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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2015, la fiscalització 
efectuada de l’Ajuntament de València ha tingut per objecte la revisió 
financera i de compliment de la legalitat dels aspectes que tot seguit es 
relacionen: 

- Rendició de comptes. L'adequada formació i aprovació del Compte 
General de l'Ajuntament de l'exercici de 2013. 

- Informació que s'ha de subministrar al Ple quant a l'execució dels 
pressupostos, els moviments de tresoreria, l'inventari de béns, els 
informes de la Intervenció i el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària de l'exercici de 2013. 

- Procediment d’elaboració, formulació i aprovació dels pressuposts 
dels exercicis 2013 a 2015, així com la remissió d’aquests a les 
administracions competents. 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici 2013. 
L'adequada formació dels dos estats segons el que estableixen les 
regles corresponents de la Instrucció de Comptabilitat Local, així 
com la seua inclusió en els respectius apartats del Compte General. 

- Tresoreria. L'adequació dels procediments de gestió i comptabilitzat 
de la tresoreria de l'Entitat dels acomptes de caixa fixa i dels 
cobraments i pagaments pendents d'aplicació de l'exercici 2013 i les 
despeses per atencions protocol·làries i de representació. 

- Contractació. Revisió dels procediments de contractació i tramitació 
dels expedients formalitzats en els exercicis 2013 i 2014 i si la 
comptabilitat i imputació al pressupost de les despeses realitzades 
en la seua execució és adequada. 

- Subvencions. Revisió dels expedients de subvencions formalitzats 
en l'exercici de 2013 i si la comptabilitat i imputació al pressupost 
de les despeses realitzades en la seua execució és adequada.  

- Control intern. Seguiment de les conclusions i recomanacions de 
l'"Informe sobre el control intern de l'Ajuntament de València de 
l'exercici 2011", aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 
5 de març de 2013. Anàlisis de les funcions de l'òrgan  de control 
intern als efectes del risc d'auditoria de les distintes àrees. 

- Anàlisi dels fets posteriors que pogueren tenir un efecte significatiu 
sobre els estats comptables fiscalitzats. 
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El Compte General de l'Ajuntament està format pel Compte de la 
mateixa Entitat, el dels seus organismes autònoms i el de les seues 
societats mercantils íntegrament participades. Va ser aprovat pel Ple de 
l'Entitat el 26 de setembre i retut a aquesta Sindicatura el 3 de novembre 
de 2014. 

L'àmbit temporal de la fiscalització s'ha centrat bàsicament en l'exercici 
de 2013 i s'indica quan ha afectat a altres exercicis. La fiscalització  no 
s'ha estès als comptes anuals de les entitats que en depenen. 

El resum dels comptes anuals que integren el Compte General de 
l'exercici de 2013 figura en l'annex I. 

D'acord amb això, s'han efectuat les proves d'auditoria financera i de 
legalitat considerades pertinents d'acord amb els Principis i normes 
d'auditoria del sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol i amb les Normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, 
aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, 
d'acord amb els objectius perseguits i a l’abast indicat adés. 

La normativa d’aplicació que es tindrà en compte en aquesta fiscalització 
s’aplega en l’annex II. 

Cal destacar especialment les limitacions a l'abast derivades dels fets 
següents: 

- La falta d'un seguiment detallat dels projectes de despeses i el seu 
corresponent finançament, especialment els relatius al servei de 
proveïment d'aigua (apartat 6.2). 

- Quatre entitats bancàries no han tramés la informació sol·licitada 
(apartat 7.2). 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l'abast i les limitacions 
indicades en l'apartat 1, s’han posat de manifest els fets o 
circumstàncies següents que afecten de manera significativa l’adequació 
dels estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació: 
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a) Rendició i Compte General (apartat 3) 

a.1) L'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives 
Audiovisuals de l'Ajuntament de València, no està registrada 
en la Plataforma de Rendició de Comptes. Tampoc no estan 
registrats com a ens participats per l'Ajuntament les societats 
mercantils no dependents, dos consorcis i quatre fundacions. 

a.2) L'Ajuntament no ha elaborat la memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics, ni la memòria demostrativa 
del grau de compliment dels objectius (l'article 211 del TRLRHL 
i la regla 101.3 de la ICAL). 

a.3) Els comptes retuts a la plataforma de la Fundació Municipal de 
Cine —que és un organisme sense activitat i en procés de 
dissolució—, estan tots a zero en l'exercici de 2013, quan 
segons indica l'informe de la Intervenció presenta saldos en 
els seus comptes. 

a.4) L'Ajuntament no ha registrat en la comptabilitat el deute que 
segons l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat —d'ara en 
avant EIGE—; té amb aquesta entitat per un import de 
83.664.374 euros de capital. Aquest deute deriva d'uns 
convenis de col·laboració subscrits entre l'Ajuntament i 
l'Entitat de Gestió de Transport i Ports —d'ara en avant GTP—, 
ara EIGE. Amb aquests convenis EIGE, abans GTP, havia de 
realitzar les obres d'infraestructures acordades i l'Ajuntament 
efectuar els processos de planificació i gestió urbanística, 
entre els quals estava la imposició d'un cànon d'urbanització 
destinat a reemborsar a EIGE el cost suportat per la realització 
de les infraestructures. Segons la informació facilitada, 
aquestes obres s'han dut a terme però no tenim constatació 
que l'Ajuntament haja complit amb les obligacions fixades en 
el conveni, entre les quals estava la d'imposar un cànon per a 
rescabalar a EIGE del cost de la inversió realitzada. 

b) Resultat pressupostari i romanent de tresoreria (apartat 6 i 7) 

b.1) El resultat pressupostari ajustat  de l'exercici de 2013, que ha 
pujat a 31.622.890 euros, s'ha d'interpretar tenint en compte 
que en 2013 l'Ajuntament ha aprovat expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de 
l'exercici 2012 i anteriors per un import de 47.937.865 euros i 
en l'exercici de 2014 i fins a febrer de 2015, despeses de 2013, 
per un import de 34.447.852 euros. L'efecte net en el resultat 
pressupostari ajustat, en el cas d'haver-se dictat els 
corresponents actes administratius, seria d'un major import 
de 13.490.013 euros. Així mateix, el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2013 s'ha d'interpretar tenint en compte 
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l'existència de les obligacions pendents d'aplicar al pressupost 
que no computen en el seu càlcul i que a 31 de desembre de 
2013, van pujar a 42.690.517 euros. 

b.2) El pendent de cobrament de pressupostos tancats de 2011 i 
anteriors relatiu a transferències corrents i de capital, que 
pujava a 18.200.884 euros, està sobrevalorat en aquest import, 
ja que el reconeixement del dret no es va efectuar d'acord amb 
els principis comptables públics que exigeixen que el 
reconeixement del dret s'efectue quan el deutor haja 
reconegut la correlativa obligació o s'haja produït el seu 
cobrament. En aquest sentit, la base 58 del pressupost no 
s'ajustava als principis comptables públics. 

b.3) El saldo de cobrament dubtós que a 31 de desembre de 2013 
era de 31.100.483 euros, no ha sigut estimat aplicant els 
percentatges mínims establits en l'article 193.bis del TRLRHL, 
introduït per l'article 2.1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Si 
s'havien aplicat aquests percentatges, el saldo de cobrament 
dubtós hauria sigut de 91.622.219 euros. 

b.4) Si considerem conjuntament l'efecte dels fets anteriors 
descrits en els punts b.2 i b.3, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals estaria sobrevalorat en 66.439.399 euros, 
48.238.515 dels quals corresponen a la infradotació del saldo 
de cobrament dubtós i 18.200.884 euros a la sobrevaloració del 
pendent de cobrament de transferències corrents i de capital. 
Així, el romanent de tresoreria per a despeses generals hauria 
sigut negatiu en 57.890.285 euros, en compte del que 
presentava la liquidació del pressupost que era de 8.549.114 
euros, fet que hauria comportat aplicar les mesures previstes 
en l'article 193 del TRLRHL. 

b.5) En l'informe de la Intervenció sobre la liquidació del 
pressupost s'indica que hi ha desviacions que no estan 
finançant despeses, entre les quals cal destacar les 
corresponents a tarifes i altres ingressos derivats del servei de 
proveïment d'aigua, així com excessos de recursos financers 
derivats d'operacions d'endeutament. Es desconeix l'efecte 
que aquesta situació té sobre els comptes de l'Ajuntament, ja 
que hi ha una manca de seguiment detallat dels projectes de 
despeses i del seu corresponent finançament. 

b.6) No formen part del saldo de tresoreria vint comptes restringits 
de cobrament amb un saldo a 31 de desembre de 2013 de 
295.994 euros, ni la seua documentació s'ha unit al Compte 
General, tal com determina la regla 98 de la ICAL. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 1, 
s’han posat de manifest, durant els exercicis objecte de fiscalització, els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Pressupost i estabilitat pressupostària (apartats 4 i 5) 

a.1) El pressupost de 2013 no considerava els crèdits suficients per 
a atendre el compliment de les obligacions que, com a màxim, 
es podien reconèixer, fet que infringeix l'article 165 del 
TRLRHL. Aquesta insuficiència afectava, entre altres, a 
despeses per a atendre serveis, com ara enllumenat públic o 
retirada de vehicles. Així, en 2013 van aprovar expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 
52.846.086 euros, 4.908.221 dels quals corresponen a l'exercici 
de 2013. En 2014 i fins a febrer de 2015 els expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a 
despeses de 2013, van superar els 34 milions d'euros. A més a 
més, la transferència prevista en el pressupost no cobria el 
desfasament de l'exercici 2013 de l'EMT en 2.328.535 euros, ni 
tampoc les pèrdues acumulades de 41.903.009 euros derivades 
de la gestió dels exercicis 2006, 2007, 2009 a 2012. 

 L'Ajuntament reincideix en la pràctica de realitzar despeses 
prescindint del procediment legalment establit, tant 
pressupostari com de contractació. Això implica una 
vulneració  de l'article 173.5 del TRLRHL que sanciona amb la 
nul·litat de ple dret aquells acords, resolucions i actes 
administratius que comporten adquirir compromisos de 
despeses per una quantia superior a l'import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, sense perjudici de les 
responsabilitats que corresponguen.  

a.2) L'Ajuntament va aprovar dos plans economicofinancers, un 
derivat de l'incompliment de l'estabilitat pressupostària de la 
liquidació del pressupost de 2011 i una altre per incompliment 
de la regla de despesa de la liquidació del pressupost de 2013. 
No obstant això, la Generalitat va ordenar l'arxiu d'aquests 
plans prop d'un any després de la seua presentació, quan 
haurien d'haver sigut aprovats en el termini de dos mesos 
(article 23.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril), fet que va 
implicar que l'Ajuntament no apliqués les mesures 
contingudes en els respectius plans. 

a.3) L'informe de la Intervenció d'estabilitat pressupostària sobre 
els comptes dels ens que en depenen i societats que no 
formen part del sector Administracions Públiques de 2013, 
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indica sobre l'EMT que: els comptes anuals del 2013 reflecteixen 
una situació de desequilibri financer en termes d'estabilitat 
pressupostària per incórrer en unes pèrdues de 57.588.535 euros 
superiors a l'import de l'aportació municipal en 2.328.535 euros. 

b) Tresoreria, pagaments per justificar i acomptes de caixa fixa (apartat 7) 

b.1) L'Ajuntament no té aprovat un Pla de Disposició de Fons, tal 
com disposa l'article 187 del TRLRHL. 

b.2) En la revisió dels pagaments per justificar s'ha posat de 
manifest: 

- No es troben en els supòsits expressats en la base 42.2 
d'execució del pressupost, els pagaments per justificar del 
servei de joventut, "Pla jove ciutat de València" per un 
import de 22.000 euros; els del servei de benestar social, 
"Ajudes d'emergència per prestacions socials 
individualitzades", per un import de 642.910 euros, i els del 
servei d'ocupació, "Programa la Dipu et beca", per un import 
de 220.000 euros. 

b.3) S'han detectat diverses incidències en els acomptes de caixa 
fixa, entre els quals destaquem: 

- Al final de l'exercici no s'han justificat els acomptes de 
caixa fixa rebuts per un import de 147.918 euros, fet que 
implica un incompliment de l'article 74.4 del Reial Decret 
500/90 i la base d'execució 44 del pressupost. 

- Un excés de 4.593 euros en l'expedient de "Policia local" 
sobre els imports màxims establits en el Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raons 
de servei. 

- En tres dels expedients, els quals pugen a 25.988 euros, no 
consta en la rendició del compte justificatiu el pagament als 
creditors. 

- Hi ha diversos justificants repetits del mateix dia i import. 
La quantia detectada és de 2.158 euros i es refereixen a les 
despeses per restauració d'escoltes que ha sigut objecte de 
reintegrament, segons consta en el justificant aportat en 
al·legacions. 

c) Contractació (apartat 8) 

c.1) L'Ajuntament i les entitats que en depenen no s'han adherit a 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic (article 334 del 
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TRLCSP). No ha proporcionat tampoc a la Plataforma de 
Rendició de Comptes, la informació dels contractes a què fa 
referència l'article 40 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de 
Funcionament del Tribunal de Comptes. 

c.2) No està publicada en el perfil de contractant l'adjudicació de 
dos dels tres contractes negociats sense publicitat que hem 
analitzat, i, per tant, s'incompleix el que estableix l'article 53 
del TRLCSP.  

c.3) S'han detectat despeses, l'objecte de les quals es va fraccionar 
per un import de 2.647.992 euros (sense IVA), article 86 del 
TRLCSP). 

c.4) Durant els exercicis 2013 i 2014, l'Ajuntament va imputar al 
pressupost despeses per un import de 9.302.696 euros, 
relatives a contractes, els terminis d'execució i pròrrogues dels 
quals ja van finalitzar i que continuen executant-se per acord 
de la Junta de Govern Local, la qual al·ludeix a l'interès 
general. Aquest fet infringeix l'article 23 del TRLCSP. 

c.5) Hem detectat altres despeses de 2013 i 2014 per un import de 
2.884.806 euros, també susceptibles de ser licitades, de les 
quals no tenim constatació que hi haja expedient de 
contractació. 

c.6) En 2013 i 2014 es van realitzar pagaments per un import de 
20.237.126 euros amb posterioritat al termini màxim de 30 dies 
establit pel TRLCSP. 

c.7) De la revisió dels expedients de contractació seleccionats, 
destaquem els incompliments següents: 

- En l'expedient 064-AESP-2012 no es té constatació que 
s'acredités una solvència adequada, tenint en compte que 
el balanç per a acreditar-la presentava pèrdues. En aquest 
expedient concorren també les incidències següents: 

- No es va justificar el finançament de 462.000 euros de 
l'Ajuntament per a garantir l'equilibri en la gestió 
econòmica en el servei. 

- La justificació de la subvenció efectuada presenta greus 
irregularitats que obliga a l'Ajuntament al reintegrament de 
les quantitats no justificades (article 36 de l'LGS). 

- Es tramita la resolució del contracte, el qual s'acorda 
definitivament el 3 d'octubre de 2014, si bé en aquest 
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mateix acord s'aprova la continuïtat del servei "en nom de 
l'interès general". 

- El 12 de gener de 2015 s'aprova el reconeixement d'una 
obligació per un import de 378.840 euros, sense haver-se 
aprovat el compte justificatiu de la subvenció. 

c.8) L'Ajuntament va encarregar a AUMSA la construcció del Pont 
de Fusta basant-se en l'article 24.6 de l'LCSP, però aquesta 
societat pública local, al seu torn, va realitzar un procediment 
de licitació obert amb publicitat. Ja que en l'expedient no s'ha 
acredita la necessitat de la comanda, no considerem que 
estiga justificat que l'Ajuntament no licite la contractació 
d'aquesta obra, en comptes d'efectuar-ho per mitjà d'una 
comanda de gestió amb AUMSA i que siga aquesta societat qui 
subcontracte amb una empresa privada. 

c.9) En l'apartat 8.9 figuren diverses incidències indicades en 
l'informe de fiscalització posterior de despeses. 

d) Transferències i subvencions (apartat 9) 

d.1) Durant l'exercici de 2013, l'Ajuntament va efectuar 
aportacions a fundacions i altres ens que no en depenen per 
un import de 7.831.300 euros, la justificació dels quals es 
limita a una comprovació formal que s'ha presentat davant 
del servei gestor els comptes i determinada documentació, 
quan aquesta justificació hauria de ser objecte d'una 
comprovació material. 

d.2) L'Ajuntament no disposava per a l'exercici de 2013 d'un pla 
estratègic de subvencions (article 8 de l'LGS). Tampoc no s'ha 
complit amb l'obligació de subministrar la informació 
requerida a la base de dades nacional de subvencions (article 
20 de l'LGS). 

d.3) En sis expedients, les bases reguladores de la subvenció són 
aprovades per la Junta de Govern Local, quan l’aprovació de 
les bases reguladores de subvencions és una competència del 
Ple de l’Ajuntament siga a través d’una ordenança (article 123 
de l’LRBRL) o de les bases d’execució del pressupost (articles 
165 i 166 del TRLRHL). 

d.4) Segons la informació facilitada s'han concedit subvencions 
directament per un import de 59.850 euros, a l'empara de la 
base 28.5.2 d'execució del pressupost per ser de quantia 
inferior a 1.000 euros, quan aquest supòsit no està en la Llei de 
Subvencions. A més a més, en quatre de les subvencions de 
concessió directa que no figuren nominativament en el 
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pressupost i que pugen a 1.399.785 euros, no s'ha acreditat 
l'excepcionalitat, en concret, l'interès social (article 22.2 de 
l'LGS). 

d.5) En la justificació d'una subvenció de concessió directa de 
500.000 euros no es presenta el cost per activitat 
subvencionada i, per tant, es desconeix si les despeses són 
atribuïbles al conveni. I en una altra subvenció de concessió 
directa d'un import de 239.639 euros, no s'ha acreditat prou el 
compliment de la finalitat a què va ser concedida, que era 
promocionar la cultura valenciana (article 30 de l'LGS). 

d.6) Durant l'exercici de 2013 l'Ajuntament ha efectuat 
transferències a una fundació per un import de 4.100.000 
euros, quan aquest finançament sols pot utilitzar-se si l'entitat 
pertany a l'Administració, circumstància que no ha sigut 
acreditada (article 2 de l’LGS). 

e) Funcions de l'òrgan de control intern (annex IV) i seguiment de l'informe de 
control intern (apartat 11 i annex VI) 

e.1) En 2013 el Ple de l'Entitat no va establir els supòsits en què 
havia de realitzar-se la fiscalització prèvia limitada. Aquest 
incompliment va ser esmenat per a l'exercici de 2014, tret de 
les despeses financeres i de personal, quan havia sigut indicat 
per aquesta Sindicatura en els informes emesos corresponents 
als exercicis de 2005 i 2011 (article 219.2 del TRLRHL). 

e.2) Segons el Pla Anual de la Intervenció General de 2013, d'ara en 
avant PAIG, que no va ser aprovat per cap òrgan, corresponia a 
la Intervenció determinar discrecionalment quins requisits 
eren essencials a efectes de fiscalització, quan això és una 
competència del Ple de l'Entitat (article 219.2 del TRLRHL). En 
la fiscalització d'ingressos també existeix indeterminació, ja 
que les bases d'execució del pressupost trameten al PAIG 
perquè indique els ingressos que es troben subjectes a 
fiscalització prèvia o posterior. 

e.3) El Ple de l'Ajuntament no va establir tampoc els supòsits de 
fiscalització limitada per als organismes autònoms. El PAIG 
indicava que la fiscalització havia de ser plena i completa, 
però realment la fiscalització s'ha limitat a determinades 
comprovacions. 

e.4) Hi ha llacunes rellevants en la fiscalització de les despeses de 
personal, les obligacions reconegudes netes van ser de 
236.347.731 euros, el 33% del total de les obligacions. Aquestes 
despeses són excloses de les fiscalització posterior i la 
fiscalització prèvia es redueix a comprovacions  sobre les 
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variacions mensuals sense que es fiscalitze la nòmina abans 
del seu pagament que es comptabilitza inicialment com 
operació no pressupostària i es desconeix fins a la seua 
regularització si hi ha crèdit suficient i adequat (article 173 del 
TRLRHL). 

e.5) Es considera insuficient la fiscalització de la justificació de les 
aportacions municipals a fundacions i altres ens que es limita 
a una comprovació formal, en concret, la Intervenció verifica 
si l'ens ha presentat davant la unitat gestora municipal els 
comptes anuals i determinada documentació, sense que 
siguen objecte d'una fiscalització posterior. 

e.6) Des de 2009, les despeses generades pels encàrrecs a AUMSA 
no són objecte de fiscalització posterior, per considerar que és 
un mitjà propi i no estar subjecte a la llei de contractes, raó 
que no justifica aquesta exclusió quan a més a més en els seus 
estatuts no té la consideració expressa de mitjà propi de 
l'Ajuntament. 

e.7) L'informe d'auditoria de despeses que recull el resultat de la 
fiscalització posterior inclou diversos tipus d'incidències entre 
les quals figuren unes denominades "invalorables", que 
inclouen, entre altres expedients no facilitats a la Intervenció, 
sense que tinguem constatació que això haja originat cap 
conseqüència. Així mateix, dins de les incidències 
classificades amb observació significativa, figuren algunes que 
poden ser constitutives de responsabilitat, sense que tampoc 
no tinguem constància de cap actuació. Aquesta consideració 
és aplicable a la fiscalització posterior d'ingressos. 

e.8) El control financer per a les societats mercantils participades 
majoritàriament i altres ens que en depenen es realitza 
mitjançant auditories financeres i de compliment 
contractades pels dits ens i amb un control de qualitat 
efectuat sobre aquestes auditories per la IGAV, si bé no consta 
que s'haja realitzat sobre les de compliment. No s'ha acreditat 
que els informes d'auditoria i els de qualitat sobre els ens, els 
comptes dels quals no integren el Compte General, hagen 
sigut posta en coneixement del Ple de l'Ajuntament. (article 
22.2 de l'LRBRL). 

e.9) No s'ha realitzat el control d'eficàcia ni a l'entitat matriu ni als 
ens que en depenen (article 221 del TRLRHL). 

e.10) En l'apartat 12 i en l'annex VI d'aquest Informe, s'aplega el 
seguiment sobre l'Informe de control intern emès per aquesta 
Sindicatura el 5 de març de 2013. Entre les millores del qual 
dutes a terme per l'Ajuntament destaquen: 
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- La regulació dels estats comptables que han de presentar 
els grups municipals de les assignacions rebudes. 

- La publicació en la web de l'Ajuntament de determinada 
informació econòmica i de les ordenances. 

Per acabar, hem observat els fets següents, les circumstàncies 
concurrents dels quals permeten concloure que reuneixen els requisits 
per a considerar-los indici de la possible existència de responsabilitat 
comptable i, per tant, es posaran en coneixement del Tribunal de 
Comptes amb aquesta consideració: 

1) Un excés de 4.593 euros en l'expedient de "Policia local" sobre els 
imports màxims establits en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó del servei (apartat 7.5). 

2) Les incidències indicades en l'informe de fiscalització  posterior de 
despeses (apartat 8.9) i en l'informe de fiscalització posterior 
d'ingressos (annex IV). 

Independentment d'això, l'Ajuntament ha d'iniciar el procediment de 
reintegrament dels imports no justificats de la subvenció relativa a 
l'expedient 064-AESP-20128 (apartat 8.6.1). 

3. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

3.1 Tramitació i contingut del Compte General 

El Compte General està integrat pels comptes anuals següents: el balanç, 
el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del 
pressupost i la memòria de l'Ajuntament i dels seus set organismes 
autònoms. També inclou el balanç, el compte de resultats, l'estat 
d'ingressos i despeses, l'estat de canvis en el patrimoni net, el de fluxos 
d'efectiu i la memòria de les dues societats participades al 100%. 

A aquests comptes anuals, l’Ajuntament ha adjuntat la documentació 
prevista en les regles 98.3 de la ICAL, les actes d'arqueig i les 
certificacions de cada entitat bancària, així com les conciliacions. El Ple 
de l'Ajuntament no ha establit que es reten els estats consolidats a què 
es refereix l'apartat 4 de l'article 209 del TRLRHL. 

El total d'incidències detectades per la Plataforma de Rendició de 
Comptes del Compte General era de 147, 42 de les quals corresponen a 
l'organisme autònom Fundació Municipal de Cine, que no té activitat, 
totes explicades. De les incidències destaca que l'Ajuntament no adjunta 
la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics, ni la 
memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius, segons 
demana l'article 211 del TRLRHL i la regla 101.3 de la ICAL, i justifica que 
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no els ha elaborat perquè no disposa d'un sistema de comptabilitat 
analítica degudament implantat. 

En el Compte General, retut mitjançant la plataforma, hi ha una 
diferència de 356.021 euros entre el total que figura com a drets pendents 
de cobrament d'exercicis tancats en l'estat de romanent de tresoreria i el 
pendent de cobrament d'exercicis tancats que es registra per un import 
incorrecte en la memòria del Compte General com a informació 
pressupostària. Aquesta diferència no ha sigut detectada per la 
Plataforma de Rendició de Comptes perquè la suma dels pendents de 
cobrament dels exercicis tancats pels distints conceptes és correcta. 

L'informe de la IGAV sobre el Compte General indica que la informació 
financera es presenta adequadament d'acord amb la normativa aplicable 
i els principis comptables públics. No obstant això, figuren nombroses 
observacions i recomanacions, si bé no es quantifiquen les incidències 
detectades ni es determinen els efectes que puguen afectar la imatge 
fidel de la situació econòmica, financera, pressupostària o patrimonial a 
la data de tancament, en concret: 

1) La IGAV recomana que es modifique en les bases d'execució del 
pressupost, el càlcul de la provisió d'insolvències que no s'ajusta als 
percentatges establits en l'article 193.bis del TRLRHL. 

2) Determinats romanents de crèdit que apareixen com a 
incorporables quan no ho són. 

3) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis 
posteriors que no figuren en la comptabilitat municipal. 

4) Saldos de comptes restringits que no figuren en comptabilitat. 

5) Informació deficient sobre les desviacions en despeses amb 
finançament afectat. 

6) En el Compte General de l'any 2013, no s'inclou la Fundació 
Municipal de Cine, que tot i no tenir activitat té saldos oberts que 
s'hauran de liquidar. 

7) Quant a les societats mercantils que en depenen, es remet a les 
conclusions dels informes de qualitat de la IGAV sobre els informes 
d'auditoria financera, sense manifestar si tenen o no efectes sobre 
els comptes anuals. 

3.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici de 2013 es va 
aprovar el 28 de febrer de 2014 i es va donar compte al Ple el 28 de març 
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de 2014, si bé no tenim constatació que se n'haja tramés una còpia a la 
Generalitat. 

