues 
circumstàncies, es desprén un incompliment de l'article 156.5 del 
TRLCSP. 

Fase d'execució 

q) Expedients números 1 i 2 

 Les obres van finalitzar amb un i tres mesos de retard, 
respectivament, sense que hi haja justificació de la seua 
imputabilitat o no al contractista i, si escau, l'exigència de les 
possibles penalitats aplicables. 

r) Expedients números 4 i 6 

 Les factures de l'adjudicatari es refereixen als serveis prestats en 
cada mes però sense cap detall, de manera que no poden ser 
vàlides per a una efectiva comprovació per part dels serveis 
municipals. En concret amb el número 6, no es pot verificar el 
compliment de les obligacions establides en els PCAP, com ara la la 
d'assistir dos dies a la setmana en hores d'oficina. 

s) Expedient número 7 

No consta que l'Ajuntament haja comprovat si l'adjudicatari ha 
realitzat adequadament les activitats detallades en el plec de 
prescripcions tècniques. 
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t) Expedient número 10 

 El contracte s'ha prorrogat, fet que incompleix l'article 23.2 del 
TRLCSP. 

 Quant a la seua execució durant els exercicis 2014 i 2015, cal 
assenyalar que les factures de l'adjudicatari no especifiquen els 
serveis prestats, per la qual cosa no es pot comprovar si són 
adequades amb les obligacions que estableixen els PCAP i en el 
contracte.  

u) Expedient número 11 

 No s'han facilitat a la Sindicatura els plecs de la contractació, fet 
que comporta una limitació a l'abast de la revisió. 

 A més, en el contracte no es preveu cap pròrroga, però s'ha 
continuat prestant el servei basant-se en l'Acord del Ple de 5 de 
setembre de 2011. Aquest últim document no figurava en 
l'expedient revisat i l'Ajuntament l'ha proporcionat en la fase 
d'al·legacions.  

 Quant a la seua execució durant els exercicis 2014 i 2015, cal 
assenyalar que les factures de l'adjudicatari presenten un import 
revisat per aquesta empresa per 529.212 euros, IVA inclòs, sense 
que hi conste que els tècnics de l'Ajuntament hagen comprovat els 
càlculs de la dita revisió. 

v) Expedient número 13 

 Encara que el contracte va finalitzar en 2011, els seus serveis 
continuen executant-se. L'Ajuntament va iniciar la tramitació d'un 
nou expedient de contractació, però com que els plecs van ser 
objecte d'un recurs especial en matèria de contractació, la Junta de 
Govern Local, en sessió de 3 de juliol de 2013, va acordar la 
suspensió temporal del procediment. No consta cap resolució 
d'aprovació de la pròrroga del contracte de 2007, ni tampoc se'n fa 
referència en l'acord de suspensió abans citat. 

w) Expedient número 14 

 L'empresa adjudicatària ha de dur a terme les instal·lacions que són 
descrites en l'estudi realitzat i es compromet a fer-ne el 
manteniment per un període de sis anys des de la signatura de 
l'acta de recepció. Entre les obligacions del contractista, el contracte 
estableix que juntament amb la facturació mensual ha d'aportar un 
informe resum amb els resultats dels estalvis energètics obtinguts. 
Les factures que obren en l'expedient revisat, que estan 
comptabilitzades i pagades, no adjunten aquest informe, raó per la 
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qual no es pot verificar el compliment de les obligacions del 
contractista. 

Contractes menors 

x) Com a conclusió general sobre els expedients examinats, que es 
detallen en l'apartat 5.2 de l'apèndix 3, cal indicar que el 
procediment utilitzat per l'Ajuntament vulnera els principis bàsics 
de l'article 1 del TRLCSP; en particular els articles 23.3, 86.1 i 86.2 
d'aquesta norma, ja que: 

- Els expedients corresponen a serveis que es contracten de 
forma continuada en el temps amb les mateixes empreses i les 
factures dels quals se sotmeten mensualment a l'aprovació 
per part de la Junta de Govern Local. 

- L'Ajuntament només sol·licita un pressupost per a cada 
contracte, que en aquests casos es refereixen a les empreses 
que resulten adjudicatàries. 

- L'objecte del contracte no està prou determinat. 

Tots els aspectes anteriors dels contractes menors han estat 
adequadament reparats per la Intervenció municipal en els seus 
informes. 

6.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions a 
l'abast i pels efectes dels fets descrits en l'apartat 6.1 "Fonaments de 
l'opinió amb excepcions", l'activitat contractual desenvolupada per 
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria durant els exercicis 2014 i 2015 és 
conforme, en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

7. RECOMANACIONS 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria, a més d’adoptar les mesures 
correctores dels fets descrits en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte 
les recomanacions següents per millorar la seua gestió econòmica i 
administrativa: 

a) Inventari 

S'ha d'actualitzar anualment l'Inventari General de Béns, i als 
efectes d'inventari comptable, aquest requerirà, a més de relacionar 
tots els béns que el conformen, dotar-los de valor raonable, preu 
d'adquisició o cost de producció amb les correccions valoratives que 
pertoquen. 
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b) Patrimoni Municipal del Sòl (PMS) 

L'Ajuntament hauria de disposar d'un acord de constitució formal 
del PMS i mantenir un inventari actualitzat dels seus béns. 

Així mateix, s'han d'identificar els projectes als quals es vinculen 
els ingressos derivats de la gestió urbanística, considerant les 
restriccions d'ús previstes en la legislació vigent, identificar les 
partides del pressupost de despeses que es financen amb recursos 
del PMS i dur a terme un seguiment dels projectes d'inversió 
afectats. 

A més, en la memòria del Compte General de cada exercici s'ha 
d'incloure una nota explicativa de la constitució, evolució i situació 
dels béns integrants del PMS. 

c) Contractació 

Els òrgans de contractació de l'Ajuntament (l'alcalde i la Junta de 
Govern) han d'ajustar la seua gestió contractual i basar els seus 
acords atenent les objeccions de legalitat que emet la Intervenció 
municipal, principalment en els aspectes que es comenten en 
aquest Informe. 

També s'han de millorar o corregir els procediments de la 
contractació a fi d'augmentar la seguretat que la gestió contractual 
es tramite, es fiscalitze i es comptabilitze d'acord amb les normes 
aplicables, incloent-hi la constatació puntual de totes les fites del 
procés en expedients de contractació complets. 

d) Perfil de contractant 

L'Ajuntament hauria de millorar el disseny i configuració del perfil 
de contractant, a fi que permetés localitzar la informació de manera 
més ràpida i intuïtiva, facilitant amb això el compliment dels 
principis que regeixen la contractació pública. 

Així mateix, hauria de comptar amb un manual de procediments o 
instruccions per a la tramitació d'altes, baixes i modificacions dels 
usuaris de l'aplicació que gestiona aquest perfil. 

e) Contractes menors 

Han de sol·licitar-se, sempre que siga possible, tres ofertes a 
diferents empresaris. La concurrència ha de ser efectiva per donar 
compliment als principis de contractació pública. 
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f) Concessió de subvencions 

Igual com en l'àrea de contractació, es posa de manifest la 
necessitat que els òrgans responsables de l'Ajuntament (l'alcalde i 
la Junta de Govern) adopten els acords de concessió de subvencions 
atenent les objeccions de legalitat que emet la Intervenció 
municipal. 

En aquest sentit, l'Ajuntament hauria d'elaborar bases reguladores 
adaptades a la normativa vigent per a la concessió de subvencions 
mitjançant procediment de concurrència competitiva. 

També és important que els òrgans de l'Ajuntament atenguen les 
objeccions de la Intervenció en relació amb la inadequada gestió 
contractual d'alguns serveis i subministraments que, per les seues 
característiques, haurien de tramitar com a subvencions. 

g) Tresoreria 

Per millorar el seu control, la gestió de la tresoreria municipal ha 
d'incloure la realització formal d'arquejos periòdics. 

h) Dietes de les meses de contractació 

S'ha d'aclarir i justificar adequadament l'assignació de dietes als 
membres de les meses que siguen funcionaris de l'Ajuntament. 

i) Despeses protocol·làries 

La Sindicatura comparteix el criteri de la Intervenció municipal que, 
per a millorar la transparència en la gestió de la despesa municipal, 
cal que el Ple delimite aquestes despeses mitjançant les bases 
d'execució del pressupost, determinant quines despeses tenen 
aquest caràcter i quines no. 

j) Organigrama 

És convenient elaborar un organigrama de l'Entitat i regular 
reglamentàriament les funcions i responsabilitats de les diferents 
àrees. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar els aspectes que conté la 
secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes que 
tot seguit es resumeixen: 

a) L’Entitat local i el seu entorn. Control intern 

- L’exercici adequat de les funcions de control intern establides 
en el TRLRHL, en les seues modalitats de funció interventora, 
control financer i control d’eficàcia durant l’exercici 2014. 

- El compliment per part de l’Ajuntament de les obligacions 
d’informació establides en els acords de 28 de setembre de 
2012 i 30 de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes sobre les matèries següents, referides als exercicis 
2014 i 2015, amb caràcter general, i quan siga necessari també 
a 2016: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

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

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

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

b) Pressupost de l’exercici 

- L’adequació del contingut, elaboració i aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 a la 
normativa aplicable a l’Ajuntament. 