El quadre següent, mostra, en euros, les principals dades pressupostàries 
de l'exercici de 2013 comparades amb l'exercici anterior: 

 

Dades pressupostàries 2013 2012 Variació 
2013/2012 

Pressupost inicial despeses 731.301.454 715.845.395 2,2% 

Pressupost inicial ingressos 731.301.454 715.845.395 2,2% 

Previsions definitives despeses 760.430.876 882.266.006 (13,8%) 

Previsions definitives ingressos 760.430.876 882.266.006 (13,8%) 

Drets reconeguts nets 756.279.528 819.351.797 (7,7%) 

Obligacions reconegudes netes 718.066.111 823.861.183 (12,8%) 

Resultat pressupostari 38.213.416 (4.509.386) 947,4% 

Resultat pressupostari ajustat 31.622.890 12.703.855 148,9% 

Capacitat o necessitat de finançament 
(Estabilitat pressupostària) 117.737.405 7.107.290 110.630.115 

Romanent de tresoreria total 91.095.541 82.569.368 10,3% 

Romanent de tresoreria despeses generals 8.549.114 1.135.138 653,1% 

Quadre 1 

Així mateix, el quadre següent, mostra, en euros, les principals dades 
pressupostàries dels exercicis 2012 i 2013 de l'agregat dels set 
organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament: 
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Dades pressupostàries 2013 2012 
Variació 

2013/2012 

Pressupost inicial despeses 41.643.321 40.238.108 3,5% 

Pressupost inicial ingressos 41.643.321 40.238.108 3,5% 

Previsions definitives despeses 44.167.945 45.562.292 (3,1%) 

Previsions definitives ingressos 44.167.945 45.562.292 (3,1%) 

Drets reconeguts nets 42.895.746 42.645.517 0,6% 

Obligacions reconegudes netes 41.313.782 42.201.966 (2,1%) 

Resultat pressupostari 1.581.964 443.551 256,7% 

Resultat pressupostari ajustat 1.581.964 1.649.292 (4,1%) 

Capacitat o necessitat de finançament 
(Estabilitat pressupostària) 1.587.867 434.337 1.153.530 

Romanent de tresoreria total 4.137.153 2.650.564 56,1% 

Romanent de tresoreria despeses generals 4.137.153 2.598.414 59,2% 

Quadre 2 

El detall de les principals dades del balanç de l'exercici 2013, on es 
diferencia el Compte de l'Ajuntament i els comptes agregats dels seus 
organismes autònoms i societats mercantils, és el següent, en euros: 

BALANÇ Ajuntament 
Organismes 
autònoms 

Societats 
mercantils 

A. Actiu circulant/actiu corrent 309.041.472 8.663.484 34.426.716 

B. Creditors a curt termini/passiu corrent 292.517.224 3.355.755 55.219.829 

Fons de maniobra (A-B) 16.524.248 5.307.729 (20.793.113) 

Immobilitzat/actiu no corrent 3.285.153.964 6.910.622 201.607.330 

Total actiu  3.594.195.436 16.139.860 236.034.046 

Deutes amb entitats de crèdit (CT i LT) 873.383.541 - 39.238.313 

  Llarg termini  781.145.283 - 14.263.229 

  Curt termini  92.238.258 - 24.975.084 

Fons propis (sense resultat de l'exercici) 2.227.431.792 9.203.684 126.047.656 

Resultat de l'exercici 2013 174.556.633 2.319.331 (58.378.734) 

Quadre 3 

Les xifres mostrades en el quadre anterior reflecteixen que les societats 
mercantils presenten un fons de maniobra negatiu degut a la societat 
mercantil EMT que té un fons de maniobra negatiu de 46.820.919 euros i 
un resultat negatiu de 57.588.535 euros. 
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L'Ajuntament no ha registrat en la comptabilitat el deute que segons 
l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, d'ara en avant EIGE, té amb 
aquesta entitat per un import de 89.221.253 euros, 83.664.374 euros de 
capital i 5.556.879 euros d'interessos. Aquest deute deriva dels convenis 
de col·laboració següents subscrits entre l'Ajuntament i l'Entitat Gestió 
de Transport i Ports, d'ara en avant, GTP, ara EIGE: 

1) Conveni per al desenvolupament de les infraestructures necessàries 
d'accés i connexió viària de la ciutat amb el Port de València 
(Albereda i avinguda de França), subscrit el 27 de setembre de 2007. 

2) Conveni de col·laboració per a soterrar la línia 1 del metro de 
València al seu pas per Benimàmet, subscrit el 5 d'octubre de 2007. 

Mitjançant aquests convenis EIGE, abans GTP, havia de realitzar les obres 
d'infraestructures acordades i l'Ajuntament efectuar els processos de 
planificació i gestió urbanística, com ara imposar un cànon 
d'urbanització destinat a reemborsar a EIGE el cost suportat per realitzar 
les infraestructures. Segons la informació facilitada, aquestes obres han 
sigut efectuades i, tanmateix, no tenim constatació que l'Ajuntament 
haja complit amb les obligacions fixades en el conveni, com ara imposar 
un cànon per a rescabalar EIGE del cost de la inversió feta.  

3.3 Informació al Ple de l'Ajuntament 

3.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

En compliment de l'article 207 del TRLRHL i de les regles 105 i 106 de la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, en els mesos d'abril, 
juliol i octubre de 2013, s'ha donat compte al Ple de la informació 
corresponent a l'execució dels pressupostos i del moviment i situació de 
la tresoreria del primer, el segons i el tercer trimestre. 

3.3.2 Inventari de béns 

En el Ple de 27 de febrer de 2015 es dóna compte de l'Acord de la Junta de 
Govern Local de 16 de gener de 2015 relatiu a la rectificació de l'Inventari 
Municipal de Béns i Drets de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2013. 

3.3.3 Informes sobre la resolució de discrepàncies 

L'interventor informa que durant l'any 2013 l'Alcaldia no va adoptar cap 
resolució contrària als advertiments efectuats. No obstant això, indica 
que la Junta de Govern va adoptar un acord contrari a l'informe emès 
sobre una comissió de serveis. 
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3.3.4 Morositat en operacions comercials 

En 2013 i 2014 s'ha complit amb l'obligació d'elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de l'Ajuntament i la 
consegüent tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

3.3.5 Informes de la Intervenció 

En l'annex IV es comenta l'anàlisi efectuada sobre la regulació i l'exercici 
de les funcions de l'òrgan de control intern en l'exercici de 2013, tant pel 
que fa a l'entitat matriu (Ajuntament) com als ens que en depenen o 
participats, en les seues modalitats de funció interventora, control 
financer i control d'eficàcia. Si bé aquest últim no es realitza ni en 
l'entitat matriu (Ajuntament) ni ens els ens que en depenen. (Article 221 
del TRLRHL). 

La normativa interna de les funcions assignades a l'òrgan de control 
intern, d'ara en avant Intervenció o IGAV, està continguda en el 
Reglament Orgànic de Govern i Administració i de manera detallada en 
les bases d'execució del pressupost de 2013 i el Pla d'Actuació de la 
Intervenció General (PAIG) per a aquest exercici, al qual s'adjunten els 
manuals de procediments de fiscalització. 

El PAIG considera els criteris de l'exercici de control intern en les seues 
distintes modalitats, així com els informes que s'han d'emetre i la 
presentació dels resultats. Aquest Pla, el qual es va posar en 
coneixement de la Junta de Govern, no va ser aprovat pel Ple de l'Entitat 
ni tampoc se li va donar compte, quan és a aquest òrgan a qui correspon 
fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern (article 22.2 a de l'LRBRL).  

La IGAV fa èmfasi en el fet que el descens de personal afecta amb 
caràcter general al seu funcionament. En aquest sentit indica que hi ha 
hagut una reducció del personal assignat a la IGAV, a causa 
fonamentalment de la jubilació de diversos titulars que no han sigut 
reemplaçats, circumstància que va comportar reduir les comprovacions 
en la fiscalització posterior de despeses. Aquest fet posa de manifest la 
importància que aquesta insuficiència de mitjans que va afectar la 
fiscalització posterior, hauria d'haver sigut posada en coneixement del 
Ple de l'Entitat mitjançant el PAIG. 

En el PAIG figura un control de la gestió indirecta de serveis, concessions 
i empreses mixtes, la realització dels quals depenia del personal 
disponible, i per la seua mancança, no es va efectuar. La IGAV informa 
que la relació d'aquests serveis és incompleta, fet que implica una 
limitació a la fiscalització. 

En 2013, l'Ajuntament no ha complimentat part de la informació 
requerida per la Instrucció de la Sindicatura aprovada per l'Acord del 
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Consell d'aquesta Sindicatura de 28 de setembre de 2012, en no informar 
d'aquests advertiments de la Intervenció en funció de les matèries, ni de 
la seua quantia, ni sobre si comporten un perjudici o no per a l'Entitat. 

4. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI DE 2013 

Segons la IGAE, les unitats institucionals participades per l'Ajuntament 
que formen part del sector administracions públiques són: 

Sector administracions públiques 

Ajuntament  

Els seus sis organismes autònoms 

EPE Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals 

Fundació Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic 

Fundació Policia Local de València 

Fundació València CREA de la Comunitat Valenciana 

Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València 

Fundació CV Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (InnDEA) 

Quadre 4 

En 2013 es van emetre els corresponents informes d'estabilitat 
pressupostària previstos per la llei. També s'ha comprovat el raonable 
compliment de les obligacions trimestrals i anuals previstes en l'Ordre 
HAP/2105/2012, de primer d'octubre de 2012, que desenvolupa els articles 
6 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera. 

Pel que fa als informes emesos sobre l'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera és rellevant: 

a) La falta en els informes d'un detall dels ajustos practicats a cada 
ens i de la situació individual de cada ens en termes de capacitat de 
finançament. En aquest sentit no s'elaboren informes d'estabilitat 
pressupostària sobre les liquidacions de l'Ajuntament i els ens que 
en depenen per separat, sinó sols sobre el consolidat. 

b) Segons expressa el mateix informe d'estabilitat pressupostària de la 
titular de pressupostos i comptabilitat de data 15 de novembre de 
2012, relatiu al pressupost inicial de 2013, el càlcul del creixement 
de la despesa no s'ajusta a l'article 12.1 de l'LOEPSF que determina 
que s'ha de realitzar d'acord amb els criteris fixats en el pla 
econòmic i financer, ja que es considera que les previsions del Pla 
estan desfasades. En aquest informe es té en compte una previsió 
de noves obligacions pendents d'aplicar al pressupost de 15.950.000 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 

21 
 

euros addicionals a la previsió de 31.151.940 euros que es recollia en 
el pressupost, quan els expedients de reconeixement extrajudicial 
aprovats en 2013 van ser de 52.846.086 euros.  

c) L'existència d'un incompliment de la regla de despesa en els 
comptes de 2013 del sector d'Administració Pública, que l'informe 
de la Intervenció de 21 de març de 2014 xifra en 1.759.499 euros. 

d) D'altra banda, l'informe de la Intervenció dels comptes de 2013 
referent a l'estabilitat pressupostària dels ens que en depenen i les 
societats que no formen part del sector administracions públiques, 
indica sobre l'EMT que: els comptes anuals de 2013 expressen una 
situació de desequilibri financer en termes d'estabilitat pressupostària per 
incórrer en unes pèrdues de 57.588.535 euros —superiors a l'import de 
l'aportació municipal en 2.328.535 euros— i un patrimoni net negatiu al 
tancament de l'exercici de -25.931.110 euros, l'assumpció íntegra del qual 
en el primer cas i el seu sanejament en el segon amb el restabliment de 2/3 
del capital, no serien compatibles amb el compliment per part de 
l'Ajuntament de València de l'objectiu d'estabilitat d'equilibri. En aquest 
informe es reitera la necessitat d’aprovar un pla de sanejament. 

El Ple de l'Ajuntament de 25 d'abril de 2014 va aprovar un pla 
economicofinancer 2014-2015, per raó d'un excés de despesa no 
financera computable d'1.759.499 euros, derivat de l'incompliment de la 
regla de la despesa. 

El pla economicofinancer 2014-2015 es va enviar a la Direcció General 
d'Hisenda i Pressupostos de la Generalitat el 22 de maig de 2014, que 
havia d'haver-lo aprovat abans del 22 de juliol de 2014 (article 23.1 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària). No 
obstant això, aquesta Direcció General va ordenar arxivar les actuacions 
el 30 d'abril de 2015, basant-se en el fet que l'informe d'estabilitat 
pressupostària sobre la liquidació del pressupost consolidat de l'exercici 
de 2014, rebut el 7 d'abril de 2015, indicava que s'acomplia amb la regla 
de la despesa. 

La falta d'aprovació per part de la Generalitat dels plans 
economicofinancers presentats en el termini per l'Ajuntament, ha 
succeït en una altra ocasió, tal com comentem a continuació. 

L'Ajuntament va aprovar en la sessió plenària de data  27 de juliol de 
2012, un pla economicofinancer que abastava el període 2011-2013, com 
a conseqüència que la liquidació del pressupost consolidat de l'exercici 
de 2011 presentava un dèficit de 53,8 milions d'euros, en termes de 
capacitat de finançament. El pla tenia com a objectiu aconseguir 
l'estabilitat pressupostària. 

A 31 de juliol de 2012, es va presentar aquest pla a la Generalitat, la qual 
havia d'aprovar-lo abans del 30 de setembre de 2012 (article 23.1 de la 
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària). No 
obstant això,  un any després de la seua presentació, el 31 de juliol de 
2013, la Generalitat va ordenar arxivar les actuacions sense aprovar el 
pla, basant-se en el fet que en l'informe d'estabilitat pressupostària sobre 
la liquidació del pressupost consolidat de 2012, rebut el 10 de maig de 
2013, ja es va indicar que s'acomplia l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i la regla de despesa. 

Està vigent un pla d'ajust 2012-2022 que l'Ajuntament va aprovar per a 
accedir a les mesures extraordinàries de liquiditat. Sobre aquest pla es fa 
un seguiment trimestral i es dóna compte al Ple de l'Ajuntament. 
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5. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

5.1 Pressupost de 2013 

5.1.1 Pressupost inicial 

En el quadre següent es comparen, en euros, els pressupostos inicials de 
l'entitat matriu dels exercicis 2012 i 2013, on es mostra la importància 
quantitativa de cada un dels capítols i la variació entre exercicis: 

Pressupost inicial Variació 2013/2012 

Capítols 2013 % 2012 % Import % 

1. Impostos directes 300.186.586 41,1% 288.457.658 40,3% 11.728.928 4,1% 

2. Impostos indirectes 22.044.183 3,0% 24.615.251  3,5% (2.571.068) (10,4%) 

3. Taxes i altres ingressos 82.548.180 11,3% 80.220.080  11,2% 2.328.100  2,9% 

4. Transferències corrents 319.057.559 43,6% 262.341.857 36,6% 56.715.702  21,6% 

5. Ingressos patrimonials 2.745.570 0,4% 2.210.310 0,3% 535.260 24,2% 

6. Alienació d'inversions reals 4.408.500 0,6% 5.072.963  0,7% (664.463)  (13,1%) 

7. Transferències de capital 10.876 0,0% 3.094 0,0% 7.782 251,5% 

8. Actius financers 300.000 0,0% 300.000 0,0% - 0,0% 

9. Passius financers -  -  52.624.182 7,4% (52.624.182) (100,0%)  

Total ingressos 731.301.454 100,0% 715.845.395 100,0% 15.456.059 2,2% 

1. Despeses de personal 239.009.938 32,7% 244.000.000 34,1% (4.990.062)  (2,0%) 

2. Despeses de funcionament 213.309.860 29,2% 178.209.515 24,9% 35.100.345 19,7% 

3. Despeses financeres 41.392.310 5,6% 39.652.000 5,6% 1.740.310  4,4% 

4. Transferències corrents 125.368.980 17,1% 122.679.641 17,1% 2.689.339 2,2% 

6. Inversions reals 31.241.300 4,3% 30.780.057 4,3% 461.243 1,5% 

7. Transferències de capital 1.010.876 0,1% 3.000.000 0,4% (1.989.124)  (66,3%) 

8. Actius financers 1.300.000 0,2% 300.000 0,0% 1.000.000 333,3% 

9. Passius financers 78.668.190 10,8% 97.224.182 13,6% (18.555.992)  (19,1%) 

Total despeses 731.301.454 100,0% 715.845.395 100,0% 15.456.059 2,2% 

Quadre 5 

5.1.2 Elaboració, formulació i aprovació 

El pressupost de l'exercici de 2013 va ser aprovat inicialment pel Ple de 
l'Ajuntament el 23 de novembre de 2012. Després de la resolució de les 
reclamacions s'aprova definitivament el 28 de desembre de 2012 i es 
publica en el BOP el 29 de desembre de 2012. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 

24 
 

L'enviament del pressupost definitiu al Ministeri d'Economia i Hisenda i 
a la Generalitat es va dur a terme amb retard respecte al termini previst 
en l'article 169.4 de l'LRHL. 

De la revisió formal de la documentació de l'expedient destaca la falta de 
l'annex dels plans i programes d'inversió i finançament per a un termini 
de quatre anys, previst en l'article 166 del TRLRHL. No figura tampoc com 
a documentació complementària a l'annex d'inversions, contravenint el 
que determina l'article 19 del Reial Decret 500/1990. 

L'informe de la Intervenció sobre el pressupost de 2013, no es pronuncia 
sobre la comprovació de la suficiència de la dotació pressupostària de les 
despeses en què s'incorrerà, considerant els expedients de 
reconeixement extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els saldos 
del compte 413, quan els expedients de reconeixement extrajudicial 
aprovats en 2013 van pujar a 52.846.086 euros. No s'hi fa referència 
tampoc a la cobertura dels dèficits dels ens que en depenen, en concret 
de la suficiència de l'aportació municipal a l'EMT. En aquest sentit, la 
transferència prevista en el pressupost no cobria el desfasament de 
l'exercici de 2013 de l'EMT en 2.328.535 euros, ni tampoc les pèrdues 
acumulades de 41.903.009 euros, derivades de la gestió dels exercicis de 
2006, 2007, 2009 a 2012. 

5.2 Pressupostos de 2014 i 2015 

5.2.1 Pressupost inicial de 2014 

En el quadre següent es mostra, en euros, l'anàlisi comparativa del 
pressupost inicial de l'entitat matriu dels exercicis 2014 i 2013, amb la 
participació de cada un dels capítols pressupostaris en relació amb el 
pressupost aprovat, així com la variació experimentada: 
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Pressupost inicial Variació 2014/2013 

Capítols 2014 % 2013 % Import % 

1. Impostos directes 302.967.604 41,5% 300.186.586 41,1% 2.781.018 0,9% 

2. Impostos indirectes 21.445.069  2,9% 22.044.183  3,0% (599.114) (2,7%) 

3. Taxes i altres ingressos 86.199.310 11,8% 82.548.180 11,3% 3.651.130 4,4% 

4. Transferències corrents 312.871.899 42,8% 319.057.559 43,6% (6.185.660) (1,9%) 

5. Ingressos patrimonials 2.518.210 0,4% 2.745.570 0,4% (227.360) (8,3%) 

6. Alienació d'inversions reals 4.361.870 0,6% 4.408.500 0,6% (46.630) (1,1%) 

7. Transferències de capital -  -  10.876 0,0% (10.876) (100,0%) 

8. Actius financers 300.000 0,0% 300.000 0,0% - 0,0%  

9. Passius financers -  -  - - - -  

Total ingressos 730.663.962 100,0% 731.301.454 100,0% (637.492) (0,1%) 

1. Despeses de personal 235.952.297 32,3% 239.009.938 32,7% (3.057.641) (1,3%) 

2. Despeses de funcionament 220.315.738 30,2%  213.309.860 29,2% 7.005.878 3,3% 

3. Despeses financeres 38.273.500 5,2% 41.392.310 5,6% (3.118.810) (7,5%) 

4. Transferències corrents 125.958.440 17,2% 125.368.980 17,1% 589.460 0,5% 

6. Inversions reals 29.639.427 4,1% 31.241.300 4,3% (1.601.873) (5,1%) 

7. Transferències de capital 898.060 0,1% 1.010.876 0,1% (112.816) (11,2%) 

8. Actius financers  5.400.000 0,7% 1.300.000 0,2% 4.100.000 315,4% 

9. Passius financers 74.226.500 10,2% 78.668.190 10,8% (4.441.690) (5,6%) 

Total despeses 730.663.962 100,0% 731.301.454 100,0% (637.492) (0,1%) 

Quadre 6 

5.2.2 Pressupost inicial de 2015 

En el quadre següent es mostra, en euros, l'anàlisi comparativa del 
pressupost inicial de l'entitat matriu dels exercicis 2015 i 2014, amb la 
participació de cada un dels capítols pressupostaris en relació amb el 
pressupost aprovat, així com la variació experimentada: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2015/2014 

2015 % 2014 % Import % 

1. Impostos directes 306.508.402 41,5% 302.967.604 41,5% 3.540.798 1,2% 

2. Impostos indirectes 22.370.309 3,0% 21.445.069 2,9% 925.240 4,3% 

3. Taxes i altres ingressos 84.922.020 11,5% 86.199.310 11,8% (1.277.290) (1,5%) 

4. Transferències corrents 315.959.528 42,8% 312.871.899 42,8% 3.087.629 1,0% 

5. Ingressos patrimonials 2.058.010 0,3% 2.518.210 0,4% (460.200) (18,3%) 

6. Alienació d'inversions reals 5.231.000 0,7% 4.361.870  0,6% 869.130 19,9% 

7. Transferències de capital 790.000 0,1% -  - 790.000 - 

8. Actius financers 300.000 0,1% 300.000 0,0% - 0,0% 

9. Passius financers -  - - - - - 

Total ingressos 738.139.269 100,0% 730.663.962 100,0% 7.475.307 1,0% 

1. Despeses de personal 230.727.394 31,3% 235.952.297 32,3% (5.224.903) (2,2%) 

2. Despeses funcionament 208.452.218 28,2% 220.315.738 30,2% (11.863.520) (5,4%) 

3. Despeses financeres 30.405.000 4,1% 38.273.500 5,2% (7.868.500) (20,6%) 

4. Transferències corrents 129.548.470 17,6% 125.958.440 17,2% 3.590.030 2,9% 

5. Fons de conting. i altres imprevistos 21.879.648 3,0% - 0,0% 21.879.648 - 

6. Inversions reals 39.856.339 5,4% 29.639.427 4,1% 10.216.912 34,5% 

7. Transferències de capital 1.831.200 0,2% 898.060 0,1% 933.140 103,9% 

8. Actius financers 5.750.000 0,8% 5.400.000 0,7% 350.000 6,5% 

9. Passius financers 69.689.000 9,4% 74.226.500  10,2% (4.537.500) (6,1%) 

Total despeses 738.139.269 100,0% 730.663.962 100,0% 7.475.307 1,0% 

Quadre 7 

5.2.3 Elaboració, formulació i aprovació 

L'aprovació dels pressupostos de 2014 i 2015 es va realitzar en els 
terminis previstos i estigueren vigents des del primer de gener de l'any 
corresponent. 

Igual que en l'exercici de 2013, no figuren com a annex els plans 
d'inversió i els seus programes de finançament per a un termini de 
quatre anys, així com la documentació complementària a l'annex 
d'inversions. 

5.3 Modificacions pressupostàries de 2013 

Les modificacions pressupostaris realitzades durant l'exercici de 2013, 
que van pujar a un total de 29.129.422 euros, van comportar que el 
pressupost definitiu de l'exercici s'incrementés en un 4,0% respecte del 
pressupost inicial aprovat; circumstància que es va produir 
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fonamentalment per la incorporació de romanents amb finançament 
afectat. 

En el quadre següent es mostren les modificacions pressupostàries 
expressades en euros, realitzades en l'exercici de 2013. 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítols Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1 Impostos directes 300.186.586  - 0,0% 300.186.586 39,5% 

2 Impostos indirectes 22.044.183  - 0,0% 22.044.183 2,9% 

3 Taxes i altres ingressos 82.548.180  5.280.455 6,4% 87.828.635 11,6% 

4 Transferències corrents 319.057.559  2.167.378  0,7% 321.224.937 42,2% 

5 Ingressos patrimonials 2.745.570  163.846  6,0% 2.909.416 0,4% 

6 Alienació inv. reals 4.408.500  - 0,0% 4.408.500 0,6% 

7 Transferències de capital 10.876  1.042.218  9582,7% 1.053.094 0,1% 

8 Variació actius financers 300.000 20.475.525  6825,2% 20.775.525 2,7% 

9 Variació passius financers - - - - - 

TOTAL INGRESSOS 731.301.454 29.129.422 4,0% 760.430.876 100,0% 

 

ESTAT DE DESPESES 

Capítols Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost. 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% s/total 

1 Remuneracions personal 239.009.938 (434.479) (0,2%) 238.575.459 31,4% 

2 Compra béns i serveis 213.309.860 5.484.028 2,6% 218.793.888 28,8% 

3 Interessos 41.392.310 (7.056.660) (17,0%) 34.335.650 4,5% 

4 Transferències corrents 125.368.980 2.952.703 2,4% 128.321.683 16,9% 

6 Inversions reals 31.241.300 26.912.114 86,1% 58.153.414 7,6% 

7 Transferències de capital 1.010.876 1.271.716  125,8% 2.282.592 0,3% 

8 Variació actius financers 1.300.000 - 0,0% 1.300.000 0,2% 

9 Variació passius financers 78.668.190 - 0,0% 78.668.190 10,3% 

TOTAL DESPESES 731.301.454 29.129.422 4,0% 760.430.876 100,0% 

Quadre 8 

El resum per tipus de modificació pressupostària és el següent: 
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Descripció 

Tipus de modificació pressupostària 

TOTAL Crèdits 
extraord. Suplemen. Ampliació Transfer. 

Incorpor. 
romanent Generació 

Baixes per 
anul·lació 

Remuneracions 
del personal 

- 725.505 - (1.818.762) 122.151 672.378 (135.751) (434.479) 

Compra béns i 
serveis 707.140 23.565.793 1.094.708 1.781.104  837.381 115.393 (22.617.491) 5.484.028  

Interessos - - - - - - (7.056.660) (7.056.660) 

Transferències 
corrents 

1.711.897 1.062.167 - (548.067) 30.077 1.176.093 (479.464) 2.952.703  

Inversions reals 1.720.399 5.616.961  - 585.725 18.803.916 585.113 (400.000) 26.912.114  

Transferències de 
capital 

- - - - 1.271.716  - - 1.271.716  

TOTAL 4.139.436 30.970.426 1.094.708 - 21.065.241 2.548.977 (30.689.366) 29.129.422 

Quadre 9 

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Resultat pressupostari de 2013 

En l'estat de liquidació del pressupost de l'exercici de 2013, s'inclou el 
càlcul del resultat pressupostari que es mostra en el quadre següent 
comparat amb l'obtingut en l'exercici anterior. 

 

 

Drets 
reconoc. 

nets 2013 

Obligac. 
reconoc. 

netes 2013 

Resultat 
pressup. 