- La tramitació adequada de les modificacions pressupostàries 
durant l’exercici pressupostari 2014. 
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- Que la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’ha efectuat 
d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació i s’ha 
comunicat al Ple i a les administracions competents. 

c) Compte General 

- La formació adequada i contingut del Compte General de 
l’exercici  2014, així com la seua tramitació, aprovació i 
rendició a aquesta Sindicatura de Comptes, conformement a 
la normativa d’aplicació. 

d) Resultat pressupostari 

- El càlcul adequat del resultat pressupostari de l’exercici 2014 
conformement a la metodologia prevista en la normativa que 
hi és d’aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat. 

e) Romanent de tresoreria 

- Que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2014 s’ha 
efectuat d’acord amb la metodologia prevista en la normativa 
que hi és d’aplicació, especialment la Instrucció de 
Comptabilitat. 

f) Tresoreria 

- L’adequació dels procediments de gestió de tresoreria al que 
disposa la normativa que hi és d’aplicació, especialment el 
TRLRHL. 

- Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

g) Contractació 

- Que la gestió contractual durant els exercicis 2014 i 2015 s’ha 
realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment el 
TRLCSP. 

2. Normativa d’aplicació 

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

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local. 
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- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic. 

Normativa autonòmica 

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

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

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

- Acord de 22 d’abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 
2012, relativa al subministrament d’informació sobre les obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes 
formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als 
informes del secretari de l’entitat local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de setembre 
de 2013, Instrucció relativa al subministrament d’informació 
contractual del sector públic local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de setembre 
de 2012, Instrucció relativa a la remissió de la informació sobre les 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments de la 
Intervenció i els acords contraris als informes dels secretaris. 

Normativa sobre contractació 

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

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

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa en 
matèria de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (ICAL). 

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

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

Normativa sobre subvencions 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Subvencions. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS 

1. Informació general sobre l’Entitat 

La informació sobre el municipi i l'organització de l'Ajuntament de Riba-
roja de Túria pot consultar-se en l'apartat 1 de la memòria del Compte 
General de l'exercici de 2014 (que s'adjunta com a annex I a aquest 
Informe). Completant la dita informació, s’inclou tot seguit un quadre 
amb les dades sobre els resultats de les últimes eleccions municipals 
trets de la pàgina web del Ministeri: 

Quadre 1. El Ple de l'Ajuntament 

Partit polític 2011 2015 
PP 11 7 

Grup Socialista 7 6 

EUPV 2 1 

Bloc Compromís 1 2 

Riba-roja Pot - 3 

Ciudadanos - 2 

Total 21 21 

2. Control intern 

Les normes específiques sobre el control intern i fiscalització de 
l’Ajuntament figuren en les bases d’execució del pressupost de 2014. 

La revisió dels preceptes anteriors ha posat de manifest que: 

- Encara que està prevista la fiscalització prèvia limitada de l'article 
219.2 del TRLRHL, la Intervenció municipal no la realitza, ja que du 
a terme la fiscalització plena en els termes de l'article 214 de 
l'esmentada Llei. 

- En compliment de l'article 215 del TRLRHL, la Intervenció municipal 
ha formulat 46 advertiments de legalitat en l'exercici de 2014 i 82 en 
2015, i les discrepàncies es van tramitar segons el que disposa 
l'article 217. Dels dits advertiments, la Sindicatura ha analitzat els 
que afecten les àrees que constitueixen l'abast de la present 
fiscalització, com ara la gestió de contractació i de les subvencions 
principalment. 

Pel que fa al control financer, amb l’excepció del funcionament econòmic 
i financer dels serveis, la Intervenció no realitza la funció esmentada, ja 
que no hi ha organismes públics i societats mercantils dependents de 
l’Ajuntament. 
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Quant al control d’eficàcia previst en l’article 221 del TRLRHL, cal 
assenyalar que no consta que la Intervenció de l’Ajuntament l’haja 
implantat. 

3. Obligacions d’informació al Ple 

3.1 Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’Entitat remetrà 
al Ple de l’Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació de 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb els 
terminis i la periodicitat que el Ple determine. Les regles 105 i 106 de la 
ICAL concreten el contingut de la informació que cal subministrar. 

El Ple, tanmateix, no ha establit la dita periodicitat, raó per la qual la 
informació que al respecte se li comunica és la que consta en l'aprovació 
anual del pressupost i de les seues modificacions posteriors. 

No obstant això, s'ha comprovat que, durant l'exercici 2014, la 
Intervenció municipal ha informat trimestralment a la Junta de Govern 
Local sobre l'execució i les modificacions del pressupost d'ingressos i de 
despeses, i anualment del moviment i la situació de la tresoreria. 

Així mateix, s'ha comprovat que s'informa trimestralment a la Junta de 
Govern Local sobre la remissió al Ministeri d'Hisenda de la informació 
relativa a l'execució dels pressupostos i compliment de la regla de 
despesa i estabilitat pressupostària en compliment del que estableix 
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre. 

3.2 Estabilitat pressupostària 

Els informes de la Intervenció municipal sobre els pressupostos de 2014, 
2015 i 2016 i sobre la liquidació del pressupost de 2014 posen de manifest 
que l'Ajuntament presenta una situació financera equilibrada i que es 
compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària. 

En la revisió d'aquests informes s'ha comprovat que els càlculs s'han 
realitzat amb la metodologia aplicable, si bé aquesta Sindicatura no pot 
pronunciar-se sobre els seus resultats, ja que no s'ha efectuat una 
auditoria financera de seguretat raonable. 

3.3  Morositat en les operacions comercials 

La revisió de la normativa aplicable ha posat de manifest els aspectes 
següents: 

- La Intervenció municipal ha elaborat els informes trimestrals amb 
la documentació prevista en els articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010. 
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- Aquests informes s'han presentat a la Junta de Govern Local de 
l'Entitat i han estat tramesos als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat. 

- L'Ajuntament disposa del registre de factures requerit per l'article 
5è de la Llei 15/2010, observant per altra banda l'obligació establida 
en l'apartat 3 de l'article referent al requeriment per la Intervenció 
als gestors per a la justificació de la manca de tramitació de 
l'expedient de reconeixement d'obligació, després d'un mes de 
l'anotació de la factura al registre. 

4. Pressupost de l’exercici 

4.1 Formació i aprovació 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2014 i 2015 es mostren en el 
quadre següent, en el qual s’han incorporat també els de l’exercici 2013 a 
efectes comparatius: 

Quadre 2. Pressupostos inicials 

Capítols 
Pressupost inicial 

2013 2014 2015 
1. Impostos directes 12.300.000 11.967.000 12.085.000 

2. Impostos indirectes 260.000 162.500 162.000 

3. Taxes i altres ingressos 3.862.100 3.919.300 4.037.000 

4. Transferències corrents 4.613.100 4.706.000 4.660.000 

5. Ingressos patrimonials 552.200 638.500 538.200 

6 Alienació inversions 0 0 0 

7. Transferències de capital 42.000 10.000 0 

8. Actius financers 1.800 1.800 1.800 

9. Passius financers 0 0 0 

 Total ingressos 21.631.200 21.405.100 21.484.000 

1. Despeses de personal 11.757.542 11.981.194 11.799.700 

2. Despeses funcionament 6.982.188 6.565.971 6.574.350 

3. Despeses financeres 317.000 225.000 105.000 

4. Transferències corrents 1.004.970 1.289.020 1.367.550 

6. Inversions reals 1.355.600 938.015 1.163.500 

7. Transferències de capital 12.100 12.100 12.100 

8. Actius financers 1.800 1.800 1.800 

9. Passius financers 200.000 392.000 460.000 

 Total despeses 21.631.200 21.405.100 21.484.000 

Tal com es mostra en el quadre anterior, els pressupostos dels exercicis 
2013, 2014 i 2015 es van aprovar en situació d’equilibri pressupostari. 
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Pel que fa al pressupost de 2016, no estava aprovat abans del 
començament de l'exercici, raó per la qual es va considerar 
automàticament prorrogat el de l'any anterior (article 169.6 del TRLHL), 
havent estat aprovada la pròrroga mitjançant Resolució de l'Alcaldia de 5 
de gener de 2016, per un import de 21.399.000 euros. 

De la revisió efectuada sobre els procediments de formació i aprovació 
dels pressupostos de 2014 i 2015 cal destacar, a més dels incompliments 
comentats en l'apartat 5 d'aquest Informe, el següent aspecte important: 

- Els informes econòmics i financers dels pressupostos de 2014, 2015 i 
2016, elaborats per la Intervenció municipal a l'empara dels articles 
168 del TRLRHL i 18 del Reial Decret 500/1990, exposen la bases 
utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de 
crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el 
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva 
anivellament del pressupost. 

4.2 Modificacions pressupostàries 

En la memòria del Compte General de 2014 s'informa que, durant aquest 
exercici, s'han tramitat 88 expedients de modificació de crèdits per un 
total de 6.065.687 euros. La Sindicatura ha revisat una mostra d'aquests 
expedients, i ha observat que s'han tramitat d'acord amb les normes 
aplicables. 

5. Resultat pressupostari de l’exercici 2014 

El Compte General del mateix Ajuntament de l’exercici 2014 comprén 
l’estat de liquidació del pressupost, que al seu torn inclou el document 
del càlcul del resultat pressupostari. 

En el quadre següent es mostra el resultat pressupostari de 2014 en els 
seus diferents components, juntament amb les xifres de l’exercici 2013 a 
efectes comparatius: 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria. Exercici de 2014 

30 

Quadre 3. Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari de l’exercici, calculat d’acord a la regla 79 de la 
ICAL, és positiu per import de 3.390.282 euros, amb un increment 
significatiu respecte del de 2013, que va ser d'1.453.798 euros. 

Després dels ajustos previstos en la regla 80 de la ICAL s’obté el resultat 
pressupostari ajustat, que el 2014 és positiu per 2.101.149 euros, amb un 
augment del 24% respecte a l’exercici anterior. 

La revisió realitzada per aquesta Sindicatura ha posat de manifest les 
excepcions que es comenten en l’apartat 4 d’aquest Informe. 

Altres aspectes que es considera convenient comentar són els següents: 

- Desviacions de finançament 

 Els ajustos per desviacions de finançament estan desglossats en la 
nota 20.4 de la memòria. Els més importants es deuen a les 
desviacions positives de l'exercici de 2014, de les quals destaca la 
denominada "PMS ajustos per tenir en compte en l'informe 
d'Intervenció" per 801.200 euros, que correspon al PAI Porxinos. Per 
aquest concepte figuren també ajustos en el romanent de tresoreria 
per desviacions positives acumulades (vegeu l'excepció de l'apartat 
4.f) d'aquest Informe). 

- Crèdits gastats finançats amb RTDG 

 Tal com s’observa en el quadre 3, el resultat pressupostari ha sigut 
ajustat pels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals per import de 500.000 euros. Aquest import 
es correspon amb un suplement de crèdit aprovat per a amortitzar 

Conceptes 
Exercici  
2014 

Exercici  
2013 

Variació 
% 

a. Operacions corrents 4.198.748 3.810.213 10,2% 

b. Altres operacions no financeres 35.165 -1.663.015 102,1% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.233.913 2.147.197 97,2% 

2. Actius financers 0 0 0,0% 

3. Passius financers -843.631 -693.400 -21,7% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 3.390.282 1.453.798 133,2% 

4. Crèdits gastats finançats amb RTDG 500.000 500.000 0,0% 

5. Desviacions de finançament negatives 286.426 1.359.238 -78,9% 

6. Desviacions de finançament positives 2.075.559 1.618.036 28,3% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.101.149 1.694.999 24,0% 
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anticipadament un préstec bancari concertat en 2012 per al 
finançament del mecanisme de pagament als proveïdors. 

6. Romanent de tresoreria de l’exercici 2014 

La memòria del Compte General del mateix Ajuntament de l’exercici 
2014 comprén un apartat dedicat al romanent de tresoreria, que es 
presenta amb les xifres de l’exercici 2013 a efectes comparatius. Un 
resum de l’estat esmentat es mostra en el quadre següent: 

Quadre 4. Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 % Var. 

1. Fons líquids 6.491.167 4.243.375 53,0% 

2. Drets pendents de cobrament  12.618.813 12.147.142 3,9% 

Del pressupost corrent 4.064.192 4.439.751 -8,5% 

De pressupostos tancats 10.019.767 8.957.974 11,9% 

D’operacions no pressupostàries 637.346 1.032.775 -38,3% 

Cobraments realitzats pends. d’aplicació definitiva 2.102.492 2.283.358 -7,9% 

3. Obligacions pendents de pagament 1.234.975 1.667.242 -25,9% 

Del pressupost corrent 914.419 1.739.051 -47,4% 

De pressupostos tancats 606.426 2.078 - 

D’operacions no pressupostàries 2.639.154 2.869.840 -8,0% 

Pagaments realitzats pends. d’aplicació definitiva 2.925.024 2.943.727 -0,6% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 17.875.005 14.723.275 21,4% 

II. Saldos de cobrament dubtós 6.934.871 6.102.712 13,6% 

III. Excés de finançament afectat 4.853.181 3.986.855 21,7% 

IV. Romanent tresoreria per a desp. g. (I - II - III) 6.086.953 4.633.709 31,4% 

A 31 de desembre de 2014 el romanent de tresoreria total és positiu i puja 
a 17.875.005 euros, concepte que ha augmentat en un 21,4% respecte a 
l'exercici anterior. 

Després dels ajustos previstos en la regla 83 de la ICAL, s’obté el 
romanent de tresoreria per a despeses generals, que en 2014 és positiu 
per 6.086.953 euros, amb un augment del 31,4% respecte a l'exercici 
anterior. 

La revisió realitzada per aquesta Sindicatura ha posat de manifest les 
excepcions que es comenten en l’apartat 4 d’aquest Informe. 
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7. Tresoreria 

A 31 de desembre de 2014 la tresoreria de l’Ajuntament és de 6.491.167 
euros, segons figura en l’epígraf B).IV de l’actiu del balanç, i se’n mostra 
la composició i moviments de l’exercici en l’estat de tresoreria que figura 
en un apartat de la memòria. 

El dit estat mostra que les existències d’efectiu a 31 de desembre de 2014 
es componen de 520 euros en “Caixa Corporació” i 6.490.647 euros en 
comptes bancaris, operatius i d’acomptes de caixa fixa. 

D'altra banda, mereix destacar-se la nota 17.3 de la memòria que 
informa sobre l'incompliment ocasional en determinades transferències 
bancàries en la prelació de pagaments legalment establida. 

8. Subvencions concedides 

8.1 Informació comptable 

El capítol 4 "Subvencions i transferències" del pressupost de despeses de 
2014 mostra obligacions reconegudes per un total de 1.248.164 euros, de 
les quals tan sols 39.432 euros estaven pendents de pagament al 
tancament de l'exercici. La informació més detallada sobre les dites 
subvencions figura en l'apartat 17.2 de la memòria del Compte General. 

8.2 Revisió de subvencions 

La fiscalització de la Sindicatura ha consistit a analitzar els procediments 
generals de concessió d'ajudes i subvencions i la revisió d'una mostra de 
10 línies d'ajuts que ha representat un 45% del total de les obligacions 
reconegudes durant 2014, tot això a fi de verificar el compliment de la 
normativa d'aplicació. 

Les línies seleccionades per a revisió es mostren en el quadre següent: 
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Quadre 5. Mostra revisada de subvencions  

Aplicació 
pressupostària Descripció 

Obligacions 
reconegudes Pagaments 

241  47000 Subvencions a empreses foment de l'ocupació  22.500 22.500 

324  48003 Ajudes alumnes estudis conservatoris  75.830 75.830 

231  48911 Renda garantida ciutadania  163.143 160.724 

231  48952 Prestacions Centre de Dia  125.826 125.826 

334  48900 Promoció activitats culturals Banda de Música  18.300 18.300 

334  48940 Premis Falles  15.000 15.000 

338  48923 Promoció activitats culturals moros i cristians  10.000 10.000 

338  48927 Festes Verge del Rosari - Fadrins 10.000 10.000 

341  48902 Promoció educativa física, esports  i esbarjo 89.900 89.900 

912  48900 Grups polítics 28.400 21.300 

 Total mostra 558.899 549.380 

8.3 Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable a les subvencions, 
que hem descrit en l'apartat 5 de l'Informe. 

Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de les subvencions 
concedides i que, si és el cas, també els responsables de l'Ajuntament 
han de tenir en compte, els comentem a continuació. 

Aspectes generals de l'LGS 

Els òrgans responsables de l'Ajuntament no han elaborat el pla estratègic 
de subvencions que preveu l'article 8.1 de la Llei General de Subvencions 
(LGS). 

A més, l'Ajuntament no ha complert amb l'obligació prevista en l'article 
20 de l'LGS relativa al subministrament d'informació a la base nacional 
de subvencions. 

Ajudes Estudi Conservatori Música i Dansa 

Les bases van ser tramitades per concurrència competitiva i aprovades i 
publicades en 2013. 

Els ajuts es materialitzen com a menor import de les taxes fiscals 
reguladores per als alumnes que tenen residència a Riba-roja de Túria. 
En 2014 aquestes taxes s'han comptabilitzat, adequadament, pel seu 
import brut en el pressupost d'ingressos i els ajuts com a despeses en 
formalització en el pressupost de despeses. 
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Aquest criteri, però, s'ha canviat en 2015, passant incorrectament a 
comptabilitzar els ingressos per taxes per l'import net i sense reconéixer 
les despeses per les ajudes. 

Operacions que haurien de tramitar-se com a subvencions 

És important cridar l'atenció sobre la nota 17.2 de la memòria del 
Compte General de 2014, en què la Intervenció municipal posa de 
manifest l'existència de determinats serveis i subministraments 
facturats a l'Ajuntament que es comptabilitzen en el capítol 2 de 
despeses, que es tramiten incorrectament com a contractes, i que ateses 
les seues característiques corresponen en realitat a subvencions que 
s'haurien de tramitar d'acord amb l'LGS. 
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APÈNDIX 3. REVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a entitat integrant de 
l’Administració local, té la consideració d’Administració Pública als 
efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Per tant, els 
contractes administratius que efectue l’Ajuntament es regiran quant a la 
seua preparació, adjudicació, efectes i extinció pel que disposa l’TRLCSP i 
les seues disposicions de desenvolupament. 