2013 

Resultat 
pressup.2012 

Variació 
2013/2012 

a. Operacions corrents 746.923.689 602.222.698 144.700.991 57.171.349 153,1% 

b. Altres operacions no financeres 8.932.578 35.896.166 (26.963.588) (50.064.060) 46,1% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 755.856.267 638.118.864 117.737.403 7.107.289 1.556,6% 

2. Actius financers 423.260 1.298.968 (875.708) 125.458 (798,0%) 

3. Passius financers 0 78.648.279 (78.648.279) (11.742.133) (569,8%) 

Resultat pressup. de l'exercici (1+2+3) 756.279.527 718.066.111 38.213.416 (4.509.386) 947,4% 
4. Crèdits gastats finan. amb romanent de 

tresoreria per a despeses generals 
  0 0 - 

5. Desviacions de financ. negatives de l'exerc.   9.247.726 33.926.769 (72,7%) 

6. Desviacions de finan. positives de l'exerc.   15.838.252 16.713.528 (5,2%) 

Resultat pressup. ajustat (1+2+3+4+5-6)   31.622.890 12.703.855 148,9% 

Quadre 10 

El resultat pressupostari en l'exercici de 2012 va ser negatiu en 4.509.386 
euros i va passar a ser positiu en 38.213.416 euros en 2013, principalment 
per raó d'una disminució de les obligacions reconegudes dels capítols 2, 
"Despeses de funcionament", en un 19,6%, i 6, "Inversions reals", en un 
41,1% respecte a l'exercici de 2012. Els drets reconeguts s'han 
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incrementat sobretot en el capítol 4, "Transferències corrents" en un 
7,1%. 

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

 

Concepte Exercici 
2013 

Exercici 
2012 

Pressupostos d'ingressos. Liquidació dels capítols 1 a 5 746.923.689 721.015.221 

Pressupostos de despeses. Liquidació dels capítols 1, 2 i 4 568.118.756 629.532.583 

ESTALVI NET DE L'EXERCICI 178.804.933 91.482.638 

Quadre 11 

Les obligacions pendents d'aplicar al pressupost que s'han 
comptabilitzat en el compte 413, "Creditors per operacions pendents  
d'aplicar al pressupost", s'eleven a 42.690.517 euros en l'exercici de 2013. 

El quadre següent mostra el total d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de l'Ajuntament en els exercicis 
de 2013, 2014 i fins a febrer de l'exercici de 2015, expressats en euros: 

 

Exerc. Núm. 
exp. 

Despeses 
exercicis 

anteriors a 
2012 

Despeses 
de 

l'exercici 
2012 

Despeses 
de l'xercici 

2013 

Despeses 
de 

l'exercici 
2014 

Despeses 
de 

l'exercici 
2015 

Total 

2013 6 3.596.397 44.341.468 4.908.221   52.846.086 

2014 8 754.216 3.527.451 34.342.998 2.669.491  41.294.156 

2015 2   7.753 104.854 15.279.002 788.243 16.179.852 

Quadre 12 

El desglossament per exercicis i el concepte de despesa/inversió es 
mostren en els quadres següents: 
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Concepte 
Exercicis 
anteriors 

Exercici 
2013 Total 

Obres Pont de Fusta exercici 2012 8.388.238 - 8.388.238 

Retirada vehicles agost, setembre i octubre 2012 i octubre i desembre de 
2011 1.933.623 - 1.933.623 

Gestió del trànsit novembre i desembre 2012 3.292.034 - 3.292.034 

Enllumenament públic, escoles, depend. de juliol a desembre de 2012 9.188.024 - 9.188.024 

Poda jardins zona sud, recollida selectiva de novembre a desembre de 
2012 4.020.916 - 4.020.916 

Poda jardins zona nord, novembre i desembre  de 2012 i revisió preus 
2010 4.422.686 - 4.422.686 

Enllumenament públic setembre 2012 1.556.490 - 1.556.490 

Serveis postals desembre 2012 455.084 - 455.084 

Reparacions emergència i manteniment desembre 2012 1.131.642 - 1.131.642 

Gestió cobrament taxes, aigua, clavegueram 2010 i 2012 1.265.596 - 1.265.596 

Recollida selectiva zona 3, novembre i desembre de 2012 879.992 - 879.992 

Manteniment, conservació, jard, cement. desembre 2011 i 2012 1.497.747 - 1.497.747 

Resta de despeses d'exercicis anteriors 9.905.793 - 9.905.793 

Despeses de l'exercici 2013  4.908.221 4.908.221 

Total 47.937.865 4.908.221 52.846.086 

Quadre 13 

El resum dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
aprovats en 2014 és el següent, en euros: 

 

Concepte Exercicis 
anteriors 

Exercici 
2014 Total 

Expropiacions  2012 i 2013 10.278.372 - 10.278.372 

Neteja selectiva, jardins (nov-des/2013). Revisió preus (2010-2012)  9.345.250 - 9.345.250 

Neteja i manteniment (des. 2013). Revisió preus (2007-2011) 1.383.080 - 1.383.080 

Neteja selectiva (nov–des/2013). Revisió de preus (2010- 2011)  3.885.813 - 3.885.813 

Enllumenament públic dependències enllumenament (juny-des/ 2013) 2.132.542 - 2.132.542 

Reparacions emergència i manteniment (febr-oct/2013, des/2013). Revisió  preus 
2012 2.251.192 - 2.251.192 

Gestió cobrament taxes, aigua, clavegueram 2013 941.555 - 941.555 

Gestió ORA (nov-des/2013) 709.644 - 709.644 

Cànon explotació Centre Cultural La Rambleta 4t trimestre 2013 486.835 - 486.835 

Ecoparc Vara de Quart (3r trimestre 2011). Revisió preus (2006-2010) 450.195 - 450.195 

Resta de despeses exercicis anteriors 6.760.187 - 6.760.187 

Despeses de l'exercici 2014 - 2.669.491 2.669.491 

Total 38.624.665 2.669.491 41.294.156 

Quadre 14 

En el quadre 15 es relacionen els expedients aprovats en l'exercici 2015 
fins al mes de febrer: 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 

31 
 

Concepte 
Exercicis 
anteriors 

Exercici 
2015 

Total 

Expropiacions 2013 i 2014 4.223.954 - 4.223.954 

Neteja viària, recollida residus (des/2014) 4.099.213 - 4.099.213 

Neteja viària, residus. Revisió preus 2011 1.275.565 - 1.275.565 

Manteniment fonts i enllumenament (juliol-nov. 2014) 733.294 - 733.294 

Gestió enllumenament públic (set-nov/2014) 450.009 - 450.009 

Retirada vehicles via pública (juny/2014) 483.694 - 483.694 

Cànon explotació Centre Cultural La Rambleta (4t trimestre 2014) 486.835 - 486.835 

Resta de despeses exercicis anteriors 3.639.046 - 3.639.046 

Despesa de l'exercici 2015 - 788.242 788.242 

Total 15.391.610 788.242 16.179.852 

Quadre 15 

L'existència dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
posa de manifest el següent: 

- Una pràctica repetitiva que constitueix una actuació irregular de 
realitzar despeses prescindint totalment i absolutament del 
procediment legalment establit (article 173 del TRLRHL). 

- Una dotació dels crèdits insuficient per a fer front a despeses de 
serveis municipals com ara la neteja, l'enllumenat públic o retirada 
de vehicles entre altres. Les despeses corrents d'exercicis anteriors, 
que han sigut objecte de reconeixement extrajudicial, haurien 
d'estar pressupostades, ja que són despeses necessàries per al 
funcionament de l'Ajuntament (article 165 del TRLRHL). 

L'informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2013 és de conformitat amb determinades observacions i 
recomanacions. La IGAV no ha quantificat els efectes de les incidències 
contingudes en l'informe sobre els conceptes de la liquidació a la data de 
tancament, en concret, sobre l'existència de romanents  de crèdit que no 
són incorporables, els saldos de cobrament dubtós i els projectes de 
despeses amb finançament afectat. 

No es pronuncia tampoc sobre els aspectes següents: 

a) L'evolució de les dades en relació amb l'exercici anterior. 

b) L'existència d'obligacions pendents d'aplicar al pressupost. 

c) La situació de l'endeutament de l'Entitat. 
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6.2 Romanent de tresoreria de 2013 

En el quadre següent es mostra, en euros, el càlcul detallat del romanent 
de tresoreria de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2013, comparat 
amb el de l'exercici de 2012: 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 Variació 
2013/2012 

1.(+) Fons líquids 39.989.234 16.391.250 144,0% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 293.608.337 317.782.160 (7,6%) 

(+) del pressupost corrent 85.187.557 120.579.792 (29,4%) 

(+) de pressupostos tancats 196.780.114 187.603.566 4,9% 

(+) d'operacions no pressupostàries 21.620.188 19.312.952 11,9% 

(-) cobraments realitzats pend. d'aplicació definitiva 9.979.522 9.714.150 2,7% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 242.502.030 251.604.042 (3,6%) 

(+) del pressupost corrent 106.732.053 113.730.223 (6,2%) 

(+) de pressupostos tancats 5.097.225 5.249.649 (2,9%) 

(+) d'operacions no pressupostàries 130.851.238 132.908.531 (1,5%) 

(-) pagaments realitzats pend. d'aplicació definitiva 178.486 284.361 (37,2%) 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 91.095.541 82.569.368 10,3% 

II. Saldo de cobrament dubtós 31.100.483 32.259.449 (3,6%) 

III. Excés de finançament afectat 51.445.944 49.174.781 4,6% 
IV. Romanent tresoreria per a desp. generals (I - II - III) 8.549.114 1.135.138 653,1% 

Quadre 16 

Segons les dades de la liquidació del pressupost, el romanent de 
tresoreria total ha sigut positiu, tant en l'exercici de 2013 com en el de 
2012. La variació més important correspon a un increment  en els fons 
líquids d'un 144,0%. També en l'exercici de 2013 han disminuït els drets 
pendents de cobrament del pressupost corrent en un 29,4%. 

El romanent de tresoreria de 2013, s'ha d'interpretar tenint en compte 
l'existència de les obligacions pendents d'aplicar al pressupost que no 
computen en el seu càlcul i que a 31 de desembre de 2013 van ser de 
42.690.517 euros. 

Els drets pendents de cobrament de pressupostos corrents i tancats de 
2012, relatius a transferències corrents i de capital, estan correctament 
reconeguts. No obstant això, no s'ha acreditat que el pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 2013 en exercicis tancats per 
transferències corrents de l'exercici de 2011 i anteriors, que pujava a 
2.384.298 euros, s'efectués d'acord amb els principis comptables públics. 
Per a aquests tipus d'ingressos, aquests principis exigeixen que el 
reconeixement del dret es realitze quan el deutor haja reconegut  la 
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correlativa obligació o s'hi haja cobrat. Això implica que el romanent de 
tresoreria estiga sobrevalorat en aquest import. 

Ja que no es va registrar d'acord amb els principis comptables aplicables, 
en similar situació es troba el pendent de cobrament, a 31 de desembre 
de 2013, d'exercicis tancats del capítol 7, "Transferències de capital" de 
l'exercici 2011 i anteriors, que era de 15.816.586 euros. Això implica que 
el romanent de tresoreria en 2013 estigués sobrevalorat en aquest 
import. Aquest pendent de cobrament inclou el deute amb el "Consorci 
2007", que era de 4.967.339 euros, havent-se subscrit el 26 d'abril de 2013, 
un conveni de compensació de deutes entre l'Ajuntament i el Consorci. 
En l'exercici de 2015, del pendent de cobrament, s'han percebut 3.318.646 
euros corresponents a l'exercici de 2008. 

Les obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries, 
inclouen el compte 172, "Deutes no pressupostaris amb entitats de crèdit 
a llarg termini" per un import de 89.062.106 euros. Aquest deute 
correspon a la quantitat pendent de cancel·lar a llarg termini per 
operacions de tresoreria concertades a l'empara del Reial Decret Llei 
4/2012, que s'ha de tornar a partir de l'exercici de 2014 i i que atengueren 
el pagament d'obligacions ja reconegudes. 

En l'informe de la Intervenció de la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2013, es reitera una observació referent a la liquidació del pressupost 
de 2011 que indicava el següent: que amb la nova configuració del romanent 
de tresoreria caldria incloure també el deute comptabilitzat a llarg termini per 
operacions de tresoreria en les obligacions pendents de pagament d'operacions 
no pressupostàries, malgrat que la regla 86.4 de la ICAL no preveu dites 
operacions. En aquest informe s'indica que, atenent aquesta recomanació, 
figuren anotades en el compte 172 les operacions de tresoreria 
concertades en l'exercici de 2012 per l'import del seu venciment a llarg 
termini. El saldo del dit compte, a 31 de desembre de 2013, es va incloure 
en el càlcul del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 

El saldo de cobrament dubtós que és de 31.100.483 euros, ha disminuït en 
un 3,6% en l'exercici de 2013 respecte al 2012. No obstant això, aquest no 
ha sigut estimat aplicant els percentatges mínims establits en l'article 
193.bis del TRLRHL, introduït per l'article 2.1 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 

La Sindicatura, seguint aquest criteri, ha estimat que el saldo de 
cobrament dubtós hauria de ser de 91.622.219 euros. En l'informe de la 
Intervenció de la liquidació del pressupost es recomana que es revise la 
reglamentació per a calcular la provisió per a insolvències continguda en 
les bases d'execució del pressupost, tenint en compte la modificació 
aprovada per la Llei 27/2013. 

Per tant, el romanent de tresoreria per a despeses generals es troba 
infravalorat aproximadament en 48.238.515 euros, per el càlcul 
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inadequat aplicat en l'estimació del cobrament dubtós. En l'estimació 
efectuada per aquesta Sindicatura s'han exclòs el drets pendents de 
cobrament de les transferències inadequadament comptabilitzats que 
hem comentat adés. 

L'excés de finançament afectat, que és de 51.445.944 euros, ha 
augmentat en un 4,6%. En l'informe de la Intervenció de la liquidació del 
pressupost de 2013 s'indica que part d'aquestes desviacions financen 
despeses pendents d'executar, però hi ha desviacions que no estan 
finançant despeses, entre les quals cal destacar les corresponents a 
tarifes i altres ingressos derivats del servei de proveïment d'aigua, així 
com excessos de recursos financers derivats d'operacions 
d'endeutament. En l'informe de la Intervenció també es recomana 
revisar les desviacions positives de finançament, si bé no és quantifica 
l'efecte d'aquesta incidència. 

En aquest sentit, el projecte número 2012850, "Sobrant de projectes 
finalitzats" que puja a 6.348.153 euros, es deu regular, ja que correspon a 
excessos de finançament de projectes de despesa ja acabats. 

7. TRESORERIA 

7.1 Aspectes organitzatius 

En l'àrea de Tresoreria que depén del tresorer treballen quinze 
funcionaris, un cap de servei i un cap de secció. El tresorer és funcionari 
amb habilitació estatal que ocupa una plaça proveïda per lliure 
designació. També està assignat a la Tresoreria un altre funcionari amb 
habilitació estatal, la plaça del qual s'ha cobert per lliure designació. 

L'Ajuntament no disposa d'un manual de funcions i responsabilitats de 
l'àrea de Tresoreria que especifique la seua organització i funcions. 

En l'àrea de Tresoreria es porten les nòmines dels membres dels òrgans 
de govern i personal directiu de l'Ajuntament, amb un programa propi 
creat pel personal de l'àrea de Tresoreria. No hi ha un expedient 
individualitzat de cada membre, i per tant no hem pogut comprovar la 
situació personal, reconeixement de l'antiguitat, comptabilitats, 
variacions, règim de Seguretat Social, càlcul d'IRPF, etc. La fiscalització 
prèvia realitzada per la Intervenció és de conformitat, sense que siga 
objecte de fiscalització posterior, ja que les despeses de personal s'hi 
exclouen. 

7.2 Caixa i bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2012 i a 31 
de desembre de 2013, segons els registres comptables de l'Ajuntament, 
és el següent, en euros: 
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Concepte 31/12/2012 31/12/2013 

Caixa operativa 0 0 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 16.217.511 39.839.863 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 26.337 1.453 

Altres comptes restringits de pagament 524 0 

Pagaments per justificar 746.060 17.200 

Acomptes de caixa fixa 146.878 147.918 

Total 17.137.310 40.006.434 

Quadre 17 

El saldo de tresoreria s'ha incrementat en un 133,4% respecte al 31 de 
desembre de 2012, degut al fet que la liquidació de la participació en 
tributs de l'Estat de l'exercici de 2013 es va cobrar en desembre. 

En l'acta d'arqueig formalitzada a 31 de desembre de 2013 s'indica que 
l'Ajuntament era titular de 103 comptes bancaris, 14 comptes operatius, 
4 comptes restringits de recaptació, 27 comptes de pagaments per 
justificar, 41 comptes d'acomptes de caixa fixa i 17 comptes restringits 
de pagaments. Del total dels comptes, 8 estan inactius. 

Quatre entitats bancàries no han tramés la documentació sol·licitada  per 
la qual no s'ha pogut verificar la signatura mancomunada dels comptes 
d'aquestes entitats. De l'anàlisi de la informació tramesa per les entitats 
financeres un total de vint comptes restringits de cobrament, amb un 
saldo a 31 de desembre de 295.994 euros, no formen part del saldo de 
tresoreria, ni la seua documentació s'ha unit a al Compte General, tal 
com determina la regla 98 de la ICAL. 

En la revisió de les conciliacions bancàries de l'exercici de 2013, s'ha 
comprovat l'existència d'una conciliació corresponent al compte 
d'avançaments de caixa fixa de contractació que presenta partides 
conciliatòries d'anys anteriors per un import de 293 euros que cal 
regularitzar. En al·legacions, l’Ajuntament assenyala que amb data de 7 
de juliol de 2015 s’ha regularitzat. 

El compte d'avançaments de caixa fixa d'“Alcaldia” no està conciliat, ja 
que no detallen els pagaments comptabilitzats pel banc i no relacionats 
pels habilitats per un import de 5.834 euros a 31 de desembre de 2013. 
L’Ajuntament en al·legacions informa que amb data 8 de juny de 2015 es 
va comptabilitzar l’última relació de pagaments de l’acompte de caixa 
d’Alcaldia, per import de 4.922 euros. L’import dels fons pendents de 
justificar, una vegada comptabilitzats i aprovats, coincideix amb el saldo 
bancari de l’esmentat acompte. Amb data 14 de juliol de 2015 s’ordena la 
cancel·lació i el traspàs del saldo existent en el compte restringit al 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 

36 
 

compte operatiu de l’Ajuntament, i es va cancel·lar el compte restringit 
en juliol de 2015. 

7.3 Pla de disposició de fons 

L'Ajuntament no té aprovat un pla de disposició de fons, tal com disposa 
l'article 187 del TRLRHL, que constitueix un instrument bàsic per a la 
gestió financera de l'Entitat. Sí que disposa de plans de tresoreria que 
s'actualitzen  mensualment i estan aprovats per la Intervenció, Alcaldia i 
la Tresoreria, encara que dits plans no recullen com a pagaments 
prioritaris les obligacions contretes en exercicis anteriors. 

Aquests plans no confereixen tampoc el pagament dels interessos i el 
capital del deute pública de les administracions públiques, prioritat 
absoluta enfront de qualsevol despesa, tal com estableix l'article 14 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) que altera l'ordre de prelació dels 
pagaments establit en l'article 187 de l'LRHL. 

Per tant, no s'acompleix la base d'execució 41.3 del pressupost de 2013, 
que estableix que l'ordenació de pagaments s'efectuarà amb caràcter general a 
partir de les relacions de pagament amb supeditació i a la liquiditat de tresoreria 
i de conformitat amb el pla de disposició de fons. 

7.4 Pagaments per justificar 

Les normes reguladores de procediment d'expedició i justificació dels 
pagaments per justificar de l'Ajuntament es troben contingudes en les 
bases d'execució 42 i 43 del pressupost. 

Aquestes bases no estableixen els límits quantitatius als pagaments per 
justificar, tal com disposa l'article 72.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril. No obstant això, sí que consideren ampliar el termini de tres 
mesos per a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes, aspecte 
contrari a l'article 190.2 del TRLRHL. 

Durant l'exercici de 2013, es van expedir vint-i-nou ordres de pagament 
per justificar per un import de 2.620.859 euros, de les quals hem 
seleccionat una mostra de set expedients que sumen un import 
d'1.273.510 euros, un 48,6%. 

En els expedients revisats hem detectat els següents incompliments dels 
articles 69 a 71 del Reial Decret 500/1990 i del que disposen les bases 
d'execució del pressupost 42.3 i 43.1: 

- Les ordres de pagament per justificar no s'acomoden als plans de 
tresoreria. 
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- En tres expedients no consta la proposta justificada formulada pel 
responsable de la despesa, ni l'autorització de l'òrgan competent. 
Tampoc no s'ha acreditat que els pagaments efectuats s'hagen 
aplicat a la finalitat autoritzada i que els justificants reunisquen els 
requisits formals previstos legalment. En el servei de joventut són 
tot rebuts, no factures, i en l'Oficina de Protocol les factures no 
indiquen ni els motius ni els assistents als actes, llevat de tres 
factures en què s’han facilitat els assistents en al·legacions. 

- S'ha superat el termini de justificació en un expedient de 22.000 
euros. A més a més, per aquest incompliment la Intervenció ha 
reparat sis expedients. 

Alguns dels pagaments per justificar revisats no s'ajusten als supòsits 
considerats en la base d'execució del pressupost 42.2. Açò ocorre, en 
concret, en els pagaments per justificar del servei de joventut, "Pla jove 
ciutat de València", per un import de 22.000 euros, així com els 
pagaments per justificar del servei de benestar social, "Ajudes 
d'emergència per prestacions socials individualitzades", per un import 
de 642.910 euros, o el pagament per justificar del servei d'ocupació, 
"Programa la Dipu et beca", per un import de 220.000 euros. 

7.5 Acomptes de caixa fixa 

El quadre següent mostra les caixes fixes de l'Ajuntament que són 
trenta-quatre, i indiquem el nombre de reposicions de fons i l'import 
total en euros que cada caixa fixa ha manejat durant l'exercici de 2013, 
així com les reposicions verificades per aquesta Sindicatura: 

Caixes fixes 
Nombre de 
reposicions 

Total 
reposicions 

Reposicions 
verificades 

Total 
verificat % 

Alcaldia 8 36.276 3 18.244 50,3% 

Bombers 8 20.879 1 4.578 21,9% 

Policia local 7 146.923 1 67.390 45,9% 

Educació 2 38.487 1 19.907 51,7% 

Benestar social 7 83.267 1 12.238 14,7% 

Alcaldia de barri 4 42.133 1 10.680 25,3% 

Contractació 3 16.330 - - - 

Joventut 3 23.972 - - - 

Diverses (26 caixes) 63 49.608 - - - 

Total 105 457.875 8 133.037 29,1% 

Quadre 18 

Hem seleccionat vuit reposicions justificades per un total de 133.037 
euros d'acomptes de caixa fixa que representen un 29,1% del total 
d'acomptes de caixa fixa justificats en l'any 2013. 
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De les proves realitzades sobre els moviments registrats en aquesta 
mostra dels comptes restringits d'acomptes de caixa fixa, destaca el 
següent: 

- Al final de l'exercici no es justificaren els fons percebuts pels 
acomptes de caixa fixa pendents per un import de 147.918 euros, fet 
que comporta un incompliment de l'article 74.4 del Reial Decret 
500/1990 i de la base d'execució 44 del pressupost. 

- En tres dels expedients revisats consta un advertiment de la 
Intervenció, segons el detall següent: 

a) En un expedient de "Policia local" observem que algunes de les 
despeses per desplaçament per l'import de 4.593 euros, 
excedeixen de les quanties màximes establides pel Reial 
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó 
del servei. 

b) En un expedient de "Bombers" s'indica que: Les despeses de 
restauració no s'inclouen en cap dels supòsits de l'apartat 2 de la 
base 44 d'execució del pressupost. Hem comprovat que correspon 
a despeses per restauració de 930 euros. 

c) En l'advertiment sobre l'expedient d'"Educació", s'indica que 
s'han realitzat pagaments que individualment superen la 
quantia de 3.000 euros, incomplint el requisit establit en la base 44 
punt 2 de les d'execució del pressupost. Això afecta dues factures de 
subministrament de propà per 4.429 euros i 4.726 euros, 
respectivament. 

- En la rendició del compte justificatiu, no consta el pagament a 
creditors en tres dels expedients, la quantia dels quals és de 25.988 
euros. En quatre expedients, que sumen 30.483 euros, no consta 
l'extracte del compte restringit ni la conciliació bancària, tal com 
estableix la base d'execució 44.9 del pressupost. 

- En la revisió dels expedients d'"Alcaldia", destaca: 

a) En els justificants per restauració dels escoltes, no s'identifica 
ni el perceptor, ni el dia del servei de l'escolta en qüestió, ni el 
CIF del perceptor. S'han detectat diversos justificants repetits 
del mateix dia i import per una quantia de 2.158 euros. 

 En les al·legacions efectuades s’acompanya un justificant en 
un compte bancari de l’Ajuntament del reintegrament 
d’aquest import i s’assenyala que: “no es pot parlar de dos, tres o 
quatre tiquets duplicats, sinó de la despesa generada en restauració 
pels dos, tres o quatre escortes, persones distintes, que aquell dia, en 
aquell lloc i a aquella hora, integraven el grup que prestava el servei 
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de protecció”. Això no obstant no s’aporta informació addicional 
que permeta diferenciar els justificants repetits, les persones 
que van efectuar la despesa i les tasques concretes d’escorta. 

 La justificació de les despeses generades per tasques d’escorta, 
no es va ajustar, estrictament, a la base 44 d’execució del 
pressupost “Acomptes de caixa fixa” que remet al seu tron a la 
base 43 que regula els comptes justificatius, que exigeix, entre 
altres aspectes, una memòria explicativa de les despeses, que 
no s’ha aportat, i l’existència d’una factures amb els requisits 
fixats en la base 39 d’execució del pressupost, que no sempre 
s’han complit, quan s’haurien d’haver justificat 
documentalment segons factura expedida pels establiments 
que presten els serveis corresponents, acreditant, a més, que 
les despeses s’han realitzat efectivament com a conseqüència 
de la seua tasca d’escorta (disposició addicional setena del 
Reial Decret 462/2992, de 24 de maig). 

b) En la justificació de les despeses de restauració del gabinet de 
l'Alcaldia, no apareix el nombre d'assistents, els motius de 
l'esdeveniment, ni la forma de pagament. 

c) Hem detectat rebuts corresponents a donatius a una mateixa 
associació per un import de 2.300 euros i que implicaria una 
subvenció directa, sense que conste la forma de pagament. 

d) Hi ha compres de 240 euros   sense que conste el justificant 
del concepte. 

7.6 Despeses d'atencions protocol·làries i representatives 

Durant l'exercici de 2013 l'import d'obligacions reconegudes del 
subconcepte pressupostari "Atencions protocol·làries i representatives", 
va ser de 372.791 euros. D'aquest import, se n'ha seleccionat una mostra 
de deu documents comptables per un import de 120.825 euros, que 
representa un percentatge del 32,4%. 