La realització de contractes privats es regirà, en defecte de normes 
específiques, pel TRLCSP quant a la seua preparació i adjudicació i pel 
dret privat quant als efectes i extinció. 

2. Perfil de contractant 

El perfil de contractant de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria està ubicat 
en la seu electrònica de l’Entitat i es pot accedir a través de la seua 
pàgina web. Aquest perfil no s’hi troba adherit ni agrega la seua 
informació mitjançant mecanismes d’interconnexió a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, circumstància que determina que no s’hi 
publiquen les convocatòries de les licitacions i dels seus resultats, segons 
que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de 
desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. 

3. Contractació de l’Ajuntament durant 2014 i 2015 

3.1 Subministrament legal d’informació contractual 

La Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana el 13 de setembre de 2013, relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant d’autonòmic com local, regula les següents 
obligacions d’informació: 

a) L’obligació imposada per l’article 29 del TRLCSP de remetre 
determinada informació dels contractes formalitzats als òrgans de 
control extern. 

b) L’obligació prevista per l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes, de remetre relacions anuals certificades de 
contractes. 

La revisió del compliment de les obligacions anteriors ha posat de 
manifest el següent: 
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a) L’Ajuntament ha remés a la Sindicatura en temps i forma la 
informació requerida quant als contractes formalitzats durant 2014 
i 2015 que superen els llindars que indica l'article 29 del TRLCSP. 

b) Pel que fa a les relacions anuals certificades, la de l’exercici 2014 va 
ser remesa el 26 de febrer de 2015, i la de l’exercici 2015 el 25 de 
febrer de 2016, en ambdós casos dins del termini establit. 

3.2 Relacions anuals certificades 

L’Ajuntament ha facilitat a aquesta Sindicatura diverses relacions 
certificades sobre els contractes realitzats o en execució durant els 
exercicis 2014 i 2015, que es comenten tot seguit. 

a) Contractes no menors 

 Pel que fa als contractes no menors formalitzats durant 2014 i 2015, 
es mostra en el quadre següent un resum de la informació 
certificada per l’Ajuntament quant al nombre de contractes, tipus, 
procediments d’adjudicació i imports: 

Quadre 6. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
adjudicació 

Import 
(sense IVA) 

Nombre 
contractes i % 

Obres Negociat sense publicitat 1.630.436 14 40,0% 

Serveis Obert 473.177 2 5,7% 

  Negociat sense publicitat 202.347 6 17,1% 

Subministraments Negociat sense publicitat 1.166.009 6 17,1% 

Privats Obert 168.529 3 8,6% 

  Negociat sense publicitat 17.750 1 2,9% 

Especials Obert 29.400 3 8,6% 

 Total 3.687.649 35 100% 

Per a interpretar adequadament el quadre anterior i, una vegada 
contrastada la dita informació amb les dades reals dels contractes i 
altres fonts d'informació, cal tenir en compte que la relació 
certificada per l'Ajuntament és incompleta, ja que no conté 
almenys el contracte d'“Articles d'il·luminació de tecnologia led” 
(vegeu el quadre 7) per 123.930 euros. 

b) Contractes menors 

 La relació certificada per l’Ajuntament dels contractes menors 
efectuats en els exercicis 2014 i 2015 detalla un total de 138 
contractes per un import global d'1.411.513 euros. No obstant això, 
les proves realitzades han posat de manifest que aquesta relació és 
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incompleta, ja que no inclou alguns contractes menors, les factures 
dels quals són aprovades per la Junta de Govern Local, com ara les 
factures del servei de restauració de restes ceràmiques. 

c) Contractes adjudicats en exercicis anteriors 

 Pel que fa als contractes adjudicats en exercicis anteriors a 2014, 
que continuaven en execució durant els exercicis 2014 i 2015, la 
relació certificada de l’Ajuntament mostra deu contractes, cinc dels 
quals són de lloguer de vehicles, tres de gestió de servei públic 
(d’aigua, de recollida de residus i de centre de dia) i dos de serveis 
(de col·laboració en la gestió tributària i millora de l'eficiència 
energètica). 

d) Altra informació 

 L’Ajuntament també ha certificat que durant els exercicis 2014 i 
2015: 

- No es realitzaren modificats 

- Es prorrogaren set contractes 

- Es va resoldre un contracte (d'assessoria jurídica) 

- A 31 de desembre de 2015 existia un contracte adjudicat 
pendent de formalització. 

4. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament en els exercicis 2014 i 2015, hem revisat les mostres 
d’expedients que comentem en els apartats següents. 

4.1 Contractes formalitzats en 2014 i 2015 

Dels contractes certificats per l’Ajuntament el resum dels quals figura en 
el quadre 6 anterior, s’ha seleccionat la mostra de vuit contractes que es 
detalla en el quadre 7 següent. També hem revisat el contracte que no 
figurava en la relació certificada (número 9 del quadre 7).  
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Quadre 7. Mostra revisada de contractes no menors 

Núm. Tipus Objecte 
Trami- 
tació 

Proce-
diment 

Import 
(sense 
IVA) 

1 O 
Instal·lació gespa artificial en el camp de 
futbol 11 

O NS 175.811 

2 O Pavimentació pista d'atletisme O NS 69.877 

3 O 
Habilitació planta baixa de l'antic llar del 
jubilat 

O NS 152.119 

4 SE 
Neteja piscina coberta i altres dependències 
CD la Mallà 

O Ob 89.994 

5 SE 
Servei de menjars social i repartiment 
mitjançant rutes de servei O Ob 383.183 

6 SE 
Assessoria jurídica en temes dret públic 
administratiu i d'ordre civil i mercantil 

O NS 41.737 

7 SE Tallers de teatre O NS 60.000 

8 PR 
Assegurança de vida i incapacitat per al 
personal de l'Ajuntament 

O Ob 116.756 

9 SU Articles d'il·luminació de tecnologia led O NS 123.930 
  Total mostra 1.213.407 

O: obres; SU: subministraments; SE: serveis; PR: privat; O ordinària Ob: Obert; NS: negociat sense 
publicitat 

El treball realitzat sobre la dita mostra ha consistit bàsicament a 
comprovar si la tramitació dels contractes s’adequa a la normativa 
aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció, així com els documents 
justificatius i la comptabilització adequada de la despesa. S’ha fet 
especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho 
requerien. 

4.2 Contractes menors efectuats en 2014 i 2015 

Pel que fa als contractes menors celebrats en 2014 i 2015, se n’ha revisat 
una mostra dels inclosos en la relació certificada per l’Ajuntament per 
verificar el compliment dels requisits establits per la normativa que hi és 
d’aplicació. 

4.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2014 

Dels contractes formalitzats en els exercicis anteriors a 2014, se n’ha 
seleccionat la mostra que detallem en el quadre 8. Dels números 10 i 11 
s'han revisat les seues pròrrogues en 2014/2015, i dels números 12, 13, i 
14, la seua execució durant aquests anys. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria. Exercici de 2014 

39 

Quadre 8. Mostra revisada de contractes d'exercicis anteriors 

Núm. Tipus Objecte 
Data 

formalitz. 
Import 

contracte 

10 SE Gestió d’activitats no aquàtiques 04/04/2013 113.212 

11 SE Neteja viària (import anual) 01/09/2003 382.095 

12 G 
Gestió de servei públic d'aigua potable, 
sanejament i control d'abocaments 

25/10/2015 - 

13 SE Col·laboració en la gestió tributària 24/05/2007 167.639 

14 SE Millora de l'eficiència energètica 21/12/2012 153.951 

5. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 6.1 de l’Informe, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”. 

Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de la contractació, i 
que, en el seu cas, els responsables de l’Ajuntament també hauran de 
tenir en compte, els comentem en els apartats següents. 

5.1 Contractes no menors formalitzats en 2014 i 2015 

 Expedients números 1, 2 i 3 

- No consta en els expedients el programa de treball ni l'acta de 
mesura general que exigeixen els articles 144 i 147 del Reglament 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 

 Expedient número 3 

- La clàusula de penalitats dels PCAP és molt genèrica, raó per la 
qual, en cas d'aplicar-la, la seua interpretació pot ser conflictiva. 

- A la data d'acabament del treball de camp (juny de 2016) no 
constava que l'obra s'hagués iniciat. 

 Expedient número 4 

- L'informe tècnic de valoració d'ofertes ha utilitzat criteris que no 
estan definits en els PCAP. 

 Expedient número 5 

- El valor estimat del contracte que figura en els PCAP és incorrecte, 
ja que no té en compte les possibles pròrrogues. 
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 Expedient número 6 

- En l'expedient consta la sol·licitud a tres empreses, de les quals 
dues declinen presentar proposicions. No obstant això, tampoc no 
consta que s'haja efectuat la valoració de l'oferta presentada, tal 
com requereixen els PCAP. 