De la revisió efectuada, destaca el següent: 

- En les factures no consta l'he rebut ni el vistiplau, i tampoc no s'hi 
indica la data, la identitat del cap del servei o l'oficina que ho 
tramita, tal com estableix la base 39.4 de l'execució del pressupost. 

- En algunes d'aquestes factures amb el concepte "obsequis" no 
s'especifiquen els motius ni els destinataris, ni en les de menjars, 
els comensals i el motiu que comporta la despesa. 

- En la revisió també s'ha posat de manifest l'existència de diversos 
contractes tramitats com a menors, que pugen a 40.417 euros i 
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35.158 euros, i que en els quals, considerant les circumstàncies 
concurrents, s'hauria d'haver instruït el corresponent expedient de 
contractació major (article 86 del TRLCSP) 

8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d'aplicació 

L'Ajuntament com a entitat integrant de l'Administració local, té la 
consideració d'Administració Pública, per tant en els exercicis de 2013 i 
2014, li és aplicable el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
vigent des de el 16 de desembre de 2011. Abans d'aquesta data s'aplicava 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic 

La Junta de Govern Local exerceix les competències de contractació i 
actua com a òrgan de contractació, d'acord amb la disposició addicional 
segona, apartat tres del TRLCSP, A tal efecte, mitjançant de l'Acord de la 
Junta de Govern Local de 22 de juny de 2011, modificat pels acords de 2 
de març, de 6 de juliol, de 5 d'octubre i 19 d'octubre de 2012, es van 
realitzar  les delegacions de competència en matèria de contractes que 
indiquem tot seguit: 

- Els dènou regidors delegats que tenen la facultat d'actuar com a 
òrgan de contractació competent, fins i tot per a l'aprovació de la despesa 
en els contractes menors subjectes a la normativa contractual del sector 
públic en les matèries dels serveis i dependències municipals integrats en 
les seues delegacions. 

- En el delegat de contractació que actua com a òrgan de contractació 
en aquells contractes l'import dels quals no supere els 300.000 
euros i no han sigut objecte d'altra delegació expressa. 

Segons la informació facilitada, l'Ajuntament compta amb un servei de 
contractació del qual depenen dues seccions. 

8.2 Perfil de contractant 

El perfil de contractant figura en la seu electrònica de l'Entitat, i després 
d'analitzar-lo destaquem el següent: 

- L'Ajuntament i les entitats que en depenen no s'han adherit a la 
plataforma de Contractació del Sector Públic (article 334 del 
TRLCSP). 

- No estan publicats en el perfil l'adjudicació de dos dels tres 
negociats sense publicitat analitzats, en concret, l'expedient 029-
SER-2013, “Serveis informàtics de manteniment de programari 
Adabas/Natural de l'ordinador central de l'Ajuntament” i 
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l'expedient 106-SER-2013, "Manteniment del programari xarxa 
Novell”, incomplint així el que estableix l'article 53 del TRLCSP. 

A més a més, per a millorar el contingut del perfil de contractant , es 
recomana elaborar un manual de procediments o instruccions per a la 
gestió dels usuaris de l'aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

8.3 Contractes formalitzats en els exercicis de 2013 i 2014 

A partir de les relacions facilitades per l'Ajuntament, hem elaborat els 
quadres següents, detallats per tipus i procediments d'adjudicació, en els 
quals s'indica el nombre i l'import dels contractes formalitzats en 2013 i 
2014, en euros: 

TOTAL CONTRACTES 2013 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d'adjudicació 

Import de 
formalització 

Nombre de  
contractes 

Obres 

Obert 829.127 1,9% 6 7,5% 

Negociat sense publicitat 1.415.112 3,2% 2 2,5 

Subtotal 2.244.239 5,1% 8 10,0% 

Subministraments 

Obert 2.222.031 5,1% 6 7,5% 

Central compres 810.809 1,8% 6 7,5% 

Negociat sense publicitat 267.235 0,6% 6 7,5% 

Subtotal 3.300.075 7,5% 18 22,5% 

Serveis 

Obert 26.672.966 60,7% 25 31,3% 

Central compres 180.996 0,4% 1 1,3% 

Negociat sense publicitat 1.625.480 3,7% 16 20,0% 

Subtotal 28.479.442 64,8% 42 52,6% 

Gestió serveis 
Obert 9.313.262 21,2% 3 3,7% 

Subtotal 9.313.262 21,2% 3 3,7% 

Especials Obert 378.840 0,9% 3 3,7% 

Subtotal 378.840 0,9% 3 3,7% 

Privats   197.647 0,5% 4 5,0% 

Altres 
 

- 0,0% 2 2,5% 

Total  43.913.504 100,0% 80 100,0% 

Quadre 19 
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TOTAL CONTRACTES 2014 

Tipus de contractes Procediments 
d'adjudicació 

Import de 
formalització 

Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert 4.313.901 4,8% 6 11,5% 

Negociat sense 
publicitat 180.189 0,2% 2 3,9% 

Subtotal 4.494.090 5,0% 8 15,4% 

Subministraments 

Obert 1.331.393 1,5% 4 7,7% 

Negociat sense 
publicitat 51.450 0,1% 2 3,8% 

Subtotal 1.382.843 1,6% 6 11,5% 

Serveis 

Obert 24.068.701 27,1% 12 23,1% 

Negociat sense 
publicitat 881.755 1,0% 15 28,8% 

Subtotal 24.950.456 28,1% 27 51,9% 

Gestió serveis 
Obert 56.000.000 63,0% 3 5,8% 

Subtotal 56.000.000 63,0% 3 5,8% 

Privats 

Obert 1.765.400 2,0% 1 1,9% 

Negociat sense 
publicitat 257.678 0,3% 7 13,5% 

Subtotal 2.023.078 2,3% 8 15,4% 

Total   88.850.467 100,0% 52 100,0% 

Quadre 20 

D'aquestes relacions hem seleccionat una mostra de contractes i hem 
verificat el compliment de la normativa  aplicable, també hem analitzat 
l’aplicació de la normativa contractual a altres despeses aplicades als 
pressupostos dels anys 2013 i 2014. 

Com a qüestió prèvia cal indicar el següent: 

1. No hi ha un registre informàtic que permeta obtenir una relació 
dels contractes, contractes menors, convenis i comandes de gestió, 
fet que implica una debilitat del control intern. 

2. L'Ajuntament no ha proporcionat a la Plataforma de Rendició de 
Comptes, la informació dels contractes a què es refereix l'article 40 
de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de 
Comptes. 
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3. Hem detectat despeses per un import de 2.647.992 euros (import 
sense IVA), l'objecte del qual es va fraccionar i, per tant, es va eludir 
els procediments d'adjudicació i publicitat que corresponia. Aquest 
import representa el 20,7% de la relació dels contractes menors 
facilitada. 

4. Dos convenis de teleassistència i salvament a les platges que van 
generar despeses en el període de 2013 i 2014 per 2.385.533 euros, 
haurien d'haver sigut licitats d'acord amb les normes establides en 
el TRLCSP (article 4.d) del TRLCSP). L'informe de la Intervenció de 
fiscalització posterior de despeses, també fa al·lusió a la naturalesa 
contractual d'un d'aquests dos convenis. 

5. Durant els exercicis 2013 i 2014, es van imputar contractes al 
pressupost de despeses per un import de 9.302.696 euros que tant 
pel seu objecte com pel seu import eren susceptibles de ser licitats. 
Es tracta de contractes els terminis d'execució i pròrrogues dels 
quals ja va acabar i que continuen executant-se per acord de la 
Junta de Govern Local, atenent l'interès general, aspecte no recollit 
en la legislació. Entre aquests contractes destaquen: 

Nom del contracte 
Import despesa anys 
2013 i 2014 (en euros) 

Contracte de l'O.R.A 6.753.733 

Contracte de manteniment fonts 1.356.367 

Servei de manteniment i neteja del cementeri 341.569 

Quadre 21 

 Aquesta pràctica és contrària a l'article 23 del TRLCSP, el qual 
estableix la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la 
realització de prestacions i que la concurrència per a la seua adjudicació 
haja sigut realitzada tenint en compte la duració màxima del contracte, 
inclosos els períodes de pròrroga, i la prohibició que la pròrroga puga 
produir-se pel consentiment tàcit de les parts. 

6. A més a més, hem detectat altres despeses de 2013 i 2014 per un 
import de 2.884.806 euros, també susceptibles de ser licitats, dels 
quals no tenim constatació que hi haja expedient de contractació. 
En aquest import figuren les factures que comentem en els 
expedients analitzats a continuació. 
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8.4 Expedients fiscalitzats 

8.4.1 Contractes analitzats de 2013 

D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, l'import total dels 
contractes formalitzats en 2013, tot excloent-ne la contractació menor, 
va ser de 43.913.504 euros. Hem seleccionat per a revisar-la una mostra 
de vuit contractes dels vuitanta formalitzats, l'import dels quals és de 
17.137.986 euros, que representa un 39,0% de l'import total adjudicat en 
l'exercici. 

Tot seguit detallem la mostra d'expedients de contractació analitzats: 

Tipus Objecte Tramitació Procediment Formalització 
(sense IVA) 

Obres 
Finalització de les obres de construcció del 
retén municipal de bombers i policia local 
del centre històric 

Ordinària 
Negociat sense 

publicitat 1.371.726 

Serveis 

Prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals 

Ordinària Obert 11.119.930 

Servei de manteniment dels sistemes 
informàtics de gestió municipal 
desenvolupats en la plataforma 
Adabas/Natural 

Ordinària Obert 1.955.360 

Servei per al control de la contracta de 
gestió del trànsit de la ciutat de València Ordinària Obert 1.224.911 

Serveis informàtics de manteniment del 
programari Adabas/Natural de l'ordinador 
central de l'Ajuntament 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 

423.661 

Manteniment programari Xarxa Novell Ordinària 
Negociat sense 

publicitat 304.954 

Subminis-
traments Programari ofimàtic Ordinària 

Central 
compres 358.604 

Especial 
Gestió i explotació del Teatre Musical de 
València Ordinària Obert 378.840 

Total mostra 17.137.986 

Quadre 22 

8.4.2 Contractes analitzats de 2014 

D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, l'import dels 
cinquanta-dos contractes formalitzats en 2014, excloent la contractació 
menor, és de 88.850.467 euros. Hem seleccionat per a revisar-la una 
mostra de tres contractes, l'import dels quals és de 74.583.598 euros, que 
representa un 83,9% de l'import total adjudicat en l'exercici. 
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A continuació es detalla la mostra d'expedients de contractació 
analitzats: 

Tipus Objecte Tramitació Procediment 
Adjudicació 
(sense IVA) 

Obres Obra de construcció d'escola infantil carrer 
Diputada Clara Campoamor-Av. Alfahuir 

Urgent Obert 906.777 

Serveis 
Gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de 
València Ordinària Obert 17.676.821 

Gestió de 
serveis 

Projecte de retirada de vehicles en la via 
pública 

Ordinària Obert 56.000.000 

Total mostra 74.583.598 

Quadre 23 

8.5 Observacions de caràcter general 

Les incidències generals detectades en els contractes analitzats són les 
següents: 

1. L'article 109 del TRLCSP estableix que l'ordre d'inici dels expedients 
l'ha de realitzar l'òrgan de contractació justificant la necessitat en 
els termes previstos en l'article 22 d'aquesta mateixa Llei. No 
obstant això, en l'Ajuntament l'efectua el regidor de l'àrea 
corresponent sense que es faça referència a la necessitat. 

2. Els anuncis de licitació no indiquen els criteris d'adjudicació ni la 
seua ponderació (article 150.5 del TRLCSP). 

3. El termini mitjà de pagament en la mostra revisada de 2013 i 2014 
és de vuitanta-un dies, superior al màxim de trenta dies establit pel 
TRLCSP, fet que implica que el dit termini no es va complir en un 
89,9% dels pagaments analitzats, els quals sumaren un total de 
20.237.126 euros. 

8.6 Altres incidències posades de manifest en els expedients analitzats 

A més de les observacions comunes, en detallem les que afecten 
individualment a cada contracte. 

8.6.1 Exercici de 2013 

62-0-2013. Acabament de les obres de construcció del retén municipal de 
bombers i policia local del centre històric 

Aquest contracte tenia per objecte l'acabament de les obres del retén 
municipal de bombers que es va iniciar en l'exercici de 2009 amb un 
contracte d'obres licitat per un procediment obert. El contractista  
d'aquesta primera adjudicació va incórrer en 2012 en concurs de 
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creditors. L'Ajuntament va acordar el 22 de febrer de 2013 rescindir el 
contracte i iniciar un nou procediment negociat sense publicitat basant-
se en les causes d'imperiosa urgència, establides en l'article 170, apartat 
e) del TRLCSP. El preu va ser l'únic criteri d'adjudicació. 

El contracte es va licitar per un pressupost base a la baixa d'1.734.146 
euros més IVA, que era el del projecte d'execució del primer contractista, 
una vegada deduïdes les partides ja executades. 

El 26 de juliol de 2013 es va adjudicar per 1.371.726 euros més IVA i un 
termini de nou mesos. L'acta de replanteig es va signar el 22 d'octubre de 
2013, raó per la qual les obres havien d'acabar el 21 de juliol de 2014. No 
obstant això, el 25 de juliol de 2014, es va signar un primer modificat per 
a concloure les obres el 22 de setembre de 2014, que no va comportar un 
increment en el preu i que no acreditava el compliment de les causes 
considerades en l'article 107 del TRLCSP. 

El programa de treball que ens han facilitat no està aprovat per l'òrgan 
de contractació. 

El 20 de gener de 2015 es va signar l'acta formal de recepció condicionada a 
l'esmena de petites deficiències detectades en les proves de posada en marxa i 
formalitzar el llibre final d'obra, la liquidació es va certificar amb data 20 
d'abril de 2015. L'obra es va acabar amb nou mesos de retard respecte a 
la previsió inicial i amb set mesos si se'n considera la modificació. 
Tanmateix, no consta que s'hi hagen imposat les penalitats establides en 
els PCAP i TRLCSP. 

També hem detectat diverses factures per un import total de 235.838 
euros relacionades amb l'objecte del contracte i al marge d'aquest. 

097-SER-2012. Prestació del servei de neteja de les dependències municipals 

Contracte de serveis de regulació harmonitzada adjudicat per un 
procediment obert per un total de 10.006.825 euros. El contracte té una 
duració de dos anys prorrogables a uns altres dos. 

Amb anterioritat a la formalització del contracte, el contractista ja havia 
facturat 904.216 euros a l'Ajuntament en concepte de neteja, sense que 
hi hagués contracte. Sols quatre acords de la Junta de Govern Local 
autoritzaren la despesa. 

Sense tenir en compte les pròrrogues, el contracte finalitzava el 13 de 
maig de 2015. El 31 de juliol de 2014, l'adjudicatari manifesta que no vol 
continuar amb el servei, raó per la qual el 27 de novembre de 2014 els 
Serveis Centrals Tècnics realitzen un informe de necessitats sobre la 
nova contractació. 
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El 8 d'abril de 2015, el contractista admet la continuïtat del servei de 
neteja fins que s'adjudique el nou contracte.  

Dins de la partida de treballs extraordinaris, hem detectat en les 
certificacions despeses sobre la neteja en la seu de l'empresa AUMSA per 
un import de 3.464 euros. 

098-SER-2012. Servei de manteniment dels sistemes informàtics de gestió 
municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas  

De la revisió d'aquest expedient destaca: 

- Dues factures que pugen a 148.647 euros i 88.726 euros, tenen la 
data anterior al període a què van referides, en contra del que 
estableix la clàusula 6 del PCAP. 

- Despeses sense contracte per un import de 276.561 euros anterior a 
aquest contracte. 

118-SER-2012. Servei per a controlar la contracta de gestió del trànsit de la 
ciutat de València 

Contracte de serveis adjudicat  pel procediment obert per una baixa del 
30% sobre els preus establits en el plec de prescripcions tècniques. 

Es va determinar una baixa temerària atenent el que establia el PCAP 
d'aquest contracte, és a dir, aquelles que estigueren per sota de la 
mitjana en deu punts percentuals a la mitjana de les ofertes, aspecte 
permès pel TRLCSP. No obstant això, no es van eliminar del càlcul les 
ofertes més cares en deu unitats percentuals que la mitjana i per aquest 
motiu recomanem com a mesura que persegueix el principi d'economia, 
que s'aplique l'article 85 de l’RGLCAP fins i tot en els casos que no siga 
obligatori. 

029-SER-2013. Serveis informàtics de manteniment del programari 
Adabas/Natural de l'ordinador central de l'Ajuntament 

Servei contractat pel procediment negociat  sense publicitat per raó 
d'exclusivitat del programari, l'import d'adjudicació era de 423.661 euros 
més IVA, raó per la qual es tracta d'un contracte subjecte a regulació 
harmonitzada. Igual que el contracte 106-SER-2013, l'aprovació de la 
despesa es va realitzar al mateix temps que la contractació i no 
prèviament (article 110.1 del TRLCSP), i la seua formalització no es va 
publicar en el perfil de contractant, BOE i DOUE (article 154 del TRLCSP). 

106-SER-2013. Manteniment del programari Xarxa Novell 

Es tracta d'un contracte de serveis SARH licitat per 304.954 euros més 
IVA, que es va tramitar com un negociat sense publicitat basant-se en un 
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certificat de l'empresa propietària de la xarxa que estableix que 
l'empresa adjudicatària és l'única empresa en aquest moment amb 
exclusivitat per a processar les ofertes relatives als productes de gestió del lloc 
d'usuari, col·laboració i gestió de sistemes de xarxes i fitxers a l'Ajuntament de 
València, sense especificar els programes de programari a què es refereix. 
L'informe tècnic de necessitats indica que l'adjudicatària té en exclusiva 
els drets de comercialització i manteniment de la xarxa i que és l'única 
que garanteix un alt nivell de qualitat en la prestació dels serveis. 

La formalització no es va publicar en el perfil de contractant, BOE i DOUE 
(article 154 del TRLCSP). A més amés, dues de les factures revisades 
tenen data anterior al període a què es refereixen, en contra del que 
estableix la clàusula 6 del PCAP. 

3074-SER-2013. Programari ofimàtic 

Es contracta l'adquisició de subministrament de diverses unitats de 
programari ofimàtic per mitjà de la Direcció General de Patrimoni de 
l'Estat del Ministeri d'Hisenda (sistema de contractació centralitzada). El 
Ple de l’Ajuntament de 24 de novembre de 2000 acorda adherir-s’hi. 

No consta que hi haja un informe de necessitats. 

064-AESP-2012. Gestió i explotació del Teatre Musical 

La finalitat d'aquest contracte era gestionar i dirigir el Teatre Musical de 
València, sent la retribució del contractista els ingressos obtinguts per la 
venda de les entrades i una aportació econòmica màxima anual de 
462.000 euros, ja que l'Ajuntament considerava que les entrades no eren 
suficients per a cobrir l'explotació, sense que es justifique aquesta 
consideració. 

El preu de licitació del contracte coincideix amb l'aportació municipal i la 
duració prevista  era de quatre anys més dues possibles pròrrogues.  

El contracte es va qualificar com a administratiu especial, sense que 
existisca un informe que justifique aquesta qualificació. En l'expedient 
s'incorpora una consulta a la Junta de Contractació de les Illes Balears 
sobre un contracte similar que estableix que podria qualificar-se de 
contracte administratiu especial, encara que en la mateix consulta s'afirma 
que la informació aportada pel sol·licitant no era suficient per a 
qualificar el contracte. 

L'informe de la Intervenció sobre el PCAP va indicar el caràcter de 
subvenció de l'aportació econòmica i que per tant s'hauria d'ajustar al 
que estableix la Llei 38/2003 de Subvencions, i al seu reglament, i així es 
va fer constar en els plecs. 
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Per Acord de la Junta de Govern Local del primer de febrer de 2013, es va 
adjudicar per 378.840 euros anuals, encara que, entre la documentació 
per a acreditar la solvència, l'empresa adjudicatària va presentar el 
balanç de l'any anterior a l'adjudicació amb pèrdues. No tenim 
constatació que, atesa aquesta situació, hom acredités l'adequada 
solvència de l'adjudicatari. 

Com a conseqüència de l'anàlisi dels PCAP hem detectat els 
incompliment següents: 

- Ja que en els PCAP s'estableix un sistema de lliuraments mensuals a 
compte en relació amb l'aportació anual, se n'hauria d'haver exigit 
la constitució de garanties (article 34 de l'LGS). 

- La justificació de la subvenció no s'ajusta a les modalitats 
establides per la normativa aplicable (article 69 de l'RGS), puix que 
ni es tracta d'un compte justificatiu amb el contingut fixat per 
aquesta norma, ni s'exigeix la presentació i d'uns estats comptables 
que havien de ser auditats. 

- La clàusula 5a del PCAP estableix que l'import del conjunt de les 
aportacions o subvencions rebudes no podrà excedir de l'import de 
despeses que genera l'activitat contractada, sense tenir en compte 
la recaptació de les entrades que correspon al contractista (article 
19.3 de l'LGS). 

Durant l'any 2013, l'Ajuntament va pagar lliuraments a compte per 
import de 130.566 euros, si bé no es va arribar a pagar l'anualitat 
completa, ja que l'adjudicatari tenia deutes amb la Seguretat Social. Així, 
es va tramitar la resolució del contracte, el qual va ser resolt 
definitivament el 3 d'octubre de 2014. Al mateix temps, en aquest acord 
s'aprova la continuïtat del servei "en nom de l'interès general". 

El 12 de gener de 2015, s'aprova per resolució de l'Alcaldia el 
reconeixement de l'obligació per l'anualitat completa de 2014 que era de 
378.840 euros que resulta improcedent, ja que, com diu la mateixa 
resolució, en aquest moment no s'havia aprovat la liquidació, ni s'havia 
retut el compte justificatiu. 

El 28 de gener de 2015, l'empresa va presentar una sèrie de justificants de 
2013 i 2014, un any després del termini establit. L'informe de la tècnic del 
servei gestor, de data 24 de febrer de 2015, no es pronuncia 
expressament sobre la conformitat de la documentació presentada ni 
sobre si s'adequa a les exigències del plec. En aquest sentit, cal destacar 
que el plec, en la clàusula 24, exigeix que s'aporten els comptes anuals 
d'explotació, que comporta adequar-se als principis i normes 
comptables, tant en el fons com en la forma de presentar els comptes, fet 
que no s'aprecia en la documentació presentada pel contractista. 
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No tenim constatació de l'existència d'informes de la Intervenció sobre la 
justificació de la subvenció. 

La revisió dels justificants presentats pel contractista que pugen a 
673.466 euros i es refereixen al període d'abril de 2013 a octubre de 2014, 
ha posat de manifest també els incompliments següents: 

- Dels justificants aportats, solament s'ha acreditat el pagament de 
244.607 euros, incomplint així el que estableix l'article 31.2 de l'LGS. 

- Els justificants aportats són fotocòpies que totes no estan 
compulsades (article 73 de l'RGS). Hem detectat justificants 
duplicats per un import de 6.430 euros, segons el detall següent: 

- El 25 d'abril de 2013 es va realitzar una actuació que va ser 
doblement facturada, primer per una empresa per 432 euros i 
després per una altra amb el mateix domicili social que 
l'adjudicatari per un import de 1.000 euros. 

- Entre els justificants corresponents al mes de gener de 2014, es 
troba la factura del 17 de gener de 2014, número FC13024, 
corresponent al "Show homenatge a Michael Jackson, els dies 
10, 11 i 12 de gener de 2014" per un import de 5.998 euros i el 
seu pagament mitjançant transferència de data 12 de març de 
2014 a aquest proveïdor. Aquests mateixos justificants (factura 
i pagament transferència) es presenten en el mes de març de 
2014. 

- Diversos dels justificants en concepte de Seguretat Social són 
il·legibles. 

- Hem detectat factures  a nom d'una persona física per un import de 
8.553 euros en les quals no consta  l'objecte de la prestació i en 
dues, que sumen 3.303 euros, està mal calculada la retenció. 
L'import corresponent a l'IRPF el calculen aplicant el percentatge a 
la base imposable més l'IVA. 

- Un justificant de data 1 de juliol de 2013 i per un import de 1.733 
euros, el concepte del qual és "Prestació de serveis des del 9 d'abril 
fins al 30 de maig de 2013", no reuneix els requisits per a ser 
considerat com a factura, ja que no conté les dades essencials com 
ara el NIF o la direcció del proveïdor. També té mal calculada la 
retenció per IRPF. 

- El compte justificatiu considera com a despesa de nòmines l'import 
corresponent a "Base de cotització" en lloc de computar l'import 
com a "Líquid a percebre". 
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- Els justificants presentats van pujar a 382.747 euros, la majoria dels 
quals pertanyen a una empresa del mateix grup i amb el mateix 
domicili social que l'adjudicatari. No s'ha presentat cap justificant 
de pagament de les factures. Aquestes mateixes factures apleguen 
imports per un total de 143.503 euros corresponents a "Despeses de 
personal", sense que s'especifique quin n'és el concepte concret. 

- La clàusula 24 del plec de condicions expressava l'obligatorietat que 
el personal que es contractés fora com a mínim un director, un 
tècnic responsable de la gestió de la sala i un tècnic responsable 
d'escenari i manteniment. Aquests extrems no s'han acreditat 
degudament. 

- A més de la separació de "costos fixos" i "costos variables", hi ha 
una partida que es determina com "benefici industrial", que no ha 
de superar el 5% de la suma dels dos, quan hem comprovat que és 
del 13,47%. 

Per tant, l'Ajuntament ha de sol·licitar el reintegrament de les quantitats 
no justificades o justificades inadequadament (article 36 i següents de 
l'LGS), prèvia tramitació de l'oportú expedient en el qual es quantifique 
l'import no justificat. 

8.6.2 Exercici de 2014 

091-OBRA-2011. Obra de construcció d'una escola infantil en el carrer 
Diputada Clara Campoamor-avinguda Alfahuir 

Projecte en virtut del Decret Llei 1/2009, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, la finalitat del qual va ser el suport a la inversió dels 
municipis de la Comunitat Valenciana (pla confiança). En el cas de 
l'Ajuntament de València, se signa un conveni el 23 d'octubre de 2009 pel 
qual la Generalitat delega a l'Ajuntament la competència per a realitzar 
tots els actes necessaris per a contractar les obres, la direcció i el control 
d'execució, inclosa l'aprovació dels certificats d'obres i honoraris. I 
afegeix que El reconeixement de l'obligació i el pagament de les certificacions 
serà efectuat pels òrgans corresponents de la Generalitat.  