- En el quadre número 7 figura per import de 41.737 euros, que és el 
que consta en la relació certificada per l'Ajuntament, però aquest 
import no es pot contrastar amb el que estableix el mateix 
contracte. 

- El contracte s'ha resolt el 30 setembre 2015 per mutu acord de les 
parts. 

 Expedient número 7 

- En l'expedient no consten documents importants referents a 
l'adjudicatari, com ara el DNI del representant ni de la solvència 
tècnica de l'entitat. 

- L'acta d'obertura de pliques no porta signatures. 

- El contracte formalitzat fa referència, en la clàusula primera, a un 
adjudicatari, un servei per prestar, un import i un termini de 
durada que no es corresponen amb els antecedents esmentats en el 
mateix contracte ni amb les dades de l'expedient. Sembla que es 
tracta d'un error de transcripció que no ha estat reparat per cap de 
les persones que l'han signat o revisat. 

Expedient número 9 

-  Aquest contracte deriva d'haver-se acollit l'Ajuntament al "Pla 
d'Eficiència Energètica en enllumenat públic de tecnologia led" 
aprovat per la Diputació de València en 2014. A aquest efecte 
l'Ajuntament va sol·licitar la subvenció prevista en el Pla (80% de la 
despesa) per adquirir productes led per un total de 123.930 euros 
(més IVA). 

- El subministrament dels productes està regulat en un Acord marc 
formalitzat entre la Diputació de València i diverses empreses que 
van resultar adjudicatàries del procediment licitat per la Diputació. 

5.2 Contractes menors efectuats en 2014 i 2015 

Els expedients revisats han sigut els següents: 

- Servei de "Col·laboració en mitjans audiovisuals, gràfics i escrits 
dels esdeveniments que l'Ajuntament consideri necessaris". 
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Contractats per 11.700 euros, més IVA, per a l'exercici 2014 i per la 
mateixa quantitat per a l'exercici 2015, en els dos casos a la mateixa 
empresa. 

- Servei "Professional de vídeo" 

Contractats per 12.600 euros, més IVA, per a l'exercici 2014 i per la 
mateixa quantitat per a l'exercici 2015, en els dos casos a la mateixa 
empresa. 

- Servei de "Dinamització i qualitat turística" 

S'han adjudicat dos contractes l'any 2015 per períodes trimestrals 
per import de 17.990 euros, més IVA, cada un, en ambdós casos a la 
mateixa empresa. 

- Servei de "Restauració de restes ceràmiques museu visigot" 

Dues factures en l'exercici 2015, aprovades per la Junta de Govern 
Local, per imports de 10.207 euros i 11.573 euros, tramitades com a 
contracte menor però en què s'observa un fraccionament indegut 
del contracte per tractar-se d'un servei adjudicat al mateix 
empresari i per un mateix objecte. 

- Altres contractes tramitats com a menors 

Corresponents als següents tres serveis: "Menús escoles infantils"; 
"Activitat educativa, coordinació i dinamització turística"; "Visites 
dramatitzades Pla de Nadal". 

Es tracta de serveis que es contracten de forma continuada en el 
temps amb les mateixes empreses, i les factures dels quals se 
sotmeten mensualment a l'aprovació per la Junta de Govern Local. 

5.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2014 

Expedient número 10 

-  La pròrroga establida en el contracte (per períodes anuals fins a un 
màxim de quatre) incompleix l'article 303.1 del TRLCSP, ja que 
supera el termini fixat originalment, que era des del 9 d'abril fins el 
31 d'agost de 2013. 

-  El contracte conté estipulacions incongruents, ja que fixa un preu 
anual i al mateix temps una durada que no supera els cinc mesos. 
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Expedient número 11 

- El termini de duració del contracte, vuit anys, duplica el màxim 
establert en article 303.1 del TRLCSP, que és de quatre anys, amb un 
límit de sis, incloses les pròrrogues. 

Expedient número 12 

- Fiscalitzat per la Sindicatura en l'"Informe de fiscalització sobre la 
contractació en el sector local. Ajuntaments de població inferior a 
50.000 habitants i altres ens. Exercicis 2012-2013 ", a les conclusions 
del qual ens remetem. 

Expedient número 14 

- Contracte derivat de l'Acord Marc per a la prestació de servei de 
millora d'eficiència energètica dels organismes adherits a la central 
de compres de la Diputació de València. 

- L'Ajuntament va adjudicar directament el contracte a una de les 
empreses que va obtenir la condició de proveïdor de l'Acord Marc, 
però no consta en l'expedient si es va consultar prèviament a totes 
les empreses capaces de realitzar l'objecte de contracte, o la 
justificació de les raons per les quals l'òrgan de contractació ha 
limitat la seua consulta a una empresa, tal com exigeix l'article 
198.4.a) del TRLCSP. 

- El contracte es va formalitzar per un termini de sis anys, superior al 
màxim de quatre anys establit en l'article 196.3 del TRLCSP. 

5.4 Dietes de les meses de contractació 

En la revisió dels expedients de contractació s'ha observat que, 
mitjançant resolucions de l'alcaldia, s'aprova el pagament de dietes a 
tots els membres de les meses de contractació, incloent-hi els 
funcionaris de l'Ajuntament. 

Quant a això cal assenyalar que el Ple de l'Ajuntament de 14 de juliol de 
2011 va acordar el "Règim de retribucions, indemnitzacions i dietes dels 
senyors regidors", fixant una retribució de 80 euros per l'assistència a les 
meses de contractació. Posteriorment, el 3 de juliol de 2015, va aprovar 
aquest règim per a la legislatura 2015-2019, amb la quantitat de 80 euros 
per "cada mesa de contractació a la qual assisteixen els membres de la 
Corporació, sense dedicació exclusiva, ni parcial, així com la resta de 
membres". 

El pagament de dietes als funcionaris de l'Ajuntament per assistència a 
les meses de contractació té, per tant, una justificació legal confusa, ja 
que els acords del Ple versen sobre el règim aplicable als regidors. Cal 
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indicar també que el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, preveu, en l'article 28.1, que les 
indemnitzacions per assistència a les reunions d'òrgans col·legiats de 
l'administració tindran caràcter excepcional. En aquest sentit, és 
raonable considerar que l'assistència dels funcionaris a les meses de 
contractació forma part de l'activitat ordinària d'un ajuntament, de 
manera que l'assignació de dietes per aquest concepte hauria d'estar 
adequadament justificada. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i, d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany del 
projecte d'Informe de fiscalització va ser tramés als responsables tècnics 
de l'Ajuntament per al seu coneixement i perquè, si calia, n'efectuaren 
observacions. 

Posteriorment i 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 de fiscalització 
corresponent a l’exercici 2014, aquest va ser tramés a l'Ajuntament 
perquè formularen, si calia, les al·legacions que estimaren convenients. 

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

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre les dites al·legacions –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 2016 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia  
20 de gener de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 20 de gener de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 
 

 

JAHernaiz
Stamp



 

 
 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’exercici 























































































































































































1.- SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADJUDICATARIO: AQUAGEST LEVANTE, SA Con efectos desde el 31 de octubre
de 2013, AQUAGEST LEVANTE, SA pasó a denominarse HIDRAQUA GESTION
INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio.

2.- SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ADJUDICATARIO: S.A. Agricultores de la Vega de Valencia.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio.

3.- SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

ADJUDICATARIO: ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.L.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio

4.- SERVICIO DE CENTRO DE DIA

ADJUDICATARIO: UTE CENTRO DE DIA BONESTAR-FUNDACION PRODEPRO

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio.

3. Bases de presentación de las cuentas

Las cuentas se presentan, en sus líneas básicas, siguiendo los principios contables que figuran
en la ICAL 2004, y de conformidad con los medios informáticos puestos a disposición de la
Intervención municipal (Título IV de la ICAL). Conviene precisar las siguientes salvedades que
en general se exceptúan:

PERIODIFICACIÓN, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES.

No se han realizado ajustes contables relativos a la periodificación de ingresos y gastos
producidos en función de la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representen
con independencia de la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

Tampoco se han dotado amortizaciones relativas a los bienes de inmovilizado y del Patrimonio
Municipal del Suelo. A estos efectos hay que señalar que no existe Inventario de Bienes de la
Corporación actualizado.







































































































































































































































































































































 

 
 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant























































































 

 
 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014 

 

AL·LEGACIONS DE L'ALCALDE 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

Es tracta d'una consideració general per la qual l'alcalde manifesta la 
voluntat de l'actual equip de govern de col·laborar amb la Sindicatura per 
aclarir aquelles qüestions que s'hi susciten. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació: 

Comentaris: 

Es reconeix l'existència de contractes prorrogats sense complir les 
exigències legals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

Es tracta d'una al·legació informativa sobre les mesures adoptades en 
2016 per a executar la sentència del Tribunal Suprem de 23 d'octubre de 
2014. No afecta l'excepció de l'Informe que tracta sobre les mancances 
informatives de la memòria de l'exercici de 2014 al respecte, si bé cal 
adaptar l'última frase de l'excepció. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l'apartat 4.j), segon paràgraf, substituir l'última frase per la següent: 

En el seu document d'al·legacions, l'alcalde esmenta determinades mesures que 
al respecte han sigut adoptades en 2016. 