Així, l'Ajuntament inicia la licitació  pel procediment obert i tramitació 
urgent el 26 d'abril de 2011. El contracte s'adjudica el 23 de maig de 2014, 
tres anys després, ja que prèviament s'havia donat la màxima puntuació 
a una empresa declarada en suspensió de pagaments abans de 
l'adjudicació definitiva, raó per la qual el contracte s'adjudica al segon 
contractista amb millor puntuació per un import de 906.777 euros més 
IVA i un termini d'execució de sis mesos. La reducció del termini 
d'execució es puntuava amb un 20% del total, als efectes d'adjudicació. 

L'obra havia d'acabar en desembre de 2014, però quinze dies abans de 
l'acabament d'aquest termini es rep un escrit del contractista que 
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sol·licita l'ampliació del termini. La Junta de Govern acorda imposar la 
penalitat diària en proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte, d'acord amb l'article 196 de l'LCS, i concedir l'ampliació 
per un termini de dos mesos comptadors a partir de la data en què 
s'autoritze el reajustament d'anualitats, l'eficàcia de l'acord queda 
condicionada al reajustament per part de la Conselleria. 

En al·legacions l’Ajuntament comunica que el reajustament d’anualitats 
s’autoritza per la Conselleria en data 26 de maig de 2015, i el 22 de 
setembre de 20145 se signa l’acta d’activació total de l’obra. 

045-SER-2013. Gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València 

Contracte SARH adjudicat pel procediment obert per 17.676.820 euros 
més IVA. No s'han detectat aspectes significatius destacables. 

120-GSER-2012. Projecte de retirada de vehicles de la via pública 

Es tracta d'un contracte de gestió de servei públic, licitat pel procediment 
obert i adjudicat per una baixa del 13,5% sobre els preus unitaris de 
retirada de vehicles, aprovats en cada anualitat en l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per prestació del servei de retirada de vehicles en la via 
pública. 

En aquest contracte, que té una duració de de vuit anys més dos de 
pròrroga, hem detectat el següent: 

- No consta que hi haja l'informe proposta de necessitats ni tampoc 
les actuacions preparatòries establides en la secció 3a del TRLCSP, 
que impliquen la descripció del règim jurídic del servei (article 132 
del TRLCSP) i el projecte d'explotació a què es refereix l'article 118 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i que justifica 
el preu pel qual es licita. 

- Pel que fa al PCAP: 

- S'ha definit com un contracte mixt i, tanmateix, no 
s'especifiquen expressament els imports corresponents a la 
part de serveis i a la gestió dels serveis. Per tant, la seua 
duració de deu anys no està suficientment justificada. 

- La clàusula 30 del PCAP preveu la subcontractació d'acord amb 
els articles 227 i 228 del TRLCSP que es refereixen al règim 
general de subcontractació quan l’article 289 del TRLCSP limita 
la subcontractació en el cas de contracte de gestió de serveis a 
prestacions accessòries. Així mateix, s'estableix com a dret de 
l'adjudicatari Obtenir la compensació econòmica que mantinga 
l'equilibri financer en els termes del TRLCSP, prerrogativa 
considerada en la normativa sols en cas de modificació del 
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contracte per unes causes detallades succintament (article 258 
del TRLCSP). 

- A aquest procediment es presentaren tres licitadors i en l'acta 
de la mesa de contractació, que ha de pronunciar-se sobre els 
criteris de judici de valor, sols s'expressa el rebuig d'un dels 
licitadors per no complir amb el nombre mínim de places 
d'aparcament exigides en els plecs de condicions. L'informe 
urbanístic sobre la compatibilitat de la zona i l'ús, i pel qual 
s'exclou un dels licitadors, està sense signar. 

- El servei de contractació va emetre un informe en el qual 
s'indiquen els motius pels quals calia rebutjar l'adjudicatari amb 
major puntuació per incompliment del PCAP. La mesa de 
contractació, en l'Acord de 25 de febrer de 2014, va rebutjar aquest 
contractista i, per tant, va quedar solament un contractista que és 
a qui li se va adjudicar el contracte per Acord de la Junta de 
Govern Local, de 28 de febrer de 2014. La UTE rebutjada va 
interposar un recurs especial en matèria de contractació que va 
ser resolt a favor de l'Ajuntament. Posteriorment es va interposar 
un recurs contenciosoadministratiu que a la data de redactar 
aquest Informe encara no s'ha resolt. 

8.7 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

També hem analitzat l'execució del contracte de manteniment i 
conservació dels edificis municipals (expedient 16-SER-2012), licitat en 
2012 a fi de verificar l'execució durant els exercicis de 2013 i 2014. 
D'aquesta revisió destaquen els aspectes següents: 

- L'objecte del contracte no està totalment determinat i, per tant, 
s'incompleix l'article 86 del TRLCSP. D'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques, el contracte es subdivideix en dos objectes, 
el primer és el manteniment d'edificis municipals i la gestió tècnica dels 
sistemes d'alarma, i el segon seria el descrit en el paràgraf quart de la 
prescripció primera del citat plec que deixa la porta oberta a altres 
serveis, obres i subministraments no compresos en els supòsits anteriors, 
amb el límits d'un contracte menor. 

- El preu del contracte ve establit per una baixa del 2% sobre el 
pressupost de licitació (manteniment dels edificis municipals i 
gestió dels sistemes d'alarma). Sobre els altres serveis, obres i 
subministraments es va fixar una baixa del 19% sobre uns preus 
unitaris establits en els annexos del plec de condicions tècniques o 
per l'Institut Valencià de l'Edificació.  

- Així mateix, l'estimació que fa la clàusula 5 del PCAP, tant del 
pressupost com de l'import global del contracte fa referència tan 
sols a la primera part de l'objecte del contracte. En relació amb la 
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segona part de l'objecte contractual, cal dir que no s'estableix  en 
els plecs un pressupost màxim que limite l'import total dels 
encàrrecs que es poden efectuar al contractista. Per tant, no sols es 
deixa obert l'objecte del contracte, sinó també el pressupost 
adjudicat, fet que agreuja la indeterminació de l'objecte indicada 
abans. 

- Quant a la segona part de l'objecte del contracte, cal notar que 
aquells encàrrecs que l'Ajuntament pot realitzar discrecionalment 
es facturen o bé juntament amb la part fixa, o bé en factura i 
certificació separada. L'import de les despeses extraordinàries 
facturades juntament amb la part fix, comptabilitzat en 2013, puja a 
469.426 euros, i almenys 754.076 euros, facturat de forma separada 
a la part fixa. Això implica un total d'almenys 1.223.502 euros que 
responen a despeses d'inversió de molt distinta naturalesa que no 
sempre s'ajusten al concepte de contracte menor, tal com exigeix 
en la prescripció 1.1 del plec de clàusules tècniques, punts 2, 3 i 4 
del paràgraf quart, raó per la qual haurien de ser objecte de licitació 
separada. Les inversions més significatives que superen el límit del 
contracte menor són les següents: 

Concepte Import 

Reposició de làmpades LED 112.822 

Adequació diverses dependències municipals  120.821 

Reforma edificis bombers  120.866 

Quadre 24 

A més a més, hem seleccionat una mostra d'articles que corresponen a 
diversos encàrrecs per a comprovar que els preus aplicats van ser 
establits en el PPT sense que s'hi haja acreditat aquest extrem, segons el 
detall que mostrem, en euros, tot seguit: 

Concepte Import 

Reposició telèfon sense fil al vigilant del museu Palau de Cervelló 625 

Reposició telèfon digital àrea d'economia casa consistorial  1.055 

Reposició nevera i forn en office alcaldia casa consistorial 1.024 

Reposició entapissat sofàs saló casa forestal  2.204 

Quadre 25 
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8.8 Comandes de gestió 

Segons la informació facilitada, les comandes en vigor en 2013 eren els 
següents:  

COMANDA DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT A ALTRES ENTITATS 

Data de 
l'encàrrec 

o comanda 

Instrument de 
formalització 

(conveni, 
acord, 

resolució, 
verbal, tàcit, 

etc.) 

Supòsit legal 
Breu descripció de les 

prestacions encarregades: 
objecte 

Import de 
l'encàrrec 
amb IVA 

Dura-
ció en 
mesos 

S'han 
aplicat 
tarifes: 
SI/NO 

Enti tat 
encar-
regada 

21/06/2013 
Acord Junta de 
Govern 

Art. 4.1.n) 
TRLCSP 

Elaboració del pla especial de 
l'ordenació dels terrenys de la 
Marina Real 

52.000  NO AUMSA 

27/06/2014 Acord Junta de 
Govern 

Art. 4.1.n) 
TRLCSP 

Redacció dels instruments 
urbanístics necessaris per a 
l'adaptació del Pla Especial de 
Protecció i Reforma Interior del 
Cabanyal-Canyamelar al que 
disposa en l'Ordre Ministerial  
CUL/3631/2009 

En 
tràmit 

 NO AUMSA 

28/06/2013 
Acord Junta de 
Govern 

Art. 4.1.n) 
TRLCSP 

La gestió de les actuacions 
necessàries per a dur a terme 
les obres de rehabilitació del 
mercat del Grau 

En 
tràmit 

 NO AUMSA 

Quadre 26 

D'altra banda, durant l'exercici de 2013, l'Ajuntament de València va 
reconèixer en el seu pressupost, inversions realitzades mitjançant 
l'empresa municipal AUMSA per un import de 9.231.796 euros que, 
d'acord amb les fonts de l'Ajuntament també són comandes de gestió, 
però que tanmateix no estaven en la relació anterior. Els projectes a què 
es refereixen aquests reconeixements són: 

Projecte 2013 
(Import en euros) 

Torre Roqueta 236.775 
Línia subterrània metro Tabacalera 606.783 
Pont de Fusta 8.388.238 

Total 9.231.796 

Quadre 27 

D'aquestes tres inversions hem seleccionat el projecte del Pont de Fusta 
que es va iniciar en l'exercici de 2009 i que ha comportat una despesa 
total per a l'Ajuntament de València d'11.486.831 euros, IVA inclòs, i en 
destaquem les conclusions següents: 
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1. L'Ajuntament va encarregar a AUMSA la construcció del Pont de 
Fusta basant-se en l'article 24.6 de l'LCSP, però aquesta societat 
pública local, al seu torn, va realitzar un procediment de licitació 
obert amb publicitat, ja que es tractava d'un contracte SARH, 
adjudicant aquest mateix projecte a una constructora privada que 
ha facturat a AUMSA un import de 10.168.580 euros (IVA inclòs). En 
2013 es van comptabilitzar 8.388.238 euros que van ser aprovats per 
mitjà d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

2. Les comandes de gestió es troben regulades en l'article 24 de l’LCSP 
i del TRLCSP, amb el títol execució d'obres i fabricació de béns mobles 
per part de l'Administració, i execució dels serveis amb la col·laboració 
d'empresaris particulars, és a dir, aquest article regula aquells 
encàrrecs que l'Administració puga realitzar pels seus propis 
mitjans en lloc de recórrer a contractistes externs, fet que 
constitueix una excepció. Ja que en l'expedient no s'acredita la 
necessitat de la comanda, no considerem que estiga justificat que 
l'Ajuntament no licite la contractació d'aquesta obra, en comptes 
d'efectuar-la a través d'una comanda de gestió amb AUMSA i siga 
aquesta societat qui subcontracte amb una empresa privada. 

3. A més a més, també destaquen uns altres incompliments de 
l'article 24.6 del TRLCSP: 

- La retribució no es va fixar per tarifes, sinó per un 5% sobre el 
que va facturar el constructor a AUMSA, segons l'Acord de la 
Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2009. 

- Els estatuts d'AUMSA no determinen expressament que és un 
mitjà propi de l'Ajuntament de València, ni concreten el règim 
de les comandes que se li poden oferir o les condicions en què 
podrien adjudicar-se-li els contractes. 

8.9 Altres aspectes 

En l'informe de la Intervenció de fiscalització posterior de despeses de 
2013, es qualifiquen d'invalorables despeses amb EMIVASA per un valor 
de 10.355.000 euros per falta de presentació de la documentació 
necessària per a analitzar-les. D'aquest tipus de despeses, hem sol·licitat 
informació addicional d'una inversió de 2.700.000 euros que ha sigut 
facilitada en la fase d’al·legacions. Pel que fa a aquesta inversió en l’obra 
de renovació i millora de la xarxa de distribució d’aigua potable i baixa 
pressió, exercici 2013, cal significar que la certificació número 1 de data 
29 de maig de 2013 representa un 34% de l’import total (1.095.491 euros 
d’una obra de 3.267.000 euros), a tan sols vuit dies de l’autorització del 
començament de la seua execució (21 de maig de 2013), amb un termini 
d’execució d’un any. 
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L'informe definitiu d'auditoria de despeses de l'exercici de 2013 de la 
IGAV de 12 de setembre de 2014 i en la informació addicional 
proporcionada per la pròpia IGAV, en matèria de contractació 
administrativa ressalta la reiteració de la incidència de despeses sense 
autorització, disposició i/o fiscalització prèvia, sense cobertura 
pressupostària, sense subjectar-se al procediment de contractació 
preceptiu, serveis que continuen prestant-se una vegada acabats els 
contractes i les seues pròrrogues, així com les despeses amb proveïdors 
repetitius que superen molt el límit del contracte menor. 

Pel que fa a aquesta qüestió, s'han posat de manifest els fets específics 
destacables: 

a) Un expedient (element G6) per un import de 6.533 euros, en el qual 
s'indica l'alteració en documents que formen part d'un expedient 
desvirtuant la seqüència de les actuacions administratives (adjudicació a 
una agència privada de notícies). 

b) Es qualifica com invalorable una despesa de 1.363 euros (element 
E62) per la dubtosa aplicabilitat de la despesa al pressupost municipal, en 
correspondre al pagament de diferents serveis d'hostaleria 
consumits pel personal d'empreses contractades per l'Ajuntament. 

c) En un altre cas (element G177), l'import d’adjudicació del qual és de 
837.690 euros, es produeix un major cost per a l'Ajuntament generat per 
l'aplicació inadequada de les condicions contractuals. 

 L’Ajuntament en les al·legacions, sense aportar documentació de 
suport, informa que el servei gestor va iniciar les actuacions de 
reintegrament d’excessos de despeses l’1 d’abril de 2014 (la 
Resolució de l’aprovació d’aquest és de 10 de juny de 2015). 
S’assenyala que, amb data 21 de juliol de 2015, s’ha cobrat el 
reintegrament de 249.393 euros “corresponent a un excés de 
pagament en les certificacions dels mesos de gener de 2011 a 
desembre de 2013” sense que s’informe sobre la liquidació dels 
interessos de demora per les quantitats percebudes indegudament. 

d) En dos casos (elements D3 i D7), els dos de 30.000 euros, es troben 
desviacions substancials de l'obra executada respecte al projecte aprovat 
encara sense excés de despesa en el seu conjunt) i en l'element D3 apareix 
l'aplicació de preus superiors als previstos en els plecs de la contracta. 

e) Sobre un expedient qualificat d'invalorable en inversions (element 
D48), es fa constar l'existència de discrepàncies no explicades i no 
avaluables entre l'objecte dels plecs i l'execució del contracte (import 
d'adjudicació de 100.000 euros). 

Hem sol·licitat informació sobre les actuacions realitzades en relació 
amb aquests fets, i la IGAV ens comunica que el seu treball no ha abastat 
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el seguiment de les eventuals actuacions dutes a terme per les unitats 
gestores que hagen pogut derivar d'aquestes valoracions, i remeten a les 
al·legacions presentades, si s'escau, per les unitats gestores.  

9. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

9.1 Normativa i grau d'aplicació 

La Llei de Subvencions inclou en l'àmbit subjectiu de la seua aplicació 
l'Administració local i per tant l'Ajuntament. En l'article 2 d'aquesta Llei, 
es defineix el concepte de subvenció i, d'acord amb aquest precepte, hi 
ha dos tipus de figures que no tenen la consideració de subvenció 
pública: 

- Les aportacions dineràries realitzades entre les diferents 
administracions públiques quan dites aportacions tenen per objecte 
finançar globalment l'activitat de l'Administració destinatària. 

- Les aportacions dineràries que es realitzen entre distints agents 
d'una mateixa Administració, els pressupostos de la qual estiguin 
integrats en els pressupostos generals de l'Administració que es 
tracte, independentment que es destinen a finançar globalment 
l'activitat o una actuació concreta, sempre que no resulten d'una 
convocatòria pública. 

Aquesta distinció és fonamental perquè si l'entitat beneficiària no té la 
condició d'Administració  i no es donen els requisits indicats, l'aportació 
de diners no és una transferència i per tant es tracta d'una subvenció, i 
és aplicable el règim jurídic que regula aquesta activitat de foment. 

L'Ajuntament disposa de dues ordenances que regulen subvencions en 
règim de concurrència competitiva, l'ordenança reguladora de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als clubs 
esportius de la ciutat de València i una altra ordenança per a regular la 
convocatòria de subvencions destinades als clubs esportius d'alt nivell. 

Així mateix, les bases d'execució del pressupost regulen diversos 
aspectes sobre les transferències als organismes autònoms (base 25), les 
aportacions a fundacions, associacions i consorcis que no depenen de 
l'Ajuntament (base 27) i les subvencions municipals (base 28). 

De l'anàlisi d'aquesta regulació i del PAIG, així com de la seua aplicació 
destaca el següent: 

- La fiscalització de la justificació de les aportacions a fundacions i 
altres ens no dependents de l'Ajuntament, que en l'exercici de 2013 
pugen a 7.831.300 euros, és insuficient, ja que es limita a una 
comprovació formal que s'ha presentat davant el servei gestor els 
comptes i determinada documentació. 
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- Les bases d'execució del pressupost regulen alguns aspectes sobre 
les subvencions, però no són pròpiament unes bases reguladores. 
De fet efectuen una remissió a allò que establisquen les respectives 
bases reguladores de concurrència competitiva. 

- L'Ajuntament no disposava per a l'exercici de 2013 d'un pla 
estratègic de subvencions (article 8 de l'LGS). Per a l'exercici de 
2014, la Junta de Govern Local va acordar en sessió ordinària 
realitzada el 22 de novembre de 2013 aprovar el Pla Estratègic de 
Subvencions de l'Ajuntament de València per al període de 2014-
2016. 

- No tenim constatació que les unitats gestores hagen complit 
l'obligació d'elaborar una relació de les subvencions concedides i 
abonades para trametre-la al servei fiscal de despeses, tal com 
determina la base 28.3 d'execució del pressupost. A més  a més, 
l'Ajuntament ha incomplit l'obligació de subministrar la informació 
requerida a la base de dades nacional de subvencions. (article 20 de 
l'LGS). 

- La base 28.5.2 d'execució del pressupost estableix com un dels 
supòsits de concessió directa, aquelles subvencions inferiors a 1.000 
euros, quan això no està considerat per la Llei de Subvencions. Per a 
aquestes subvencions les bases d'execució del pressupost exclouen 
la publicitat de la seua concessió. Segons la informació facilitada, 
les subvencions concedides directament i de quantia no superior a 
1.000 euros, pujaren a 59.850 euros. 

- No s'ha efectuat el control financer tal i com preveu la Llei de 
Subvencions en el seu títol III, encara que sí que s'ha efectuat una 
fiscalització posterior que ha inclòs despeses imputades al capítol 4. 

9.2 Transferències i subvencions concedides en l'exercici de 2013 

Els saldos dels comptes de subvencions del compte de resultat 
economicopatrimonial de l'exercici de 2013, són els següents: 
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Compte Denominació 2013 

650 Transferències corrents a entitats locals 42.641.416 

651 Subvencions corrents 80.255.472 

651 Total subvencions corrents 122.896.888 

655 Total subvencions de capital 1.000.000 

Total subvencions. Compte resultat economicopatrimonial 123.896.888 

Quadre 28 

Un resum de les obligacions reconegudes dels capítols 4 i 7 de 
l'Ajuntament de València, a 31 de desembre de 2013, és el següent: 

Article Denominació Import 

41 Transferències corrents a OOAA de l'Ajuntament 38.419.635 

42 Transferències corrents a l'Estat 118.575 

44 Transferències corrents a empreses de l'Ajuntament 55.260.000 

45 Transferències corrents a comunitats autònomes 691.831 

46 Transferències corrents a entitats locals 356.833 

47 Transferències corrents a empreses privades 1.420.396 

48 Transferències corrents a famílies i institucions sense 
fins de lucre 25.604.382 

49 Transferències corrents a l’exterior 23.523 

 Total capítol 4 Transferències corrents 121.895.175 

74 Transferències de capital a empreses de l'Ajuntament 1.000.000 

 Total capítol 7 Transferències de capital 1.000.000 

Quadre 29 

Existeix una diferència d'1.001.713 euros entre les obligacions 
reconegudes del capítol 4 i l'apartat de subvencions corrents del resultat 
economicopatrimonial de l'exercici de 2013 que l'Ajuntament ha 
conciliat. 

Segons la informació obtinguda, un total de vint-i-dos serveis gestionen 
les subvencions que concedeix l'Ajuntament sense que tinguem 
constatació que hi haja una unitat que exercisca una adequada 
coordinació entre els dits serveis. 

Un resum de l'import concedit per l'àrea de gestió de les subvencions i 
aportacions en l'exercici de 2013, segons les relacions facilitades per 
l'Ajuntament és el següent expressat en euros: 
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Servei 

Aportacions i 
subvencions 

concessió 
directa 

Concurrència 
competitiva i 

concessió 
directa amb 
convocatòria 

Cofinan-
çades 

Innovació i projectes emprenedors 2.200.335 751.100 600 

Turisme 4.100.000 0 0 

Descentralització i participació ciutadana 84.000 0 0 

Palau Música i Congressos 90.000 0 0 

Educació 96.044 3.178.998 0 

Festes 265.800 1.757.150 0 

Drogodependències 167.400 0 66.272 

Joventut 114.700 20.000 0 

Relacions internacionals 20.000 0 0 

Acció cultural 473.134 175.770 0 

Ocupació 1.856.340 611.000 2.250 

Comerç i abastiments 96.987 9.711 0 

Gabinet d'Alcaldia 116.200 0 0 

Esports 679.082 748.379 0 

Projectes urbans 1.250.000 0 0 

Benestar social 2.839.516 5.714.368 0 

Total 14.449.538 12.966.476 69.122 

Quadre 30 

Del total de les subvencions i aportacions concedides que foren de 
27.485.136 euros, el 52,6% corresponen a subvencions de concessió 
directa sense convocatòria i a aportacions a ens no dependents. 

9.3 Expedients fiscalitzats 

A fi de comprovar que els procediments de concessió i gestió de 
subvencions s'ajusten a la legalitat vigent en aquesta matèria, n'hem 
seleccionat una mostra que representa el 64,9% de les subvencions i 
aportacions concedides. 
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Tipus Import relació Import verificat % 

Concurrència competitiva i concessió 
directa amb convocatòria 12.966.476 

6.484.290 50,0% 

Concessió directa i aportacions 14.449.538 11.359.286 78,6% 

Cofinançades 69.122 0 - 

Total 27.485.136 17.843.576 64,9% 

Quadre 31 

9.4 Subvencions de concurrència competitiva i concessió directa amb 
convocatòria 

En el quadre següent es mostra un resum dels expedients revisats que 
representen un 50,0% de l'import total de concurrència competitiva i 
concessió directa amb convocatòria imputat al capítol 4, articles 47, 
"Transferències corrents a empreses privades" i 48, "Transferències 
corrents a famílies i institucions sense fins de lucre", amb les xifres 
expressades en euros: 

Número 
d'expedient 

Servei 
Descripció del fi públic Import 

subvenció 
Import 

concedit 

2013/021 Innovació i 
projectes 
emprenedors 

Iniciatives empresarials València Emprèn 2013 687.000 687.000 

2013/6 Ocupació Ajudes municipals a la contractació 2013 429.725 429.725 

2013/022 Acció cultural Ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2013 175.770 175.770 

2012/614 y 
2012/428 

Festes Monuments fallers i il·luminació carrers falles 
2013 

1.753.000 1.720.298 

2012/6268 Benestar Social i 
Integració 

Ajudes per a ONG per a realitzar projectes de 
“Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 
2012” 

500.000 500.000 

2013/3683 Benestar Social i 
Integració 

Ajudes para sufragar les despeses de menjador 
curs 2013/2014 

2.238.795 2.051.340 

2013/8 Deportes Clubs esportius d'alt nivell  700.000 541.379 

 Total 6.484.290 6.105.512 

Quadre 32 

Pel que fa a les diverses actuacions d'iniciació i instrucció 
desenvolupades a l'inici  de cada un dels expedients de subvenció, s'han 
posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Excepte en l’expedient 2013/8, les bases reguladores del qual van 
ser aprovades pel Ple de l’Entitat, en sis dels set expedients 
examinats, les convocatòries contenen les bases reguladores en el 
mateix acte, si bé són aprovades per la Junta de Govern. Pel que fa a 
això, cal assenyalar que l’aprovació de les bases reguladores de 
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subvencions és una competència del Ple de l’Ajuntament, siga a 
través d’una ordenança (article 123 de l’LRBRL) o de les bases 
d’execució del pressupost (articles 165 i 166 del TRLRHL). 

Quant a les bases reguladores (article 17 de l'LGS): 

- En l'expedient de "Clubs esportius d'alt nivell" hi ha convocatòria i 
bases reguladores, però són de l'exercici de 2007 i l'informe del 
servei fiscal de despeses indica que l'ordenança reguladora no 
expressa tota els extrems exigits per l'apartat 3r de l'article 17 de 
l'LGS. 

- La base reguladora d'"Ajudes per a sufragar les depeses de 
menjador curs 2013/2014" no està publicada en el diari oficial 
corresponent, però sí en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

- Excepte en l'expedient "Iniciatives empresarials València Emprèn 
2013", no existeix un informe previ del servei jurídic. 

- No apareix la quantia individualitzada de la subvenció ni els criteris 
per a la seua determinació en dos dels expedients examinats, 
"Ajudes per a sufragar les despeses de menjador, curs 2013/2014" i 
"Clubs esportius d'alt nivell". 

- No figura el termini ni la forma de justificació per part del 
beneficiari o de l'entitat col·laboradora, si escau, del compliment de 
la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació 
dels fons percebuts en els expedients "Iniciatives empresarials 
València Emprèn 2013" i “Ajudes per a sufragar les despeses de 
menjador curs 2013/2014". 

- Tret de l'expedient de "Clubs esportius d'alt nivell", les bases 
reguladores no expressen les circumstàncies que, com a 
conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte 
per a concedir la subvenció, podran dur a terme la modificació de la 
resolució. 

- En els expedients "Ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2013", 
"Monuments fallers i il·luminació de carrers, falles 2013" i "Ajudes 
per a ONG per a realitzar projectes de lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social 2012” i “Ajudes per a sufragar les depeses de 
menjador curs 2013/2014”, no es tenen en compte els criteris de 
graduació dels possibles incompliments de condicions imposades 
amb motiu de la concessió de les subvencions. 