 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria. Exercici de 2014 

2 

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

L'alcalde indica que s'atendran les recomanacions de l'Informe de la 
Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE LA VICEINTERVENTORA I DE LA TRESORERA 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

Les signants de les al·legacions indiquen que en la comptabilització de 
les taxes es va optar pel principi de caixa en ares d’una major prudència. 
També al·leguen que aquestes taxes no tenen naturalesa d’ingrés afectat 
a la realització de despeses. Pel que fa a això, aquesta Sindicatura 
realitza els comentaris següents: 

Quant al primer aspecte, i tal com reconeixen les mateixes al·legacions, 
els drets liquidats per taxes s’han d’imputar al pressupost de l’exercici 
en el qual té lloc el naixement dels drets a cobrar, que en aquest cas és 
2014. I pel que fa al segon, les funcionàries no motiven la seua 
consideració d’ingrés no afectat, ni aporten documentació que justifique 
aquest criteri, mentre que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sí que 
estableix que aquesta té una finalitat concreta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació: 

Comentaris: 

S’al·lega que la competència per a aprovar els expedients de 
reconeixement extrajudicial no correspon necessàriament al Ple, segons 
certs sectors doctrinals, i que la Sindicatura no ha tingut en compte la 
resolució de l’Alcaldia que delega en la Junta de Govern Local la 
competència per a aprovar els dits expedients, sempre que hi haja crèdit. 

Pel que fa a això, la Sindicatura entén que, segons l’article 60.2 del Reial 
Decret 500, correspon al Ple aprovar els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, i aquesta facultat no pot ser delegada per 
resolució de l’Alcaldia. En els casos auditats, les despeses dels expedients 
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de reconeixement extrajudicial no disposaven de crèdit en el moment en 
què es van realitzar. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

Al·legació informativa la documentació de la qual no representa cap 
novetat, ja que va ser analitzada per la Sindicatura durant el treball de 
camp. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

S’al·lega que del total pendent, 2.102.492 euros, l’Ajuntament ja va 
justificar l’aplicació d’1.852.431 euros durant 2015, de manera que 
únicament queden 250.061 euros pendents d’imputació comptable. 

Pel que fa a això, cal indicar que la documentació acreditativa de la 
justificació la va aportar l’Ajuntament una vegada acabat el treball de 
camp de la fiscalització. Una vegada revisada aquesta documentació, 
convé rectificar la xifra indicada en l’excepció. 

Conseqüències en l’Informe: 

En el segon paràgraf de l’apartat 4.d) de l’Informe, en la tercera línia se 
substitueix “els imports” per “250,061 euros”. 

Cinquena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació confirma l’excepció de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació: 

Comentaris: 

Les funcionàries signants de les al·legacions informen que, segons 
l’Acord plenari de 25 de juny de 2005, els ingressos percebuts de 
l’urbanitzador no havien de considerar-se com a afectats. 

La Sindicatura no comparteix aquest criteri, ja que el conveni detalla una 
sèrie d’actuacions que cal realitzar o qualsevol altra que l’Ajuntament 
estime més necessàries, el que implica en aquest últim cas la necessitat 
de concretar-les. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació: 

Comentaris: 

S’al·lega que a 31 de desembre de 2014 no havia sigut dictada sentència, 
de manera que en la data d’elaboració del Compte General d’aquest any 
no es preveia cap risc. Segons sembla, amb aquestes raons es justifica 
l’omissió informativa en la memòria, que és l’excepció de l’Informe. 

La Sindicatura no comparteix els arguments de les al·legacions. Tal com 
es posa de manifest en l’Informe, la sentència del Tribunal Suprem té 
data de 17 de juny de 2015, abans de la formació del Compte General de 
2014 per la Intervenció municipal, que va tenir lloc el 26 d’agost de 2015, i 
de l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, que va ser el 14 d’abril de 2016. 
Per tant, en les dates d’elaboració i aprovació del Compte General de 
2014 es tenia constància de possibles contingències com a conseqüència 
de l’anul·lació del Programa d’Actuació Integrada (PAI) “Sector Masia de 
Porxinos” que podrien donar lloc al reconeixement d’obligacions de 
pagament. Això no obstant, la memòria aprovada per l’Ajuntament no 
conté cap informació sobre les fites principals que generen la dita 
incertesa, el que representa una minva en la transparència exigible a una 
entitat pública, així com l’incompliment dels principis comptables 
aplicables. 

La documentació que s’aporta amb l’al·legació no representa cap novetat, 
ja que va ser analitzada per la Sindicatura durant el treball de camp i 
s’esmenta en el mateix Informe. No es menciona en l’al·legació, però, 
l’escrit que l’agent urbanitzador va presentar el 15 de juny de 2016, que 
és molt important, tal com s’indica en l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació: 

Comentaris: 

Les funcionàries que subscriuen l’al·legació entenen que l’article 73 de 
l’LRBRL no imposa al Ple cap obligació de control. Però tot seguit 
informen que les bases del pressupost municipal de 2016 sí que recullen 
aquesta obligació, de la qual cosa es dedueix que s’assumeix el criteri 
que la Sindicatura sosté en el seu Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació menciona la disposició transitòria desena de la Llei 15/2014, i 
també informa que l’Ajuntament està complint amb les seues 
obligacions de remissió a partir de l’exercici 2016. 

Pel que fa a això, solament cal indicar que l’LGS està en vigor des de 
l’exercici 2004. La Llei 15/2014 es limita a modificar el règim de les 
subvencions convocades o concedides a partir de l’1 de gener de 2016. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació: 

Comentaris: 

S’al·lega que la forma de comptabilització no respon a un canvi de criteri, 
sinó a la falta de  la informació detallada necessària per a fer-ne la 
imputació comptable adequada. 

La Sindicatura considera que els serveis econòmics de l’Ajuntament han 
de registrar adequadament els fets comptables sobre la base de la millor 
informació o estimacions disponibles. En cas de no ser consistent amb 
pràctiques anteriors correctes, es tractaria d’un canvi de criteri, tal com 
s’indica en la memòria de 2015. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DEL VICESECRETARI 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

És una al·legació similar a la tercera de l’alcalde. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu la tercera al·legació de l'alcalde. 

Segona al·legació: 

Comentaris: 

La relació d’actualitzacions i revisions d’inventari des de 1994 a 2013 i el 
certificat de l’Acord del Ple de 2015 que adjunta el vicesecretari no 
representen cap novetat, ja que van ser analitzats per la Sindicatura 
durant el treball de camp. Les dades de l’al·legació no fan sinó confirmar 
les excepcions descrites en els apartats 4.h) i 5.d) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

Sobre les relacions certificades de contractes que aporta l’Ajuntament, el 
vicesecretari al·lega que “immediatament” es va remetre la llista 
completa. La Sindicatura ha d’indicar que aquesta remissió no va ser tan 
immediata, ja que va tenir lloc el 19 d’agost de 2016, tres mesos després 
d’haver-se acabat el treball de camp i després de la discussió inicial de 
l’esborrany de l’Informe amb els gestors de l’Ajuntament, que es va 
realitzar el 24 de juny. 

El vicesecretari, però, no menciona en la seua al·legació l’aportació 
d’altres relacions que també van ser sol·licitades per la Sindicatura, com 
ara la de contractes menors i la de contractes prorrogats. Aquestes 
relacions certificades per l’Ajuntament també eren incompletes, ja que 
no contenien tots els contractes menors celebrats durant 2014 i 2015, ni 
totes les pròrrogues que es van fer efectives durant el dit període. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació ratifica les excepcions referides al perfil del contractant, 
encara que hem d’indicar que aquestes no obeeixen a obligacions, 
conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 (com indica 
l’al·legació), sinó que deriven d’incompliments de la normativa aplicable 
a la contractació (TRLCSP). 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació ratifica l’excepció de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació: 

Comentaris: 

El vicesecretari al·lega que s’ha de diferenciar entre contractes menors i 
la resta de contractes, amb uns arguments sobre els quals no s’aprecia 
una anàlisi del fons d'excepció de l’Informe. L’incompliment indicat per 
la Sindicatura és que, en la majoria dels expedients revisats, el document 
de formalització dels contractes no recull el contingut mínim que 
estableix l’article 26 del TRLCSP, ja que hi falten, entre altres aspectes, 
les condicions de recepció o lliurament i les condicions de pagament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació del vicesecretari versa sobre tres aspectes: en primer lloc, 
indica que l’article 22.1 del TRLCSP es compleix en tots els contractes; en 
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segon lloc, que l’informe d’insuficiència de mitjans no és requisit 
exigible; i en tercer lloc, que els objectius dels convenis consten en els 
dits documents. Pel que fa a això, aquesta Sindicatura realitza els 
comentaris següents. 