Pel que fa a les sol·licituds i la seua valoració (article 24 de l'LGS): 

- En l'expedient "Ajudes per a sufragar les depeses de menjador curs 
2013/2014" no es pot fer un seguiment fàcil de la sol·licitud ni 
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existeix evidència de l'avaluació realitzada, ja que les sol·licituds de 
les beques de menjador no es troben en el centre gestor, sinó en 
cada un dels centres escolars i l'avaluació la realitza cada centre 
escolar. A més a més, en els expedients revisats no consta l'informe 
d'aquesta avaluació. 

- No hi ha evidència de l'avaluació realitzada en l'expedient "Clubs 
esportius d'alt nivell"; sols consta l'acta definitiva de la comissió 
tècnica avaluadora. L'avaluació la realitza l'organisme autònom de 
l'Ajuntament, "Fundació Esportiva Municipal" i remet una acta al 
servei d'esports. 

En l'anàlisi dels procediments de resolució de la concessió de la 
subvenció, la seua justificació, control i seguiment, s'han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- En els annexos a la resolució no consten les sol·licituds 
desestimades, sols les concedides. Això ho hem detectat en els 
expedients "Monuments fallers i il·luminació de carrers, falles 2013" 
i el de "Clubs esportius d'alt nivell" (article 25.3 de l'LGS). 

- En l'expedient d'"Ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2013", no 
consta un sistema de seguiment sobre el cobrament dels saldos 
deutors corresponents als reintegraments i sancions pecuniàries 
sol·licitats als beneficiaris. No s'ha establit tampoc un procediment 
que assegure l'adequat arxiu d'expedients i el manteniment d'una 
base de dades amb la informació actualitzada de la situació de cada 
expedient i beneficiari. 

9.5 Subvencions de concessió directa sense convocatòria i aportacions a 
fundacions i altres ens no dependents 

De les relacions facilitades, hem seleccionat una mostra que representa 
un 78,6% de l'import total de subvencions concedides directament i de 
les aportacions efectuades a ens no dependents. 

9.5.1 Subvencions de concessió directa 

En aquest apartat s'inclouen aquells expedients seleccionats relatius a 
subvencions concedides directament per l'Ajuntament, segons el detall 
següent: 
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Servei Núm. 
d'exped. 

Justificació 
concessió Descripció del fi públic 

Compte 
comptable 

Art. 
Pres. 

Import 
concedit 

Innovació i 
projectes 
emprenedors 

2013/14 

 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la 
Fundació VEO. Desenvolupament i posada en 
marxa del Centre de Producció Artística per a 
joves 

651 48 500.000 

Festes 227/2013 (1) Desenvolupament de la S. Santa Marinera 651 48 139.500 

Acció cultural 61/13  Programa activitats “Palau de les Arts” 650 45 239.639 

Innovació i 
projectes 
emprenedors 

2013/3 
 

Conveni de col·laboració concessió "Premi Rei 
Jaume I" en la categoria de Noves Tecnologies 

650 48 203.806 

Ocupació 2013/0092  Addenda conveni IV Pacte per l'ocupació 651 48 456.340 

Benestar social i 
integració 

02201-
2012-5160 

(1) Programa d'acollida i atenció a persones 
immigrants (1ª pròrroga anual) 

651 48 411.103 

Benestar social i 
integració 

02201-
2013-3377 

(1) 
Intervenció social a la ciutat de València 651 48 218.774 

Benestar social i 
integració 

02201-
2013-4503 

(1) Programa atenció a persones sense sostre i no 
domiciliades 

651  345.924 

Benestar social i 
integració 

02201-
2010-240 

(1) 
Atenció persones sense sostre i menjador social 651 48 407.400 

Esports 385/13 (2) Desenv. activitats especials de tecnificació i org. 651 48 204.000 

Esports 43/13 (2) XXXIII Edició del Marató de València 651 48 100.000 

Projectes 
urbans 

03201/2009
/63 

 Edifici protegit inclòs PEPRI Cabanyal destinat a 
promoure la seua regeneració i rehabilitació 
integral  a fi de revitalitzar el barri 

No No 1.250.000 

 Total 4.476.486 
(1) Nominativa en pressupost 
(2) Interès social 

Quadre 33 

De la revisió efectuada destaquem el següent: 

- Quatre expedients de subvencions de concessió directa (2013/14, 
61/13, 2013/3 i 2013/0092) no figuren nominativament en el 
pressupost quan haurien de registrar-se atès el seu caràcter 
repetitiu any rere any, tenint en compte que no se n'ha acreditat 
l'interès social. En aquest sentit, la concessió directa de 
subvencions ha de ser una excepció, ja que el procediment ordinari 
de concessió és el de concurrència competitiva (article 22.2 de 
l'LGS).  

- L'expedient 03201/2009/63 correspon a una subvenció d'1.250.000 
euros per a rehabilitar un edifici protegit del barri del Cabanyal. 
Aquest projecte està paralitzat per la situació dels PEPRI del 
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Cabanyal-Canyamelar i sols s'han efectuat dos pagaments relatius 
al projecte de rehabilitació. 

- El conveni relatiu a l'expedient 2013/3, no conté el règim de 
justificació per part del beneficiari (article 65 de l'RLGS). 

- En cinc expedients (2013/14, 61/13, 2013/3, 2013/0092 i 02201-2010-
240) no existeix cap certificat de l'entitat subvencionada en el qual 
s'acredite que no concorre en cap de les circumstàncies de l'article 
13.2 de l'LGS. En tots excepte en l'expedient 2013/3, es presenta el 
certificat de trobar-se al dia de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 

- No hi ha constatació que el beneficiari adopte les mesures de 
difusió d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de l'LGS i l'article 31 
de l'RLGS, en quatre dels set expedients analitzats (02201-2012-
5160, 02201-2013-3377, 2201-2013-4503 i 02201-2010-240). 

- En quatre dels expedients (2013/14, 61/13, 2013/3 i 2013/0092) no 
s'acompleix l'article 18 de l'LGS ni l'article 30 de l'RLGS referent a la 
publicitat de les subvencions concedides en el diari oficial 
corresponent. 

Quant a la justificació: 

- En dos expedients (02201-2013-4503 i 02201-2010-240) no hi ha cap 
memòria explicativa de l'activitat realitzada per a garantir que s'ha 
executat l'activitat subvencionada (article 72 de l'RLGS). A més a 
més, en l'expedient 02201-2013-4503 no s'acompleix una clàusula 
del conveni que diu que s'ha de trametre mensualment un 
comunicat que indique les dades globals dels usuaris afectes a la 
subvenció. 

- Pel que fa al contingut del compte justificatiu de la subvenció 
segons l'article 72 de l'RLGS: 

a) En sis expedients (227/2013, 61/13, 2013/3, 02201-2013-3377, 
02201-2013-4503 i 02201-2010-240) no s'exigeix una memòria 
d'actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, on s'indiquen les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts. En l'expedient 
227/2013, sí que consta en el conveni, però no figura la 
memòria. 

b) No figura una memòria econòmica justificativa del cost de les 
activitats realitzades en quatre expedients (61/13, 02201-2012-
5160, 02201-2013-4503 i 02201-2010-240) encara que sí que 
n'han presentat les factures. 
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c) En dos expedients (02201-2012-5160 i 02201-2010-240) no hi ha 
una relació classificada de despeses i inversions de l'activitat, 
identificant el creditor, l'import, la data d'emissió i la data de 
pagament. 

- En tres expedients examinats (61/13, 02201-2010-240 i 43/13) no 
s'han exigit els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 
de l'LGS, ha de sol·licitar el beneficiari sobre les despeses 
subvencionades. 

- En un dels expedients revisats, el 2013/14, la subvenció del qual és 
de 500.000 euros, no es presenta el cost per activitat subvencionada, 
raó per la qual desconeixem si són despeses atribuïbles al conveni, 
ja que aquesta entitat percep de l'Ajuntament una subvenció i una 
aportació. 

- En l'expedient 61/13 no s'ha acreditat el compliment de la clàusula 
3.1 del conveni que determina que la finalitat de la subvenció és 
promocionar la cultura valenciana, quan els justificants aportats 
corresponen solament a l'òpera Otello, que és una activitat del Palau 
de les Arts. En aquest expedient figuren les factures, però són 
còpies no compulsades. A més a més, no estan segellades per a 
acreditar si s'han utilitzat per a justificar aquesta subvenció 
determinada, per tant no s'ha complit la base d'execució 28.9 del 
pressupost i l'article 73 de l'RLGS. 

- No consta la justificació dels pagaments en l’expedient 61/13, i per 
aquesta raó desconeixem si les despeses realitzades s'han pagat 
amb anterioritat, tal com determina l'article 31.2 de l'LGS. 

- En dos expedients (61/13 i 02201-2010-240) en el conveni no figura la 
data límit de justificació. 

- En no presentar-se el pressupost de l'activitat que s'ha de 
subvencionar es desconeix si se n'han produït desviacions en dos 
expedients (2013/14 i 61/13). 

- No s'ha acreditat la inexistència d'ingressos addicionals relacionats 
directament amb l'activitat subvencionada, com ara altres 
subvencions, finançament provinent del sector privat, interessos 
generats pels fons de subvenció, segons l'article 30.4 de l'LGS. 
Aquesta incidència s'ha detectat en set expedients (2013/14, 61/13, 
2013/3, 02201-2012-5160, 02201-2013-3377, 02201-2013-4503 i 02201-
2010-240). 

 En dos expedients (2013/14 i 02201-2010-240) no hem obtingut 
evidència en quina mesura les persones declarades pel beneficiari 
han dedicat el seu temps a efectuar l'activitat subvencionada. 
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Quant al control i seguiment: 

- En els expedients (2013/14, 227/2013, 2013/3 i 43/13) l'Ajuntament 
no té implantat un sistema de seguiment de l'aplicació i justificació 
de les subvencions. 

- En cinc expedients (61/13, 02201-2012-5160, 02201-2013-3377, 02201-
2013-4503 i 02201-2010-240), en el conveni figura una comissió de 
seguiment, però no hi ha cap acta de reunions del seguiment de 
dites comissions. 

- L'Ajuntament no té implantat un sistema de seguiment  sobre el 
cobrament dels saldos deutors corresponents als reintegraments i 
les sancions pecuniàries sol·licitats als beneficiaris. 

 No ha establit tampoc un procediment que assegure l'adequat arxiu 
dels expedients i el manteniment d'una base de dades amb la 
informació actualitzada de la situació de cada expedient i 
beneficiari. 

 L'arxiu dels expedients es porta en cada unitat administrativa. No 
s'ha establit cap base actualitzada de tots els expedients de 
subvencions de concessió directa. 

9.5.2 Aportacions a fundacions i altres centres no dependents 

En aquest apartat incloem aquells expedients seleccionats relatius a les 
aportacions que l'Ajuntament ha efectuat a fundacions i altres ens que 
no en depenen, que es justifiquen segons la base 27 d'execució del 
pressupost i que ja ha sigut comentada en l'apartat 9.1. 

Servei Número 
d'expedient 

Descripció del fi públic 
Compte 

comptable 
Capítol 

pressup. 
Import 

concedit 

Turisme 2013/2 
Aportació municipal a la Fundació València 
Convention Bureau 651 48 4.100.000 

Innovació i 
projectes 
emprenedors 

2013/04 
Aportació municipal a la Fundació de la CV per a la 
Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la 
Innovació Urbana (InnDEA) 

650 48 982.800 

Innovació i 
projectes 
emprenedors 

2013/18 
Despeses de Funcionament de la Fundació VEO 
(Fundació CREA) 

651 48 400.000 

Ocupació 2013/0008 
Aportació de l'Ajuntament a la Fundació CV Pacte 
d'Ocupació a la Ciutat de València  

650 48 1.400.000 

Total 6.882.800 

Quadre 34 

En el quadre següent s'expressa per a cada fundació el percentatge que 
l'aportació de l'Ajuntament representa sobre el total dels ingressos  de la 
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fundació, el percentatge sobre el total de les despeses que comporten les 
despeses de personal, l'excedent d'exercicis anteriors a 31 de desembre 
de 2013 i el resultat de l'exercici de 2013. 

En analitzar els dits imports, les distintes fundacions presenten beneficis 
i excedents de resultats d'exercicis anteriors. En aquest sentit, 
l'Ajuntament hauria de fer una millor previsió per a calcular l'aportació. 

Descripció del fi públic 
%  subvenció 
quant al total 
dels ingressos 

% despeses 
de personal 

sobre les 
despeses 

Excedent 
d'exercicis 

anteriors en 
euros 31-12-2013 

Resultat de 
l'exercici 2013 

Aportació municipal a la Fundació 
València Convention Bureau 

56,1% 33,4% (*) 449.154 

Aportació municipal a la Fundació de 
la CV per a la Promoció Estratègica, el 
Desenvolupament i la Innovació 
Urbana (InnDEA) 

99,2% 70,4% 322.511 (*) 

Conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament i la Fundació VEO (CREA 
en l'actualitat) i despeses de 
funcionament. 

92,9% 56,5% 317.707 (**) 9.902 

Aportació de l'Ajuntament a la 
Fundació CV Pacte d'Ocupació a la 
Ciutat de València 

91,0% 81,1% 757.422 370.721 

(*) Sense informació 
(**) Segons la  Sindicatura 237.734 euros 

Quadre 35 

Aportació municipal a la Fundació València Convention Bureau 

Tots els anys l'Ajuntament efectua una aportació per a cobrir les 
despeses de funcionament d'aquesta fundació. En l'exercici de 2013 
l'aportació rebuda de l'Ajuntament va ser de 4.100.000 euros que va 
representar el 56,1% dels seus ingressos. Segons les dades facilitades, 
l'Ajuntament participa en aquesta entitat en un 38,0%. En l'informe 
especial sobre el sector públic local emès per aquesta Sindicatura el 28 de 
desembre de 2010, aquesta entitat era considerada com una fundació 
pública local. 

Durant la fiscalització es van sol·licitar a l'Ajuntament els estatuts 
inicials de la fundació i les seues modificacions, que han sigut facilitats. 
Els estatuts la defineixen com a privada (article 1 dels estatuts), si bé no 
s'hi desprèn clarament que els òrgans de govern estiguin controlats 
indirectament o no per l'Administració. 

L'Ajuntament dóna a aquestes aportacions efectuades a aquesta entitat 
el caràcter de transferència, quan aquesta figura tan sols cap si es tracta 
d'una Administració. 
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Si es considerava una fundació privada, l'aportació hauria de tenir 
caràcter de subvenció i la seua concessió directa exigiria que figurés 
nominativament en el pressupost de l'Ajuntament o l'acreditació d'altres 
causes previstes en la Llei de Subvencions. Així mateix. Caldria 
formalitzar un conveni o l'acta de concessió i reunir els requisits 
establits en l'article 65.3 del Reglament de Subvencions. Igualment, la 
justificació requeriria o un compte justificatiu de les quantitats 
percebudes o el compliment de les altres modalitats previstes en la Llei 
de Subvencions, sense que pogués ser vàlida la justificació formal 
prevista en la base 27 d'execució del pressupost. 

No resulta raonable des del punt de vista de l'adequada gestió i control 
dels fons públics, que l'Ajuntament finance majoritàriament any rere 
any una fundació i no exigisca a canvi un control efectiu. 

Aportació municipal a la Fundació de la CV per la Promoció Estratègica, el 
Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA) 

Segons la informació facilitada, l'Ajuntament participa en un 66,7% en 
aquesta fundació i es financia en un 99,2% amb fons municipals, fet que 
comporta que tinga consideració de pública. La justificació s'ha efectuat 
d'acord amb la base 27 d'execució del pressupost, raó per la qual resulta 
aplicable el que hem indicat quant a aquesta justificació formal. 

Despeses de funcionament de la Fundació VEO (Fundació CREA) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament, aquest participa en 
un 71,4% en aquesta fundació i es financia en un 92,9% amb fons 
municipals, fet que comporta que es considere pública. 

La justificació s'ha efectuat d'acord amb la base 27 d'execució del 
pressupost, raó per la qual resulta aplicable el que hem indicat quant a 
aquesta justificació formal. En la documentació presentada dels comptes 
anuals hem detectat les incidències següents: 

- L'import dels fons propis del balanç no coincideix amb de la nota 7 
de la memòria de "Fons propis", per una diferència de 155.370 euros 
menys en el balanç. 

- Per tot això, les quanties dels epígrafs del balanç d'"Excedent de 
l'exercici" i "Excedents dels exercicis anteriors" són errònies. 

Aportació de l'Ajuntament a la Fundació CV Pacte Ocupació a la Ciutat de 
València 

Segons la informació facilitada, l'Ajuntament participa en un 42,9% en 
aquesta fundació i es financia amb un 91,0% amb fons municipals. 
L'Ajuntament ha considerat aquesta aportació com una transferència, i 
la justificació s'ha efectuat d'acord amb la base 27 d'execució del 
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pressupost, raó per la qual resulta aplicable el que hem indicat quant a 
aquesta justificació formal. 

9.6 Altres qüestions 

Segons la informació obtinguda pel que fa a un cas a què es refereix 
l'informe de la Intervenció de fiscalització posterior de despeses, els 
justificants que donen suport a la despesa en el monument faller "gran", 
que representa el 71,7% de la despesa realitzada pel perceptor i que és de 
2.224 euros, no contenen la informació relativa a la identificació (nom, 
direcció i NIF) de l'emissor de la factura (base número 5 de la 
convocatòria). 

10. SEGUIMENT DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL 
INTERN DE L'EXERCICI DE 2011 

Amb data 5 de març de 2013, la Sindicatura de Comptes va emetre 
l'“Informe sobre el control intern de l'Ajuntament de València, 
corresponent a l'exercici de 2011”, l'objectiu general del qual va ser 
analitzar el control intern en relació amb l'aplicació de la normativa 
comptable i de gestió. Tal com hem indicat en l'apartat 1, l'abast de la 
present fiscalització inclou dur a terme un seguiment de les conclusions 
i recomanacions que figuren en l'esmentat informe de control intern. 

En l'annex VI, comentem la situació actual d'aquelles observacions que 
figuraren textualment  com a conclusions en el dit informe de control 
intern i que no han sigut tractades específicament en les àrees d'aquesta 
fiscalització. 

11. FETS POSTERIORS 

Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de data 27 de febrer 
de 2015, va ser aprovada la liquidació del pressupost de 2014 i formulada 
per la Intervenció dins del termini previst en l'article 191.3 del TRLRHL, 
que estableix com a termini màxim el primer de març de l'exercici 
següent. 

El dit acord d'aprovació va ser posat en coneixement del Ple de 
l'Ajuntament en la sessió ordinària realitzada el 27 de març de 2015. 

El quadre següent mostra, en euros, les principals dades bàsiques 
pressupostàries aprovades en la liquidació de l'exercici de 2014, 
comparades amb les de l'exercici anterior:  
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Dades pressupostàries 2014 2013 
Variació 

2014/2013 

Pressupost inicial despeses 730.663.963 731.301.454 (0,1%) 

Pressupost inicial ingressos 730.663.963 731.301.454 (0,1%) 

Previsions definitives despeses 857.874.515 760.430.876 12,8% 

Previsions definitives ingressos 857.874.515 760.430.876 12,8% 

Drets reconeguts nets 845.321.463 756.279.528 11,8% 

Obligacions reconegudes netes 804.184.215 718.066.111 12,0% 

Resultat pressupostari 41.137.249 38.213.416 7,7% 

Resultat pressupostari ajustat 55.905.614 31.622.890 76,8% 

Romanent de tresoreria total 114.287.994 91.095.541 25,5% 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (10.427.102) 8.549.114 (222,0%) 

Quadre 36 

La disminució del romanent de tresoreria per a despeses generals es deu 
a l'increment del saldo de dubtós cobrament que ha passat de 31.100.483 
euros en l'exercici de 2013 a 78.974.556 euros, per aplicació de l'article 
193 bis del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, introduït per l'article 
2.1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre. 

Segons la informació facilitada en compliment de la Instrucció d'aquesta 
Sindicatura, la Intervenció va formular advertiments en 2014 dels quals 
33.475.123 euros podien implicar un perjudici per a l'Entitat i d'aquests, 
3.000.000 euros a advertiments amb discrepància que s'analitzaran en 
l'informe que emeta la Sindicatura sobre el compliment de la dita 
Instrucció. 

12. RECOMANACIONS 

En l'apartat 3 del present Informe hem indicat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els 
responsables de l'Entitat hauran d'adoptar i completar mesures 
correctores per a evitar que es produïsquen en exercicis futurs.  

A més a més, cal efectuar les recomanacions següents: 

1. Es considera convenient que, si s'escau, la subcontractació per 
mitjà de les signatures d'auditoria de control financer dels ens 
dependents, incloses les societats, les realitze l'Ajuntament sota la 
supervisió de la Intervenció, en compte que ho facen els ens que en 
depenen. 

2. S'ha de millorar la coordinació de les unitats administratives que 
gestionen les subvencions. 
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3. Cal implantar una aplicació informàtica que possibilite l'adequat 
seguiment i control de tots els contractes, les seues modificacions i 
les seues pròrrogues, així com les comandes de gestió de l'Entitat, 
tot incloent-hi els expedients de contractes menors, que haurien de 
ser identificats amb un codi. 

4. Cal reduir el nombre de comptes bancaris per a evitar la dispersió 
dels fons. 

5. Els documents comptables de les fases de la despesa s'haurien 
d'incorporar en els expedients de contractació. 

13. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i conformement al que es preveu en 
la secció 704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany 
de projecte d’Informe de fiscalització va ser comentat amb els 
responsables tècnics de l’Entitat en una reunió mantinguda l’11 de 
setembre de 2015 i se’ls va facilitar una còpia de l’esmentat esborrany 
perquè en prenguessen coneixement i el discutissen posteriorment. 

El projecte d’Informe de fiscalització va recollir, quan era el cas, les 
observacions i es van efectuar les modificacions que es van considerar 
oportunes, derivades de la fase a què abans s’ha fet referència. 

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 què es va 
prendre coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest va ser remés a 
l’Ajuntament i a l’anterior alcaldessa, mitjançant escrit de 8 d’octubre de 
2015, termini que va ser ampliat a petició de l’Ajuntament fins al dia 6 de 
novembre de 2015. 

Dins del termini concedit l’alcalde de l’Ajuntament va remetre les 
al·legacions a l’esborrany de l’Informe de fiscalització efectuades per 
diversos serveis o altres unitats administratives. Així mateix, altres 
interessats van presentar diverses al·legacions, en les quals es va 
sol·licitar un detall sobre determinats acomptes de caixa fixa als quals es 
referia l’esborrany de l’Informe. Una vegada facilitat aquest detall es va 
concedir un nou termini perquè, si calia, els interessats formulassen 
al·legacions, termini que va concloure el 21 de desembre de 2015 i en el 
qual també es van realitzar al·legacions. 

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

1) L’entitat fiscalitzada ha formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 
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2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos VII i VIII 
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 2015 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 23 
de desembre de 2015, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 23 de desembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 
Estats sobre els comptes anuals de 2013 

















































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 
Normativa aplicable 
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NORMATIVA APLICABLE 

La legislació bàsica d’aplicació a l’organització i funcionament de 
l’Ajuntament durant l’exercici 2013 que s’ha considerat, principalment, 
en la fiscalització és la següent: 

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

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat. 

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

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

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

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

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

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

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim 
Local. 

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

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa, en 
matèria de pressupostos, el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 
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- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

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



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 
Informació general 
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INFORMACIÓ GENERAL 

Aspectes generals 

El municipi de València es troba situat a la comarca de València. La 
població és de 792.303 habitants, segons l’actualització del cens a 1 de 
gener de 2013. 

La configuració política de l’Ajuntament segons els resultats comparats 
de les últimes eleccions municipals, que determina els regidors electes, 
és la següent: 

Partit polític 2015 2011 

PP 10 20 

PSOE 5 8 

GRUPO C.M. 
COMPROMÍS 9 3 

IU - 2 

VALÈNCIA EN COMÚ 3 - 

CIUDADANOS 6 - 
Total 33 33 

Quadre 1 

L’organització interna i el funcionament de l’Ajuntament es regulen en el 
Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de 
València, aprovat pel Ple de la Corporació el 29 de desembre de 2006 i 
publicat en el BOP de 31 de gener de 2007 i en el Reglament Orgànic del 
Ple de l’Ajuntament aprovat pel Ple de la Corporació el 30 de setembre de 
2011. 

Segons la memòria que figura en el Compte General., el nombre mitjà 
d’empleats puja a 4.981,50, 4.832 dels quals corresponen a personal 
funcionari (incloent-hi interins), 98 a personal laboral i 51,50 a personal 
eventual. 

Els ens dependents els comptes dels quals formen el Compte General de 
l’exercici 2013 eren els següents: 
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Organismes autònoms  
Consell Agrari Municipal 

Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria 

Fundació Esportiva Municipal 

Junta Central Fallera 

Patronat Universitat Popular 

Palau de la Música, Congressos i Orquestra 

Fundació Municipal de Cine 

Quadre 2 

La Fundació Municipal de Cine és un organisme sense activitat en procés 
de dissolució. Els comptes retuts a la Plataforma estan tots a zero en 
l’exercici 2013. 

Entitat pública empresarial  
Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals de l’Ajuntament de 
València (sense pressupost en l’exercici 2013) 

 

Quadre 3 

Aquesta entitat pública empresarial no està registrada en la Plataforma 
de Rendició de Comptes. 

Societats mercantils participades 100%  
Empresa Municipal de Transport, SA (EMT) 

Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA) 

Quadre 4 

Els comptes de Mercavalència, SA, que és una societat mercantil 
participada en un 51% per l’Ajuntament de València, s’acompanyen al 
Compte General, però no en formen part  perquè no està participada 
íntegrament per l’Ajuntament. 