En els expedients números 6 i 7, les propostes de contractació solament 
es refereixen a la finalització d’un contracte anterior i a la necessitat de 
continuar el servei, mentre que en l’expedient número 8 s’al·ludeix a la 
necessitat de complir amb “els convenis col·lectius i acords amb 
funcionaris”, sense identificar-los ni analitzar-los. En cap d’aquests tres 
casos s’observa un compliment adequat els requisits detallats en l’article 
22.1 del TRLCSP, que són essencials per a efectuar contractes públics. 
Quant a l’informe d’insuficiència de mitjans, és cert que no es menciona 
com a tal en l’article abans indicat, però una gestió transparent de la 
contractació requereix que s’elabore aquest informe per justificar la 
formalització de contractes de serveis com els casos analitzats. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació: 

Comentaris: 

El vicesecretari no comparteix la visió de la Sindicatura, i afirma que la 
consideració del caràcter genèric de les millores és absolutament 
subjectiva. Sobre aquesta al·legació solament es pot dir que en els PCAP 
del contracte revisat es concedeixen punts per “altres millores que 
tinguen relació amb l’objecte”. L’al·lusió d’“altres millores” sense més 
concreció no es pot admetre com a criteri correcte de valoració, pel seu 
caràcter evidentment genèric, fet que incompleix l’article 147.2 del 
TRLCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació diu que l’Informe deu contenir un error d’apreciació, ja que 
no consta l’exclusió de cap licitador. Pel que fa a això cal indicar que no 
hi ha aquest error. En els PCAP del contracte s’estableix que les ofertes es 
realitzaran al tipus proposat, sense baixa, mètode que vulnera el principi 
d’economia en la contractació pública. De fet, consta en l’expedient que 
una empresa que va presentar una oferta econòmica menor al preu de 
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licitació va ser exclosa. En la resolució d’adjudicació no es detallen els 
licitadors exclosos ni els motius d’exclusió. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació: 

Comentaris: 

Els plecs aportats amb l’al·legació no són desconeguts per a la 
Sindicatura, que ja els va analitzar en la revisió de l’expedient. Aquest 
document ratifica el contingut de l’excepció de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació: 

Comentaris: 

El vicesecretari també discrepa amb la Sindicatura en relació amb la 
valoració de l’experiència, i menciona un informe de la JCCA de l’any 
2004 que l’admet com a criteri d’adjudicació. 

Pel que fa a això cal indicar que tant el TRLCSP com la jurisprudència i 
doctrina més recent (informe de 15 de desembre de la JCCA) estableixen 
clarament que la solvència és l’element que mesura l’aptitud de les 
empreses, mentre que els criteris d’avaluació han de mesurar les 
característiques de l’oferta. En conseqüència, l’experiència dels licitadors 
no es pot considerar com un paràmetre puntuable a fi d’obtenir 
l’adjudicació. Cal entendre, doncs, que totes les empreses que acrediten 
la solvència requerida estan igualment capacitades per a executar el 
contracte i, en conseqüència, l’adjudicació s’ha de realitzar en funció 
d’altres criteris. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació del vicesecretari no fa sinó ratificar el contingut de l’excepció. 
De fet, la finalitza mencionant l’oportunitat de requerir un informe sobre 
la realització de la prestació contractada. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació: 

Comentaris: 

Ha tingut lloc un error en l’apreciació de la data d’acabament del 
contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir l’apartat 6.1.s). 

Catorzena al·legació: 

Comentaris: 

S’accepten les explicacions de l’al·legació sobre les factures del contracte. 
S’ha d’indicar, però, que ni en els PCAP ni en el contracte, ni en cap altre 
document de l’expedient revisat consta que la facturació es realitzaria en 
deu mesos i no en dotze. 

Conseqüències en l’Informe: 

L’apartat 6.1.t) de l’esborrany de l’Informe es redacta com segueix: 

 No consta que l’Ajuntament haja comprovat que l’adjudicatari haja 
realitzat adequadament les activitats detallades en el plec de prescripcions 
tècniques. 

Quinzena al·legació: 

Comentaris: 

En primer lloc, l’al·legació aporta l’acord de pròrroga del contracte, un 
document que no figurava en l’expedient revisat. Cal fer notar, però, que 
aquest Acord es va prendre el dia 28 de setembre de 2015, quan el 
contracte havia finalitzat el 31 d’agost de 2013. Per tant, s’ha incomplit 
l’article 23.2 del TRLCSP pel que fa al període en què va continuar 
prestant-se el servei sense acord de l’òrgan de contractació. 

En segon lloc, i pel que fa a la comprovació de les factures, l’al·legació és 
similar a la dotzena, a la qual ens remetem. 

Finalment, cal indicar que en el curs de la fiscalització, l’Ajuntament ens 
va facilitar diverses factures que corresponien a diferents serveis 
prestats per la mateixa empresa que no corresponien a aquest expedient. 
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Una vegada analitzada la documentació remesa en al·legacions, es 
comprova que la comptabilització ha sigut l’adequada. 

Conseqüències en l’Informe: 

En el primer paràgraf 6.1.u) de l’esborrany, se suprimeix la segona frase. I 
en el segon paràgraf, se suprimeix l’última frase. 

Setzena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació comença afirmant que en l’expedient es troba el PCAP, però 
no aporta aquest document; per tant, es manté la limitació a l’abast de la 
revisió. Tot seguit menciona i adjunta l’acord plenari d’aprovació de la 
pròrroga, un document que no figurava en l’expedient revisat. 
Finalment, i pel que fa a la comprovació de les factures, l’al·legació és 
similar a la dotzena, a la qual ens remetem. 

Conseqüències en l’Informe: 

El segon paràgraf de l’apartat 6.1.v) de l’esborrany es redacta com 
segueix: 

 A més, en el contracte no es preveu cap pròrroga, però s’ha continuat 
prestant el servei segons l’Acord del Ple de 5 de setembre de 2011. Aquest 
últim document no figurava en l’expedient revisat, i ha sigut proporcionat 
per l’Ajuntament en la fase d’al·legacions. 

Dissetena al·legació 

Comentaris: 

El vicesecretari menciona un acord de la Junta de Govern Local i un escrit 
de l’empresa prestadora del servei, però no aporta aquests documents, 
de manera que aquesta Sindicatura no n’ha pogut verificar els 
continguts. En tot cas, els arguments de l’al·legació no afecten el 
contingut de l’excepció. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Divuitena al·legació: 

Comentaris: 

La Sindicatura considera que aquesta al·legació no aporta arguments 
vàlids per rebatre l’excepció de l’Informe. 
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És cert que el TRLCSP permet el contracte menor, però l’ús d’aquesta 
figura contractual està condicionat a l’aplicació, per l’Ajuntament, dels 
procediments adequats per al compliment dels principis bàsics de la 
contractació, com ara la publicitat, la transparència i la concurrència, en 
els termes legalment establits. Així, pel que fa a la pràctica de 
l’Ajuntament de contractar continuadament determinats serveis amb les 
mateixes empreses, els responsables de l’Entitat han de tenir en compte 
l’article 88.5 del TRLCSP sobre el càlcul del valor estimat dels contractes, 
bàsic per a determinar el procediment d’adjudicació. 

I quant a la determinació dels contractes, la Sindicatura no comparteix 
l’opinió del vicesecretari, segons el qual la determinació de l’objecte 
“sembla parca”, sinó que en realitat és insuficient, a la vista de la 
documentació que figura en els expedients. 

Mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que cal 
satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, es pretén assegurar una utilització 
eficient dels fons destinats a contractar serveis. 

Cal concloure recordant que tots els aspectes detallats en l’excepció 
sobre els contractes menors han rebut l’advertiment adequat de la 
Intervenció municipal en els seus informes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DEL SR. FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ, ALCALDE 
DURANT PART DEL PERÍODE AUDITAT 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació consisteix a manifestar certes consideracions generals sobre 
les conclusions de l’apartat 4 de l’Informe, sense qüestionar-ne el 
contingut. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació: 

Comentaris: 

Pel que fa a la comptabilització de la liquidació de l’agent urbanitzador, 
l’al·legació és semblant a la primera de la viceinterventora i de la 
tresorera. Quant a l’afirmació que sempre s’ha respectat el criteri 
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professional de la Intervenció i la Tresoreria, l’anàlisi dels informes de la 
Intervenció municipal dels exercicis 2014 i 2015 posa de relleu gran 
quantitat d’advertiments a determinades resolucions de l’Alcaldia. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

Es tracta d’una al·legació informativa que confirma el contingut de 
l’excepció. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

Pel que fa als ingressos del PAI Porxinos, l’al·legació indica que es va 
seguir el principi de caixa única i que van ser destinats a sufragar 
projectes d’interés local, tal com establia el conveni. Es tracta d’una 
al·legació similar a la sisena de la viceinterventora i de la tresorera, a la 
qual ens remetem. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació: 

Comentaris: 

L’excepció indicada per la Sindicatura en el seu Informe és que la 
memòria no conté informació sobre les contingències que es poden 
derivar de l’anul·lació del PAI Porxinos. No es menciona res en aquesta 
excepció sobre imputar pressupostàriament despeses per contingències 
o incerteses. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació: 

Comentaris: 

L’alcalde anterior afirma que, en la pràctica, la gran majoria 
d’ajuntaments incompleixen el termini legal per a aprovar els 
pressupostos municipals, i que això no es pot considerar un 
incompliment significatiu. Pel que fa a això, cal realitzar els comentaris 
següents: 

Que la majoria dels ajuntaments incomplisquen el termini legal no s’ha 
de prendre com una justificació o atenuant per a la mateixa actuació de 
l’Ajuntament de Riba-roja. El que sí que han de considerar els òrgans 
responsables de l’Entitat és que aprovar el pressupost de 2014 a final del 
més de juny del dit any difícilment pot derivar en una gestió eficient, 
eficaç i econòmica dels fons públics. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació justifica que l’incompliment del termini legal per a aprovar la 
liquidació de l’exercici 2014 va ser la impossibilitat material de fer-ho. Pel 
que fa a això, cal indicar que el TRLRHL no preveu dispensa per al 
supòsit esmentat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació justifica la no aprovació dels comptes generals dels exercicis 
2000 a 2013 amb arguments basats en hipòtesis, com ara “possiblement” 
o “haguera sigut”. 