D’acord amb la informació facilitada, el detall d’altres entitats 
participades per l’Ajuntament, els comptes de les quals, d’acord amb la 
normativa d’aplicació, no s’integren ni s’acompanyen al Compte General 
de l’exercici 2013, és el següent, en el qual s’indica el percentatge de 
participació de l’entitat local: 
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Consorcis % 

Consorci València 2007 20,0% 

Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV  

Consorci Museus de la CV 2,2% 

Consorci Palau de Congressos de València  

Fira Mostrari Internacional de València 34,2% 

Consorci Gestió Centre Exposicions i Activitats Artístiques CV 50,0% 

Consorci UNED Fco. Tomás y Valiente (Alzira-València) 2,5% 

Quadre 5 
 

Entitats metropolitanes % 

Àrea Metropolitana de Serveis Hidràulics  

Àrea Metropolitana de Tractament de Residus  

Quadre 6 
 

Societats mercantils % 

València Plataforma Intermodal i Logística, SA 1,7% 

Oficina Coordinació Obres de València (OCOVAL AIE)(soci AUMSA) 16,7% 

Empresa Mixta Valenciana d’Aigües, SA (EMIVASA) 20,0% 

València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA 25,0% 

Pla Cabanyal-Canyamelar 2010, SA  (soci AUMSA) 50,0% 

E. Pàrquing del Palau, SA   (soci AUMSA) 34,0% 

Empresa Mixta Metropolitana  (soci EMS. Hidràulics) 30,0% 

Televisió Digital Municipal de Valencia, SA (l’activitat es va suspendre en 
2012 i actualment està en dissolució) 

 

Quadre 7 
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Fundacions % 

Fundació Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic 100,0% 

Fundació Policia Local de València 100,0% 

Fundació València CREA de la Comunitat Valenciana (Fundació VEO) 71,4% 

Fundació Xirivella Soriano de la CV 12,5% 

Fundació Entomològica Juan Torres Sala 14,3% 

Fundació Marca de Garantia  

Fundació CV Pacte per a l’Ocupació de la Ciutat de València 42,9% 

Fundació Restauració Basílica Mare de Deu dels Desemparats 7,1% 

Fundació Turisme València Convention Bureau 38,0% 

Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica 1,4% 

Fundació de la CV Llum de les Imatges 2,0% 

Fundació València Club de Futbol 6,2% 

Fundació Valenciana de la Qualitat  

Fundació Jaume II El Just 0,4% 

Fundació Valenciana d’Estudis Avançats 3,3% 

Fundació CV per a la Innovació Urbana i Economia del Coneixement  

Fundació CV Teatre, Música i Dansa  

Fundació de la CV Viu València  

Fundació CV Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (InnDEA) 66,7% 

Fundació CV per a la Investigació, Promo. i Estu. Comercials de Valènciaport 4,8% 

Quadre 8 

 

Associacions % 

Centre d’Estratègies i Desenvolupament (CE i D)  

Associació xarxa de ciutats que tenen AVE 5,9% 

Quadre 9 

Les societats mercantils no dependents, dos consorcis, perquè la Fira 
Mostrari Internacional de València està donada d’alta com una fundació, 
i quatre fundacions no estan registrades en la Plataforma de Rendició de 
les Entitats Locals com a ens participats per l’Ajuntament. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 
Anàlisi de les funcions de l’òrgan de control intern 

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 

109 
 

ANÀLISI DE LES FUNCIONS DE L’ÒRGAN DE CONTROL INTERN 

En els apartats següents figura l’anàlisi efectuada sobre la regulació i 
l’exercici de les funcions de l’òrgan de control intern en l’exercici 2013, 
tant pel que fa a l’entitat matriu (Ajuntament) com als ens dependents o 
participats per aquest, en les seues modalitats de funció interventora, 
control financer i control d’eficàcia. Si bé aquest últim no es realitza ni 
en l’entitat matriu (Ajuntament) ni en els ens dependents (article 221 del 
TRLRHL). 

1. Entitat matriu (Ajuntament) 

En el quadre 1 figura de manera resumida el tipus de control aplicat 
sobre l’entitat matriu i les observacions més significatives. 

1.1 Fiscalització prèvia 

Les bases 81 i 15 d’execució del pressupost de 2013 possibilitaven la 
fiscalització prèvia limitada, sense que figurassen els supòsits sobre els 
quals aquesta havia de realitzar-se i els aspectes addicionals que calia 
comprovar, que havien d’haver sigut establits pel Ple de l’Entitat (article 
219.2 del TRLRHL). Aquest incompliment, que constitueix una debilitat 
de control intern, ja va ser assenyalat en els informes d’aquesta 
Sindicatura corresponents als exercicis 2005 i 2011. 

Pel que fa a això, la fiscalització prèvia de les despeses va ser limitada en 
la seua totalitat i era la Intervenció la que determinava discrecionalment 
fins a 2014 quins requisits es consideraven “essencials” pel que fa a la 
fiscalització. Per a l’exercici 2014 el Ple de l’Entitat va establir els aspectes 
addicionals sobre la fiscalització prèvia limitada. 

L’anàlisi efectuada ha posat de manifest altres incidències, en concret: 

- La fiscalització de les despeses de personal és insuficient, perquè es 
redueix a aspectes determinats de les variacions mensuals. La 
nòmina es paga com una operació no pressupostària, sense que 
siga fiscalitzada prèviament, posteriorment és imputada a 
pressupost (base 48 d’execució del pressupost, que remet a un 
acord de la Comissió de Govern de 1993 que tenia caràcter 
provisional). 

- En la fiscalització prèvia de la contractació són significatius els 
advertiments reiterats, exercici darrere d’exercici, per la Intervenció 
pel que fa als reconeixements extrajudicials de crèdit, sense que 
s’adopten les mesures per a evitar-los en exercicis futurs. 

- Així mateix, la fiscalització de la justificació de les aportacions a 
fundacions i altres ens no dependents de l’Ajuntament és 
insuficient, perquè es limita a una comprovació formal que s’ha 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 

110 
 

presentat davant el servei gestor els comptes i determinada 
documentació (base 27 d’execució del pressupost i PAIG). A més, no 
es té constància que es fiscalitzen els convenis urbanístics, ni els 
projectes de reparcel·lació. 

- Quant a les discrepàncies en els advertiments, l’Interventor informa 
que durant l’any 2013 l’Alcaldia no va adoptar cap resolució 
contrària als advertiments efectuats. No obstant això, indica que en 
un expedient sobre una comissió de serveis es va adoptar per la 
Junta de Govern un acord contrari a l’informe emés. 

- La informació al Ple sobre els advertiments no és completa, ni 
adequada atés que no s’hi detallen i quantifiquen específicament 
per matèries. 

- L’Ajuntament no ha proporcionat part de la informació requerida 
per la Instrucció de la Sindicatura, en l’exercici 2013, específicament 
quant als advertiments no informa sobre totes les matèries, la seua 
quantia i sobre si representen perjudici o no per a l’Entitat. 

- No consta que s’exigisquen responsabilitats en els expedients en 
què s’ha produït l’omissió de fiscalització i de reconeixements 
extrajudicials de crèdit. 

En el quadre següent figura un resum dels advertiments emesos segons 
la informació emesa per la IGAV. 

 

En la regulació de la fiscalització dels ingressos també hi ha 
indeterminació, perquè el Ple de l’Entitat no l’estableix sinó que acorda la 
possibilitat que se substituïsca la fiscalització prèvia per la nota 
d’intervenció (base 81.4 d’execució del pressupost), possibilitat que ja 
figura en la Llei però que ha d’estar aprovada i determinada per aquest 
òrgan (article 219.4 del TRLRHL). Segons la base 51 d’execució del 
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pressupost es el PAIG el que determina la fiscalització prèvia o posterior 
dels ingressos. 

D’altres aspectes que cal destacar sobre els ingressos són els següents: 

- No s’indica com es fiscalitza, en les bases d’execució del pressupost, 
els ingressos per liquidacions de venciment periòdic i notificació 
col·lectiva ni les suspensions, ajornaments i fraccionaments de 
pagament (bases 52 i 56 del pressupost). 

- La comptabilització dels drets per transferències corrents i de 
capital rebudes, regulada en la base 58 del pressupost contravé els 
principis comptables públics que estableixen que aquest 
reconeixement s’escau quan s’haja produït el cobrament de la 
subvenció o l’ens concedent haja dictat l’acte de reconeixement de 
la seua obligació. 

- La redacció de les bases 72a i 73a del pressupost sobre les baixes per 
“D’altres motius i provisionals per insolvència” produeix confusió, 
ja que no aclareix si la seua fiscalització s’efectua prèviament o 
posteriorment. 



 

 

TIPUS DE CONTROL SOBRE DESPESES I INGRESSOS DE L’ENTITAT MATRIU: AJUNTAMENT 
àrea/ 

Capítol 
ORN 

(euros) % Fiscalització prèvia Fiscalització posterior Control financer 

1 Despeses de 
personal 

236.347.731 33% 

a) Crèdit pressupostari i competència de l’òrgan 

b) Aspectes addicionals establits pel Ple: NO.  

En el Manual de procediments: variacions mensuals 

c) La nòmina es paga sense fiscalitzar i es comptabilitza com a operació no 
pressupostària, posteriorment es regularitza 

- Exclosos 
- L’últim informe de la fiscalització 

parcial de la nòmina és de 2012 

No 

2 Despeses de 
funcionament 

209.875.850 29% 

a) Crèdit pressupostari i competència de l’òrgan 

b) Aspectes addicionals establits pel Ple: No; SÍ en 2014. 

En el Manual de procediments: diverses comprovacions 

- Mostreig per estrats: Exclosos 
encàrrecs AUMSA 

Una contracta de 
“prestació del servei 
d’ajuda a domicili a la 
ciutat de València lot 2”   

Reconeixement 
extrajudicial  de crèdit 

Registre de factures 

3 i 9 Despeses 
financeres 

112.752.221 

 
 

16% 

a) Crèdit pressupostari i competència de l’òrgan 

b) Aspectes addicionals establits pel Ple: No.  

En el Manual de procediments: diverses comprovacions 

- Mostreig per estrats No 

4 i 7 Subvencions 
i transferències 

122.895.175 17% 

a) Crèdit pressupostari i competència de l’òrgan 

b) Aspectes addicionals establits pel Ple: No. Sí en 2014. 

En el Manual de procediments: diverses comprovacions 

c) No es fiscalitzen les bases reguladores de subvencions 

d) En les aportacions a ens participats no dependents la fiscalització és formal 

Mostreig per estrats: 

No es realitza la fiscalització 
posterior de les aportacions a ens 
no dependents 

No: l’exigit per l’article 
44 de l’LGS i previst en 
bases d’execució  

6 Inversions 34.896.166 5% 

a) Crèdit pressupostari i competència de l’òrgan 

b) Aspectes addicionals establits pel Ple: No. Si en 2014. 

En el Manual de procediments: diverses comprovacions 

- Mostreig per estrats Reconeixement 
extrajudicial  de crèdit 

Registre de factures 

Ingressos 

  

a) El Ple de l’Entitat va establir la possibilitat de substituir la fiscalització prèvia per la 
nota d’intervenció  (Base 81.4a). És el PAIG qui ho determina 

- Drets reconeguts de liquidacions 
de contret previ i ingrés directe i 
d’altres conceptes (en 2014 s’hi 
afegeixen els fraccionaments) 

Període executiu 

  
b)  Les bases d’execució contenen indeterminacions i aspectes que cal millorar quant a 

l’abast de la fiscalització dels ingressos (bases 81.4a, 51a, 52a, 56a i 58a). 
- Anul·lacions de drets  Cànons i d’altres 

ingressos 

  
c) En concret, hi ha contradicció entre las bases 72a i 73a sobre  la fiscalització prèvia o 

posterior de les baixes de drets per “D’altres motius i provisionals”. 
 Dret pendents de 

cobrament 
Control transferències 
de l’Estat  

Quadre 1
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En el quadre següent figura un resum de les incidències detectades en la 
fiscalització prèvia dels ingressos. 

IGAV: Anomalies en fiscalització prèvia d’ingressos 2013 

Nom. expts %s/total Tipificació de l’anomalia 

104 64,2% Errors materials, de fet o aritmètics 

11 6,8% Omissió informes preceptiu de l’Assessoria Jurídica 

5 3,1% Ometre o aplicar incorrectament el subconcepte econòmic 

4 2,5% Format i text de les resolucions 

27 16,7% Diverses causes (no s’especifiquen) 

151 100% Total 
Font: IGAV; segons aquesta, les anomalies van ser esmenades 

Quadre 2 

1.2 Fiscalització posterior i control financer de despeses 

Si bé el PAIG preveu l’emissió de distints informes que recullen el 
resultat de la fiscalització posterior i del control financer de despeses, el 
fet és que el resultat s’ha recollit en un informe denominat d’auditoria de 
despeses, en el qual no figura el control financer de subvencions que 
determina l’article 44 de l’LGS. 

Són rellevants els següents aspectes sobre la fiscalització posterior de les 
despeses: 

- L’exclusió de les despeses de personal que es van elevar a 
236.347.731 euros que representen el 33% del total d’obligacions 
reconegudes en 2013. 

- L’absència de comprovació de la justificació dels fons lliurats als 
ens no dependents. 

- L’exclusió de la fiscalització posterior dels encàrrecs efectuats a 
AUMSA. En aquest sentit, l’informe d’auditoria de despeses 
assenyala: Cal recordar així mateix que, des de l’auditoria de 2009, s’han 
eliminat de l’estrat J (contractació) els encàrrecs a AUMSA, per constituir 
un “mitjà propi” i estar per tant aquests encàrrecs exclosos de la Llei 
30/2007 4.n) de l’LCSP. 

L’informe d’auditoria de despeses recull de manera genèrica els resultats 
de les incidències detectades ja que no detalla els expedients afectats. 
Les incidències es classifiquen en diversos tipus: invalorables, amb 
observació significativa i sense observació significativa. 
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Dins del tipus “invalorables” figuren també aquells expedients la 
documentació dels quals no ha sigut facilitada a la Intervenció; en 
determinats supòsits resulta inadmissible que això no haja donat lloc a 
l’exigència de responsabilitats. 

Així mateix, tampoc consta que s’hagen realitzat actuacions d’exigència 
de responsabilitat en els casos d’incidències significatives amb indicis de 
perjudici econòmic per a l’Entitat, que es comenten en els apartats 
d’aquest informe de subvencions i contractació. 

Les observacions detectades per la IGAV van ser posades en coneixement 
dels distints centres gestors, que van efectuar en el seu cas al·legacions. 
De l’informe d’auditoria de despeses se’n va donar comptes al Ple de 
l’Entitat juntament amb el Compte General. 

En el quadre següent figura un resum de les incidències posades de 
manifest per la IGAV en l’informe d’auditoria de despeses 2013, que en el 
seu cas són analitzades de manera més detallada en els apartats 
d’aquest informe. 
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IGAV FISCALITZACIÓ POSTERIOR: INFORME D’AUDITORA DE DESPESES DE 2013 (PLE DE 26-09-2014) 

Estrat 
No remesos o 
invalorables 

Amb incidència 
significativa Resum d’incidències significatives 

Nom. milers euros Nom. Milers euros 

A. Fons a justificar 

(cap. 2) 

2 5,6 1 0,3 a) Es proposa la regulació específica dels documents i informes que han d’acompanyar les despeses de caixa fixa.  

b) Adquisició de material bibliogràfic amb càrrec a acomptes de caixa fixa 

B. Subvenc., transf. i 

aportacions 

(caps. 4 i 7) 

17 75,3 8 612,6 a) En 4 casos: falta de la justificació de l’absència de concurrència competitiva 

b) En 3 casos inadequada o incompleta justificació de la subvenció 

c) 1 caso reconeixement extrajudicial de l’obligació per prestació de serveis per part d’un ens supramunicipal 

C. Despeses financeres 

(cap. 3) 

1 240,0 3 90,4 a) 1 expedient no remés 

b) Interessos de demora meritats en l’exercici 2011, per als quals no es va dotar cobertura en 2012 i que s’apliquen a pressupost 2013, 

sense l’aprovació prèvia del reconeixement extrajudicial de l’obligació. 

D. Inversions 

(cap. 6) 

9 6.920,1 21 12.834,2 a) 19 casos: despeses sense autorització, disposició ni fiscalització prèvia i, d’aquests, 11 sense cobertura pressupostària 

b) 2 casos: desviacions substancials de l’obra executada pel que fa al projecte 

c) 2 casos: absència de procediment de contractació per haver-se exhaurit els contractes anteriors 

d) 1 cas aplicació de preus superiors als dels plecs 

E. Despeses béns i 

serv. < 3.000 euros 

(cap. 2) 

2 1,8 7 2,8  En 7 casos: Despeses sense autorització, disposició i/o fiscalització prèvia. Reiteració d’exercicis anteriors 

G. Despeses en béns i 

serveis > 3.000 euros 

(cap. 2) 

2 3.204,2 99 31.203,7 a) 2 casos invalorables per falta de documentació 

b) Es reiteren les incidències respecte a exercicis anteriors 

c) 96 casos: despeses sense autorització, disposició i/o fiscalització prèvia (en 49 dels quals sense cobertura pressupostària i 

en 22 casos, a més, la despesa es produeix sense el procediment de contractació preceptiu). Són portats a reconeixement 

extrajudicial de crèdits al Ple 

d) En 12 casos més: observació no significativa per ocórrer la incidència parcialment 

Per tipus de contractació 
20 1.356,7 Absència de contractació: contractes de serveis, finalitzats els contractes i les pròrrogues, continua prestant-se el servei 

anys després o proveïdors repetitius que superen els límits de contracte menor i no s’efectua contractació 

Contractació d’inversions 8 156,9 Absència de processos de contractació 

K. Anàlisi d’una contracta: “Prestació del servei d’ajuda a domicili a la ciutat de 

València lot 2” (gestió en l’exercici 2013) 

No s’han detectat incidències significatives 

Estudi de reconoc. 

extrajud. de crèdits 

a) Inclou les despeses sense cobertura pressupostària (M€= milions d’euros) 52,5 M€ generats en 2012/ 110,1 M€ en 2011/ 97,9 M€ en 2010,/ 90,5M€ en 2009 i 114,3M€ en 2008 

b) Majoritàriament correspon a: contractes municipals 24,1 M€; subministraments 11,2 M€ (7,9 M€ enllumenat públic); inversions 9,2 M€ (7,8 M€ a AUMSA per certificacions del 

Pont de Fusta) i expropiacions 5,9 M€. En els 6 expedients de reconeixement de crèdit de 2013 es van incloure 25,3 M€ de despesa meritada en l’exercici 2012 i anteriors no 

registrats en el compte 413 a 31-12-2012 (igual en 2014: 8,5 M€) 

Quadre 3
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1.3 Fiscalització posterior i control financer d’ingressos 

L’informe del servei fiscal d’ingressos, que recull el resultat de la 
fiscalització posterior d’ingressos, conté els apartats següents: gestió 
d’ingressos, fiscalització posterior, control financer sobre cànons i sobre 
la gestió en període executiu, principals anomalies detectades en 
ingressos, i un resum i conclusions. 

Si bé en els annexos figuren les incidències més significatives, es troba a 
faltar que el cos de l’informe definitiu no les reculla. No consta que 
s’hagen realitzat actuacions d’exigència de responsabilitat en els casos 
d’incidències significatives amb indicis de perjudici econòmic per a 
l’Entitat. 

En l’apartat dedicat a la gestió d’ingressos es descriuen aspectes relatius 
a l’execució. 

Dels annexos de fiscalització posterior d’ingressos destaquen les 
incidències següents: 

a) Dues liquidacions sobre l’IAE per un import de 1.846 euros, 
afectades per prescripció del dret. 

b) Tres incidències en taxes per actuacions urbanístiques per import 
de 15.252 euros: dues per no aportar el servei gestor la 
documentació requerida i en una altra per aplicar una tarifa 
inferior. 

d) En les taxes per entrada de vehicles es presenten 11 incidències per 
import de 1.803 euros que obeeixen a l’aplicació errònia en la tarifa, 
el càlcul de les quotes o el prorrateig. 

e) Les incidències en les multes per infraccions de trànsit en els anys 
2006, 2007 i 2008 ho van ser per causa de les importants limitacions 
perquè no es va remetre a la IGAV determinada documentació 
essencial, falta de col·laboració que s’ha d’evitar en fiscalitzacions 
posteriors. 

En aquest quadre es mostra un resum de les anomalies detectades: 
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IGAV: anomalies en fiscalització posterior d’ingressos 2013  

Concepte 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IBI - 0 0 0 0 0 0 

IVTM 0 4 1 1 0 1 0 

IAE - 36 22 3 2 6 1 

ICIO - - - 2 1 2 1 

IVTNU - 3 5 2 0 3 - 

Taxa actuacions 
urbanístiques 

- - - 1 4 1 3 

Taxa entrada vehicles - - - - 5 9 11 

Multes infracc. trànsit 181 72 172 15 12 4 4 

D’altres multes i sancions 19 11 1 12 31 6 4 
Font: IGAV 

Quadre 4 

L’informe del servei fiscal d’ingressos inclou el control financer sobre 
determinats cànons i altres ingressos que es materialitzen a través de 
requeriments al servei gestor sobre liquidacions pendents d’aprovar, de 
notificar, de pagament, duplicitat de liquidacions; autoliquidacions 
pendents d’emetre, de pagament o duplicades. 

El control financer sobre la gestió en període executiu de cobrament s’ha 
exercit per primera vegada en 2013, el que es considera positiu, del qual 
destaca: 

a) L’anàlisi sobre l’eficàcia de la gestió recaptatòria. En conclusions es 
ressalten els bons resultats globals de recaptació de l’Ajuntament 
en exercici corrent (voluntària) contrastada amb dades estàndards 
del Ministeri. 

b) Un control operatiu sobre la gestió en període executiu en el qual 
ressalten aquests aspectes detallats en l’annex de l’informe: 

b.1 8.076 liquidacions l’import de les quals puja a 972.679 euros 
sense actuacions d’embargament amb procediment de gestió 
recaptatòria no paralitzat. 

b.2 De les 159.365 liquidacions analitzades, el temps mitjà 
ponderat des que s’inicia el període executiu fins que es dicta 
la providència de constrenyiment és de 146,27 dies, i des que 
es dicta la providència de constrenyiment fins que es notifica 
és de 348,79 dies; tots dos terminis es consideren excessius. 
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c) El control específic d’una mostra d’obligacions tributàries 
accessòries i providència de constrenyiment, sense que s’hi 
detecten anomalies. 

2. Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura de manera resumida el tipus de control 
aplicat sobre els ens dependents i participats, així com les observacions 
sobre l’anàlisi realitzada. 
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TIPUS DE CONTROL DELS ENS DEPENDENTS I PARTICIPATS 

Tipus d’ens 
Fiscalitz. 

prèvia 
Control 
Financ. 

Control 
eficàcia 

Auditoria Observacions 

 

Organismes 

autònoms 

 

SÍ 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

1. Segons PAIG: fiscalització prèvia i completa, però realment és limitada a la comprovació dels 
procediments previstos en el PAIG que està pendent de completar pel que fa a totes les àrees  

2. El ple no ha aprovat extrems addicionals que cal comprovar en fiscalització prèvia 

Entitat pública 
empresarial 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1. Control sobre la liquidació de l’organisme autònom Fundació Municipal del Cine respecte a la 
qual es va acordar convertir en entitat pública empresarial 

 

Societats 
municipals i ens 
dependents 

 

 

N/A 

 

 

SI(*) 

 

 

NO 

 

 

SÍ (*) 

 

1. Auditoria de comptes i de legalitat. Empreses d’auditoria contractades per les mateixes 
societats i ens 

2. IGAV: Informe de qualitat sobre aquestes auditories. No exerceix control sobre la 
contractació de l’empresa d’auditoria. Preveu la direcció i supervisió de l’auditoria. Remissió 
a l’entitat de l’abast genèric del treball: no determina àrees de riscos i mostres. No opina 
sobre l’auditoria de legalitat d’aquests ens 

3. Se informa al Ple sobre les auditories dels ens que formen part del Compte General; de la 
resta s’informa a la Junta de Govern Local: cal informar al Ple de les auditories de tots els ens 
dependents i participats i publicar-les en la web 

4. Se n’exclou sense motiu la Fundació Policia, que se sotmetrà a fiscalització posterior i, no 
obstant això, no consta aquest informe 

Es participats no 
dependents 

 

N/A 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

1. Bases d’execució (base 27): les aportacions es consideren transferències que es justifiquen 
amb la presentació dels comptes anuals i l’auditoria, en el seu cas, davant el servei gestor. 

2. És un control formal, quan aquest tipus de lliuraments de fons públics havia de ser objecte 
d’un control financer 

(*) El control financer es realitza mitjançant auditoria de qualitat de la IGAV sobre les auditories financeres i de legalitat dels ens    

Quadre 5
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2.1 Organismes autònoms 

En la base 81 d’execució del pressupost s’estableix que en els organismes 
autònoms s’exercirà la funció interventora, el control financer i el 
d’eficàcia. Això no obstant, en el PAIG s’assenyala que en els organismes 
autònoms la funció interventora és prèvia i completa, sense que s’hagués 
previst cap dels controls financers ni d’eficàcia exigits en els articles 220 
del TRLRHL i 85 bis de l’LBRL. El manual de fiscalització prèvia està 
pendent de completar, i és necessari que el Ple també fixe aspectes 
addicionals com a requisits essencials que cal verificar en aquests ens. 

En el quadre següent es mostra un resum de les incidències detectades 
en la fiscalització prèvia dels organismes autònoms. 

Organisme autònom Nombre 
advertim. Motius principals 

Fundació Esportiva M. 16 Reconeixement extrajudicial  

Parcs i Jardins i EMJP 0 - 

Junta Central Fallera 0 - 

Universitat Popular 2 Reconeixement extrajudicial  

Palau de la Música, Congressos i Orquestra 2 Reconeixement extrajudicial  

Consell Agrari 0 - 
Font: IGAV 

Quadre 6 

2.2 Entitats públiques empresarials i societats mercantils participades 
majoritàriament i altres ens dependents 

En la base 81 d’execució del pressupost s’indica també que en les entitats 
públiques empresarials, les societats mercantils i altres ens dependents 
es realitzaran les funcions de control financer i d’eficàcia. 

En el PAIG es preveu el control financer per a les societats mercantils 
participades majoritàriament, a través de les auditories contractades per 
les mateixes societats i mitjançant un control de qualitat efectuat per la 
IGAV. 

Aquesta Sindicatura recomana que siga l’Ajuntament, com a entitat 
matriu, a través de la IGAV, la que contracte, si és el cas, l’auditoria dels 
ens dependents i participats mitjançant un expedient de contractació per 
mitjà de procediment obert ajustat al TRLCSP. A més, així la IGAV 
exerciria un control més eficaç i eficient.  

La IGAV realitza un control de qualitat sobre la realització d’aquestes 
auditories. Abans de l’inici del treball de camp, remet a l’Entitat les 
matèries d’especial interés i l’índex del contingut de l’informe 
d’auditoria de compliment. Es tracta d’una relació de la normativa que 
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cal analitzar sense especificar àrees de riscos, criteris de selecció de les 
mostres, comprovacions mínimes i específiques, entre d’altres. En una 
segona fase, la IGAV revisa la memòria de planificació, els papers de 
treball, arxius, etc. Tanmateix, diversos informes d’auditoria d’aquestes 
entitats no mencionen com a abast els aspectes que exigeix la IGAV. 

La IGAV emet un informe d’auditoria de qualitat que és incomplet pel 
que fa al d’auditoria de compliment, perquè aquest no té el mateix abast 
que el que s’emet sobre l’informe d’auditoria de comptes. En un cas, en 
un informe de qualitat sobre l’auditoria de comptes d’una entitat, la 
IGAV no quantifica l’error detectat, que va representar uns nous estats 
comptables. 

El mateix tipus de control previst per a les societats mercantils, 
participades majoritàriament per l’Ajuntament, es preveia en el PAIG 
també per al Consorci Palau de Congressos de València, la Fundació 
Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el 
Desenvolupament i la Innovació Urbana, la Fundació Comunitat 
Valenciana Observatori Canvi Climàtic i la Fundació Policia Local 
Comunitat Valenciana, si bé aquesta n’és exclosa perquè es considera 
que no hi ha obligació legal i que serà sotmesa a una fiscalització 
posterior, que tampoc no es va realitzar; exclusió que no es comparteix 
perquè la naturalesa d’aquesta fundació és idèntica a les que sí que són 
incloses en el control financer. 