La Sindicatura considera oportú manifestar que el TRLRHL no preveu cap 
dispensa per als dits supòsits. D’altra banda, és important destacar que 
no tramitar ni aprovar adequadament el Compte General de la 
Corporació en temps i forma afecta els principis de publicitat i 
transparència en la gestió dels fons públics, ja que com que no se 
n’informa la ciutadania, s’impedeix que els interessats puguen presentar 
les reclamacions, advertiments i observacions que estimen convenients. 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria. Exercici de 2014 

15 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació no discuteix l’excepció de l’Informe, però la justifica basant-
se en la impossibilitat material de donar compliment a la norma legal 
per la càrrega de treball. Pel que fa a això, cal indicar que l'RBEL no 
preveu cap dispensa per a aquest supòsit. 

Quant a la documentació que s’aporta amb l’al·legació, no representa cap 
novetat, ja que va ser analitzada per la Sindicatura durant el treball de 
camp. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació comença reconeixent que és cert el que refereix la 
Sindicatura en l’excepció de l’Informe. Tot seguit justifica “l’abús de 
l’excepcionalitat” per motius de càrrega de treball i complexitat de 
redactar “unes bases tan específiques per a una col·lectivitat tan àmplia”. 

La Sindicatura considera, com així ho indica en el seu Informe, que el 
caràcter excepcional no pot arribar a considerar-se com un fet reiteratiu 
en tots els exercicis, perquè representa la pèrdua de tal excepcionalitat. I 
en definitiva, que la concessió de subvencions esportives i de qualsevol 
altra índole, s’ha de realitzar mitjançant el procediment ordinari en 
règim de concurrència competitiva previst en l’article 22.1 de l’LGS. 

L’al·legació adjunta l’Acord de la Junta de Govern Local de 10 d’abril de 
2015, pel qual es convoca la concessió de subvencions de l’àrea d’espots 
mitjançant el règim de concurrència competitiva. Això no obstant, no 
s’ha aportat les bases generals de l’Acord, que regulen aspectes tan 
importants com els requisits, els criteris de valoració i la documentació 
que ha d’acompanyar la sol·licitud. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Onzena al·legació: 

Comentaris: 

Es tracta d’una al·legació extensa que tracta de justificar la gestió de les 
subvencions concedides al Club de Futbol Riba-roja. L’al·legació sosté que 
aquestes subvencions tenen un interés públic i social perquè es tracta de 
l’entitat esportiva amb més història del municipi, i també un interés 
econòmic, perquè el dit Club esta passant un mal moment després de 
veure minorats els seus ingressos de publicitat. S’afirma que la 
subvenció compleix tots els requisits de l’article 2.1 de l’LGS i que els 
pagaments també s’han realitzat amb les previsions d’aquesta norma. 
Finalment es conclou que es tractava de donar solució a una situació 
excepcional que hauria derivat en un “problema d’índole social per al 
municipi de Riba-roja”. 

La Sindicatura no comparteix cap dels arguments de l’al·legació per 
motius següents: 

Quant als incompliments legals detectats, estan detallats adequadament 
i clarament en l’excepció de l’apartat 5.f) de l’Informe, a la lectura del 
qual ens remetem. 

I pel que fa a les raons d’índole social i econòmica apuntades en 
l’al·legació, la Sindicatura considera que l’arrelament, història i situació 
econòmica delicada d’una entitat esportiva privada no justifica de cap 
manera la tramitació i pagament de subvencions que incompleixen la 
normativa que hi és d’aplicació. L’interés econòmic d’un club de futbol 
privat no té per què coincidir amb l’interés general del municipi. I que la 
situació econòmica del dit club de futbol fóra coneguda pels membres de 
la corporació no exclou de cap manera l’obligació que té l’Ajuntament de 
Riba-roja de controlar la justificació adequada pel beneficiari de les 
despeses realitzades ni l’aplicació correcta de la subvenció a la destinació 
per a la qual es va concedir. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació: 

Comentaris: 

S’al·lega que si el Ple no ha exigit la comptabilitat als grups polítics és 
perquè ni els tècnics municipals ni la Delegació del Govern li han 
informat d’aquesta obligació. 

La Sindicatura no comparteix aquesta justificació, perquè l’obligació es 
deriva del mateix article 73 de l’LRBRL, i no és admissible que els 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria. Exercici de 2014 

17 

membres del Ple municipal argumenten el desconeixement d’aquesta 
norma. 

Vegeu també l’al·legació vuitena de la viceinterventora i de la tresorera. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació es centra en una reflexió genèrica, segons la qual les 
irregularitats dels contractes no les pot detectar l’Alcaldia si no les posen 
de manifest els serveis jurídics o econòmics corresponents. 

Aquesta Sindicatura ha d’indicar que els informes de la Intervenció 
municipal fan referència reiterada a irregularitats i incompliments de la 
normativa de contractació. D’altra banda, la fiscalització realitzada per la 
Sindicatura és un control extern que es posa en coneixement dels òrgans 
municipals perquè s’adopten les mesures d’esmena corresponents. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació afirma que solament hi ha un conveni de personal laboral i 
un acord amb funcionaris, de manera que no hi ha cap dubte pel que fa a  
quins documents i preceptes fan referència a la necessitat de 
contractació. 

El que la Sindicatura manifesta en l’Informe és que la proposta de 
contractació motiva la necessitat de complir amb “els convenis 
col·lectius i acords amb funcionaris”, sense identificar-los ni analitzar-
los, de manera que no s’ajusta al que s’estableix en l’article 22.1 del 
TRLCSP. Aquest precepte considera que, a fi de concretar la necessitat i 
idoneïtat del contracte, s’han de determinar amb precisió la naturalesa i 
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per 
satisfer-les, deixant-ne constància en la documentació preparatòria, 
abans d’iniciar el procediment d’adjudicació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Quinzena al·legació: 

Comentaris: 

S’al·lega que tot el procediment de contractació el va efectuar la 
Diputació de València. 

Aquesta afirmació no afecta l’excepció de l’Informe, ja que l’Ajuntament 
no ha consultat totes les empreses capaces de realitzar l’objecte del 
contracte, tal com exigeix l’article 198.4.a) del TRLCSP, referit a 
l’adjudicació de contractes basats en un acord marc. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació: 

Comentaris: 

Les explicacions de l’al·legació no es poden admetre com a justificació a 
l’efecte del control adequat de la despesa pública. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Dissetena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació és similar a la tretzena del vicesecretari. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu l'al·legació tretzena del vicesecretari. 

Divuitena al·legació: 

Comentaris: 

Pel que fa a la sol·licitud de diversos pressupostos, l'article 111 del 
TRLCSP no la inclou per als expedients de contractes menors, però 
l'òrgan de contractació ha de considerar que la concurrència ha de ser 
efectiva per tal de donar compliment als principis bàsics de contractació 
pública. A més a més es tracta d'una pràctica recomanable per a 
l'adequada gestió dels fons públics. 
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Quant a la contractació continuada de determinats serveis, cal tenir en 
compte l'article 88.5 del TRLCSP sobre el càlcul del valor estimat dels 
contractes, bàsic per a determinar el procediment d'adjudicació. 

Per a acabar, no podria al·legar-se un desconeixement d'aquestes 
irregularitats, ja que, tal com ens indiquen en l'Informe, tots els aspectes 
detallats en l'excepció sobre els contractes menors, han sigut 
adequadament advertits per la Intervenció municipal en les seus 
informes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Dinovena al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació diu que no té res a objectar sobre les recomanacions de 
l'apartat 7 de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vintena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a altres aspectes generals de l'LGS indicats en l'apartat 8.3 de 
l'apèndix 2, s'al·lega que no s'han dut a terme per desconeixement, ja 
que els serveis jurídics o econòmics corresponents, no els han posats de 
manifest. Davant d'aquests arguments, la Sindicatura ha de dir que totes 
les incidències detallades en l'Informe es dedueixen molt clarament de 
la pròpia LGS o han sigut adequadament informades per la Intervenció 
municipal. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-unena al·legació: 

Comentaris: 

Aquesta al·legació no afegeix res a les anteriors al·legacions sobre la 
contractació. Genera confusió que una altra vegada, com en l'al·legació 
tretzena, es transcriga parcialment la conclusió general de l'Informe i 
que s'ometa que l'opinió de la Sindicatura no és favorable, i en té 
excepcions. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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