Dels informes de qualitat de les auditories dels ens que formen part del 
Compte General se n’informa al Ple. Dels informes de qualitat sobre els 
ens dependents que no s’integren en el dit Compte se’n dóna compte a la 
Junta de Govern Local, quan d’aquests últims, juntament amb els 
informes d’auditoria, se n’ha de donar compte al Ple de l’entitat (article 
22.2 a) de l’LBRL. 

Així mateix, tots els informes d’auditoria de comptes anuals i auditoria 
de legalitat dels ens dependents i participats s’han de publicar en la web 
de l’Ajuntament. 

Aquestes auditories contenen paràgrafs d’èmfasi i excepcions en matèria 
de contractació, personal, control intern, normativa pressupostària 
(específicament pel que fa a l’estabilitat pressupostària per desequilibris 
econòmics i financers i patrimonials, terminis de pagament) i límits de 
l’endeutament, entre d’altres. Algunes d’aquestes incidències es reiteren 
en diversos exercicis i no s’adopten solucions, quan, a més, moltes 
depenen d’actuacions del mateix Ajuntament. La IGAV ha d’instar –i fer-
ne el seguiment– a esmenar aquestes incidències, agreujades per la seua 
persistència. 

En els quadres següents d’aquest Informe es resumeixen les incidències 
detectades en les auditories realitzades als ens dependents.
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RESUM INCIDÈNCIES AUDITORIES DE FUNDACIONS I CONSORCI 

Ens Auditoria financera Auditoria legalitat Informe de qualitat de la IGAV i observacions de 
la Sindicatura 

Fundació de la CV 
Observatori Valencià del 

Canvi Climàtic 

Opinió favorable amb una excepció: que la 
Fundació exerceix la seua activitat en dos 
immobles propietat de l'Ajuntament de València, 
sense que dispose en l'actualitat de les dades 
necessàries que permeten procedir al registre 
comptable del valor de la cessió d'ús gratuïta 
rebuda 

 
Opinió amb excepcions: 
- Diverses incidències sobre les instruccions de 

contractació 
- En un expedient de condicionament de la planta 

2a Edifici Punt de Ganxo per 63.488,57 euros, no hi 
ha expedient de contractació, i l'obra va ser 
realitzada per la societat contractada per 
l'Ajuntament per al manteniment d'edificis. 

 
Favorable 
 
Observació de la Sindicatura: no opina sobre 
l'informe de compliment de legalitat  

Fundació València Crea 
de la Comunitat 

Valenciana 
 

Opinió favorable sense excepcions 

- Procés de selecció d'una persona realitzat sense 
els requisits legals 

- Taules salarials aplicades sense acord del patronat 
- Incompliment de la congelació de la massa 

salarial a causa d'una reclassificació d'un 
treballador 

Favorable quant a l'auditoria de comptes.  
L'existència d'errors en els comptes aprovats i 
auditades, que han motivat uns nous estats   

Observació de la Sindicatura: La IGAV no 
quantifica els errors detectats i no consta que s'hi 
exigisquen responsabilitats en l'informe 
d'auditoria de comptes. Aquest informe de 
qualitat no opina sobre l'informe de compliment 
de legalitat 

Fundació de la 
Comunitat Valenciana 

per a la Promoció 
Estratègica, el 

Desenvolupament i la 
Innovació Urbana 

Opinió favorable sense excepcions 

- No es deixa constància del procediment de 
selecció de personal  

- No es remet en termini, l'obligació anual de 
subministrament d'informació a la corporació 
local 

- Incidències en uns quants contractes 
- Falta de segregació de funcions en tresoreria i 

comptabilitat 

Favorable sobre l'auditoria financera 

Observació de la Sindicatura: no opina sobre 
l'informe de compliment de legalitat 

 

Consorci Palau de 
Congressos de València 

Opinió favorable amb l'excepció següent:  rebre la 
conformitat definitiva sobre el valor raonable pel 
qual ha de figurar en l'actiu la cessió d'ús dels 
immobles de l'Ajuntament 
Paràgraf d'èmfasi sobre el pla de reequilibri 
financer i el desestalvi en 2013 d’1.103.837 euros i 
en 2012 d’1.576.119 euros 

Opinió  amb excepció: 
- Incompliment de la morositat en els pagaments 

realitzats que ascendeixen a 613.740,89 euros, així 
com per als saldos pendents de pagament a 31 de 
desembre per 2.077.806,00 euros 

- L'Entitat està obligada a presentar davant de 
l'Ajuntament en el termini de dos mesos des del 
31 de desembre de 2013 un pla de correcció del 
desequilibri financer, sense que haja sigut elaborat 
a data de l'informe (2 de juny de 2014) 

Favorable sobre l'auditoria financera 
Observació de la Sindicatura: no opina sobre 
l'informe de compliment de legalitat 

 

Quadre 7  
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RESUM INCIDÈNCIES AUDITORIES DE SOCIETATS MERCANTILS PARTICIPADES MAJORITÀRIAMENT 

Ens Auditoria financera Auditoria legalitat 
Informe de qualitat de la IGAV i observacions 

Sindicatura 

Societat Anònima 
Municipal d'Actuacions 
Urbanes de València 
(AUMSA) 
 

Opinió favorable amb un paràgraf d'èmfasi que indica 
literalment:  
 
Sense que afecte la nostra opinió d'auditoria, cridem l'atenció pel que 
fa a allò que s'ha assenyalat en la Nota 17 de la memòria adjunta, en 
la qual s'indica que un volum significatiu dels ingressos prové dels 
serveis prestats a l'Excm. Ajuntament de València, accionista únic de 
la Societat. 

Opinió favorable, excepte determinades situacions de despeses personal i contractació: 

- Incidències en 7 casos en l'increment de retribucions 
- Falta d'un procediment escrit de selecció del personal i diverses incidències en la 

selecció entre les quals no consta l'informe de la Gerència sobre els criteris de selecció  
- No hi ha evidència en l'expedient de la data d'entrada de la documentació requerida 

per a l'esmena d'errors detectats respecte al contingut del Sobre 1 i, per tant, no s'ha 
pogut verificar si aquesta s'ha esmenat en el termini màxim de tres dies segons 
s'estableix en la clàusula 10 del PCAP 

- A pesar d'existència de pròrrogues informades per la direcció de l'obra, en el PCAP no 
s'inclou cap previsió sobre les dites pròrrogues ni en el contracte (en els contractes 
d'obres). 

Quant a l'auditoria dels comptes anuals 
és favorable:  

Observació de la Sindicatura: l'informe 
de qualitat no opina sobre l'informe de 
compliment de legalitat 
 

Empresa Municipal de 
Transports de València, 
SAU (EMT) 

Opinió favorable, sense excepcions, amb un paràgraf d'èmfasi, 
del qual destaca: La diferència negativa entre ingressos i despeses 
produïda per les dites tarifes és finançada per l'esmentat 
Ajuntament, basant-se en el pressupost preparat per la Societat per 
a cada exercici. a l’efecte, l'import a finançar per a l'exercici 2014, 
que ha sigut estimat en 54.431.100 euros, ha sigut aprovat per la 
mateixa Corporació de l'Excm. Ajuntament de València en la seua 
sessió de data 27 de desembre de 2013. 

En els últims exercicis aquestes aportacions es mostren insuficients 
per a la cobertura global de l'esmentada diferència entre ingressos i 
despeses, de manera que l'Excm. Ajuntament de València ha aprovat 
en determinats exercicis les aportacions complementàries 
corresponents. En la data actual (22-04-2014) hi ha desfasaments 
pressupostaris corresponents als exercicis 2006, 2007, 2009, 2010, 
2011, 2012 i 2013 per import de 6.168.750, 18.625.630, 2.901.854, 
6.811.172, 3.715.845, 1.351.223 i 2.328.535 euros, respectivament,  
que no han sigut finançats per l'Ajuntament, havent-se generat una 
situació de desequilibri patrimonial i financer. Aquests factors són 
indicatius de l'existència d'una incertesa significativa sobre la 
capacitat de la Societat per a continuar amb les seues operacions, de 
manera que puga realitzar els seus actius i liquidar els seus passius 
pels imports i segons la classificació amb què figuren en el balanç 
adjunt. Aquesta continuïtat està subjecta al suport financer de 
l'Excm. Ajuntament de València i a l'èxit de les seues operacions 
futures. 

Com és l'opinió amb excepcions. De l'Informe d'auditoria destaca: 
- Estalvi negatiu (article 53 i 54 del TRLRHL): autorització del Ple amb informe de la 

Intervenció per a concertar operacions de crèdit a llarg termini 
- Ha renovat quatre pòlisses de crèdit i un contracte de préstec a curt termini 
- En un cas concret no s'ha complit amb el termini mínim de 52 dies entre la publicació i 

recepció d'ofertes en concursos oberts 
- Presentació del pressupost fora del termini legal 

- A data actual hi ha desfasaments pressupostaris corresponents als exercicis 2006, 
2007, 2009, 2010, 2011, 2012  i 2013 per import de 6.168.750, 18.625.630, 2.901.854, 
6.811.172, 3.715.845, 1.351.223 i 2.328.535 euros, respectivament, que no han sigut 
finançats per l'Ajuntament. Aquesta situació podria comportar per a la Societat 
l'aplicació dels aspectes considerats en l'article 24 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, d'aprovació del reglament de desplegament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals 

- A 31 de desembre de 2013 les pèrdues acumulades han generat una situació de fons 
propis negatius. No obstant això, els administradors entenen que l'import de 
54.431.100 euros, que s'arreplega en el pressupost del 2014 aprovat per l'Ajuntament el 
27 de desembre de 2013 destinat a corregir aquest desfasament, significa que la 
societat no incorrerà en cap dels supòsits legals de desequilibri patrimonial. No 
obstant això, les pèrdues pressupostades per a l'exercici 2014 previsiblement 
disminuiran al llarg de l'exercici el patrimoni net de la Societat fins als límits en què 
aquesta puga estar incursa en qualsevol dels supòsits de desequilibri patrimonial 
arreplegats en el mencionat Text Refós de la Llei de Societats de Capital 

- Risc sobre liquidació de l'IVA per les aportacions de l'Ajuntament per compensar 
pèrdues 

Conclou que el treball compleix les 
normes i procediments d'auditoria i 
s'ajusta a l'abast i condicions acordades 
amb l'empresa auditora. Aquest informe 
de qualitat afegeix l'anàlisi de la situació 
de pèrdues i patrimonial indicant que: 
hauran d'arbitrar-se les mesures previstes 
en el Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital perquè els fons propis assolisquen el 
50% del valor del capital social 

Observació de la Sindicatura: no avalua 
l'informe d'auditoria de compliment. La 
IGAV recorda que en l'EMT continua 
produint-se la renovació de pòlisses de crèdit, 
sense la corresponent convocatòria, i sense el 
subsegüent procediment de selecció d'ofertes 
i adjudicació, apel·lant a raons tècniques i 
situacions d'urgència, quan es tracta de 
situacions previsibles 
 

Mercats Centrals 
d'Abastiment de València, 
S.A. (MERCAVALENCIA, 
S.A.) 

Opinión favorable Opinió favorable sense excepcions o incompliments legals 

Favorable sobre l'informe de comptes 
anuals 

Observació de la Sindicatura: no opina 
sobre l'informe de compliment de 
legalitat 

Quadre 8
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2.3  Altres ens participats no dependents 

Per a aquesta mena d’ens participats per l’Ajuntament, el PAIG assenyala 
que el control de les aportacions o lliuraments s’efectuarà de la manera 
següent: 

a) Si l’aportació té naturalesa de subvenció, de la manera prevista per 
a aquestes. 

b) Si té naturalesa de transferència es limita a comprovar que s’ha 
presentat la documentació requerida sobre els comptes anuals i si 
és el cas l’informe d’auditoria davant l’òrgan gestor. 

Es tracta d’un control formal, quan aquesta mena de lliuraments de fons 
públics hauria de ser objecte d’un control financer, com es comenta de 
manera més extensa en l’àrea de subvencions d’aquest Informe. 

3. ALTRES CONTROLS DE LA IGAV 

La IGAV també efectua altres controls sobre el pressupost, la seua 
liquidació, el Compte General i l’estabilitat pressupostària que es 
comenten en els apartats d’aquest Informe. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 
Dades sobre l’endeutament
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DADES SOBRE L’ENDEUTAMENT 

Les dades sobre l’endeutament a 31 de desembre de 2013 i els 
moviments durant l’exercici 2013 estan expressats en euros en el quadre 
següent: 

Operacions 31/12/2012 
31/12/2013 

Creacions Amortitzacions  Llarg termini Curt termini Total 

Deutes amb 
entitats de 
crèdit 

738.167.645 0 69.563.563 609.416.620 59.187.462 668.604.082 

 

Deutes amb 
l’Estat per 
liquidacions 
del PIE 2008 

21.634.284 0 2.403.809 16.826.666 2.403.809 19.230.475 

 

Deutes amb 
l’Estat per 
liquidacions 
del PIE 2009 

86.773.106 0 9.641.456 67.490.194 9.641.456 77.131.650 

Deutes amb 
entitats 
públiques 

3.734.327 0 202.809 3.465.665 65.853 3.531.518 

Deutes amb 
l’ICO RDL 
8/2011 

39.049.589 0 18.910.213 0 20.139.376 20.139.376 

 

Deutes amb 
l’ICO RDL 
4/2012 

183.157.414 0 0 171.728.662 11.428.752 183.157.414 

Total 1.072.516.365 0 100.721.850 868.927.807 102.866.708 971.794.515 

Quadre 1 

Durant l’exercici 2013 l’endeutament de l’Ajuntament ha disminuït en 
un 9,4%. 

L’import total dels avals a 31 de desembre de 2013 puja a 72.945.861 
euros. 

L’Ajuntament s’ha acollit a diferents normes estatals destinades al 
pagament dels deutes amb empreses i autònoms, el que li ha permés 
obtenir, entre els exercicis 2011 i 2012, un endeutament especial a llarg 
termini, per un import de 244.793.023 euros, d’acord amb el detall 
següent: 

- En l’exercici 2011, es va acollir a l’endeutament regulat en el Reial 
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, mitjançant la formalització de cinc 
operacions, amb venciment final en l’exercici 2014, per un import 
de 61.635.609 euros. 
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- En l’exercici 2012, es va acollir a l’endeutament especial, regulat en 
el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant la 
contractació de dotze préstecs amb el Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors, entitat pública estatal, amb venciments a 
final de l’exercici 2022, per un import de 183.157.414 euros. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 
Seguiment de l’Informe de fiscalització sobre el control intern 
exercici 2011 
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SEGUIMENT DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL INTERN 
EXERCICI 2011 

Com hem indicat en l’apartat 1, l’abast d’aquesta fiscalització inclou el 
seguiment de les conclusions i recomanacions que figuren en l’Informe 
mencionat de control intern. 

La situació actual d’aquelles observacions que van figurar textualment 
com a conclusions en l’Informe esmentat de control intern i que no han 
sigut tractades específicament en les àrees d’aquesta fiscalització, es 
comenten tot seguit. 

Informe de control intern. Exercici 2011 Situació actual 

Aspectes organitzatius i grau de transparència 

No s’ha acreditat que els grups municipals porten 
una comptabilitat específica de les assignacions que 
perceben; no se sap, per tant, si es compleix amb el 
que estableixen les normes legals amb relació amb 
les despeses susceptibles de ser satisfetes amb 
càrrec a aquestes assignacions 

S’aprova en sessió del Ple de l’Ajuntament el 31 
de maig de 2013 que els grups polítics 
presenten els estats comptables anuals a la 
Intervenció General abans del 15 de març de 
l’exercici següent. Es presenta informe de la 
Intervenció al Ple de l’Ajuntament el 25 d’abril 
de 2014 

L’Ajuntament no disposa d’un manual de funcions i 
responsabilitats de les distintes àrees 

Sense variació 

L’Ajuntament disposa d’una relació de llocs de 
treball per a l’exercici 2011, que va aprovar la Junta 
de Govern el 28 de desembre de 2010, i que va ser 
publicada en el BOP de València en data 26 de gener 
de 2011. Això no obstant, la classificació de llocs de 
treball no està actualitzada des de 1997 

No estan actualitzades des de 1997 la valoració 
i les funcions dels llocs en què eren genèriques 

La web de l’Entitat recull diversa informació encara 
que no la referent a les unitats administratives, les 
actes de la Junta de Govern, les modificacions 
pressupostàries que aprova el Ple, la liquidació del 
pressupost, els informes d’auditoria o fiscalització, 
l’endeutament, els informes sobre estabilitat 
pressupostària i la relació de llocs de treball 

En l’exercici 2015 s’ha inclòs en la web tot el 
que s’ha descrit anteriorment, llevat de la 
liquidació del pressupost i dels informes sobre 
estabilitat pressupostària 
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Compliment de la normativa aplicable 

El complement de productivitat no està vinculat a un 
sistema d’avaluació d’objectius Sense variació 

Es important destacar que, en alguns casos, 
prèviament a la realització d’una despesa no 
s’efectua una proposta de despesa, el que vulnera el 
que disposa l’article 173.5 del TRLRHL. En aquest 
sentit, és significatiu el volum dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

Sense variació 

Protecció dels béns de l’Entitat 

No tots els béns immobles estan inscrits en el 
Registre de la Propietat 

Estan principalment pendents d’inscripció els 
béns immobles d’ús públic (carrers, parcs i 
jardins) 

Segons la informació facilitada en els qüestionaris, 
hi ha valors prescrits per un import de 17.868.716 
euros. A 31 de desembre de 2011 els drets reconeguts 
dels capítols 1 a 3 de 2006 i anteriors van pujar a 
19.426.102 euros 

A 31 de desembre de 2013 els drets reconeguts 
pendents de cobrament dels capítols 1 a 3 de 
2008 i anteriors van pujar a 25.833.866 euros 

 
Personal 

En la classificació dels llocs de treball no consta que hi 
haja els requisits següents: nombre, naturalesa 
jurídica, forma de provisió i requisits per a fer-ne la 
provisió 

Sense variació 

Fixar unes hores de formació al personal i incloure en 
la web la relació de llocs de treball 

 

Sense variació 

Subvencions 

No s’ha implantat el registre telemàtic i els expedients 
de subvencions no s’han informatitzat 

Sense variació 

Secretaria 

La web no recull informació sobre els reglaments i 
ordenances Ja hi figuren 
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Contractació 

Establir un sistema que permeta gestionar els 
expedients de contractació digitalment i executar els 
contractes que no són plurianuals, que haurien de 
finalitzar en l’exercici pressupostari en què s’inicien 

Sense variació 

Hi ha un Registre de Contractes que no inclou els 
contractes menors Sense variació 

S’han efectuat advertiments com a concurrència del 
fraccionament de l’objecte del contracte Sense variació 

Inventari 

No tots els ens dependents tenen inventari separat del 
de l’Entitat 

S’està regularitzant l’adscripció de béns 
propietat de l’Ajuntament als ens 

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat 
municipal. 

En 2013 i 2014 hi ha un registre que indica 
el valor comptable i el d’inventari, que es 
valoren de manera diferent 

Informàtica 

L’Entitat no disposa del document sobre adequació a 
l’Esquema Nacional de Seguretat i d’Interoperatibilitat 

Durant els primers mesos de l’any 2015 s’ha 
desenvolupat un projecte denominat 
“Seguretat lògica i adaptació a l’ENS” 

L’Entitat no disposa d’un inventari de programari Sense variació 

Intervenció 

Quan s’omet la fase de fiscalització sí que s’emet un 
informe, però no preveu l’existència de 
responsabilitats 

En 2015 els advertiments d’extrajudicials 
passen a tractar-se com d’omissió de la 
fiscalització en els quals s’inclou una menció 
al fet que l’informe s’emet amb 
independència de les responsabilitats en què 
s’hagués pogut incórrer 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 
Al·legacions presentades per l’Ajuntament 

















































































































































































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Informe sobre les al·legacions presentades



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 
 

2 
 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICO-FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA CORRESPONENT 
A L’EXERCICI 2013 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que es preveu en la 
secció 704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany de 
projecte d’Informe de fiscalització va ser comentat amb els responsables 
tècnics de l’Entitat en una reunió tinguda l’11 de setembre de 2015 
durant la qual se’ls va facilitar una còpia de l’esmentat esborrany perquè 
en prengueren coneixement i el poguessen discutir posteriorment. A 
l’esmentada reunió van assistir diversos tècnics municipals, no habilitats 
nacionals, amb l’excepció del que va realitzar funcions de coordinació de 
l’Ajuntament pel que fa a la fiscalització, si bé aquest últim tampoc no va 
assistir a la part de la reunió dedicada a la discussió de l’esborrany de 
projecte d’Informe, en la qual es van comentar totes les qüestions que 
s’hi van plantejar. 

El projecte d’Informe de fiscalització en va aplegar, quan era el cas, les 
observacions i es van efectuar les modificacions que es van considerar 
oportunes, derivades de la fase a què adés s’ha fet referència. 

Mitjançant escrit de 8 d’octubre de 2015, l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització va ser remés a l’Ajuntament i a l’anterior alcaldessa perquè 
en formulassen les al·legacions que estimassen convenients, finalitzat el 
termini per fer-ho el 30 d’octubre de 2015, termini que va ser ampliat a 
petició de l’Ajuntament fins al 6 de novembre de 2015. 

Dins del termini concedit, l’alcalde de l’Ajuntament va remetre les 
al·legacions a l’esborrany de l’Informe de fiscalització efectuades per 
diversos serveis o altres unitats administratives, que no figuren signades 
per cap responsable d’aquestes unitats. Així mateix, van ser presentades 
altres al·legacions, efectuades per Rafael Català Ruiz de Galarreta i 
Asunción Barberá Nolla, en les quals es va sol·licitar un detall de 
determinats acomptes de caixa fixa als quals es referia l’esborrany de 
l’Informe. Una vegada facilitat aquest detall es va concedir un nou 
termini perquè, si era el cas, els interessats efectuaren al·legacions, 
termini que terminava el 21 de desembre de 2015 i en el qual també es 
van realitzar al·legacions. 

L’anàlisi de les al·legacions s’ha estructurat en dos apartats, el primer 
recull les 122 al·legacions remeses per l’Ajuntament i el segon, les 
realitzades pels altres al·legadors. 
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A) AL·LEGACIONS REMESES PER L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Primera al·legació: 

Apartat 1, paràgraf 16é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’accepta l’al·legació, perquè s’ha comprovat que efectivament la carta 
de manifestacions va ser presentada en el registre d’aquesta Sindicatura; 
així doncs, cal eliminar de l’esborrany la referència a l’absència d’aquest 
document. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes 
assenyalats. 

Segona al·legació: 

Apartat 1, paràgraf 19é i apartat 8.6.1, contracte 097-SER-2012, paràgraf 4t 
de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

S’ha comprovat que la primera certificació emesa després d’acordar la 
continuïtat del servei del contracte 097-SER-2012 va ser facilitada; així 
doncs, cal eliminar la limitació a l’abast indicada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes 
assenyalats. 

Tercera al·legació: 

Apartat 1, paràgraf 19é i apartat 8.9, paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

La Sindicatura destacava la limitació a l’abast per ho haver-se 
proporcionat “la documentació relativa a una inversió de 2.700.000 euros 
relativa a la xarxa de distribució d’aigua” (apartats 1 i 8.9). 

L’Ajuntament, en aquesta fase d’al·legacions aporta la documentació; 
així doncs, cal suprimir aquesta referència en l’esborrany de l’Informe. Es 
remet a l’al·legació 56a al cos de l’Informe (vegeu l’anàlisi d’aquesta 
Sindicatura d’aquesta al·legació). 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes 
assenyalats. 

Quarta al·legació: 

Apartat 3.1, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació confirma l’existència d’un error aritmètic en la memòria del 
Compte General com s’assenyala en l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 2.1, a.4) i apartat 3.2, paràgrafs 6é i següents de l’esborrany de 
l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a la falta de registre del deute que deriva d’uns 
convenis de col·laboració subscrits entre l’Ajuntament i l’Entitat de 
Gestió de Transport i Ports, ara Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat (EIGE) i que segons aquesta Entitat puja a 83.664.374 euros de 
capital. 

D’acord amb les condicions del conveni, l’Ajuntament havia d’haver 
efectuat els processos de planificació i gestió urbanística, entre els quals 
la imposició d’un cànon d’urbanització, destinat a reemborsar a EIGE el 
cost suportat per la realització de les infraestructures per a l’Ajuntament, 
obligacions que fins a la data no ha complit a diferència d’EIGE, que sí 
que ho ha fet. 

Aquest conveni implica assumir una sèrie de despeses i obligacions per 
les parts que els van subscriure i l’Ajuntament devia haver reflectit en la 
seua comptabilitat a la signatura del conveni l’autorització de la despesa, 
que devia estar quantificada almenys de manera aproximada. 
L’autorització constitueix l’inici del procediment d’execució de la 
despesa, si bé no implica relacions amb tercers externs a l’entitat local 
(article 54.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril). 

L’esborrany de l’Informe de fiscalització aplega l’existència d’un fet 
econòmic que no apareix registrat en la comptabilitat municipal. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Apartat 2.2, e.2) i apartat 3.3.5, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a la falta d’aprovació pel Ple de l’Entitat del pla 
d’actuació de la Intervenció General de l’Ajuntament de València (PAIG). 
En aquest sentit, l’Ajuntament assenyala que: “Pel que fa al PAIG i a la 
seua aprovació cal posar de manifest que segons el que estableix l’article 
136.2 de l’LRBRL i l’article 222 del TRLRHL, l’interventor general 
municipal confecciona anualment un pla d’actuació de la Intervenció 
General de l’Ajuntament de València (IGAV) que no requereix una 
aprovació ulterior per un òrgan municipal i del qual es dóna compte a la 
Junta de Govern Local”. 

La justificació de la falta d’aprovació del PAIG per un òrgan municipal es 
fonamenta en l’autonomia de la Intervenció per a l’exercici de les seues 
funcions. 

L’article 22,2 de l’LRBRL estableix que “correspon, en tot cal, al Ple 
municipal […] el control i la fiscalització dels òrgans de govern” i l’article 
219.2 del TRLRHL estableix que el Ple podrà acordar els aspectes de la 
intervenció prèvia limitada. L’autonomia en l’exercici de les funcions de 
la Intervenció no significa que el Ple de l’Entitat puga desconéixer com es 
portarà a terme la fiscalització de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament. 

A més, en el cas concret del PAIG corresponent a l’exercici 2013, aquest 
instrument era el que atribuïa a la discreció de la Intervenció quins 
requisits eren essencials per a fer la fiscalització, quan això és una 
competència del Ple de l’Ajuntament (article 219.2 del TRLRHL). En el 
PAIG s’assenyala també una insuficiència de mitjans personals que 
implicava reduir les comprovacions en la fiscalització posterior de 
despeses i, això no obstant, aquest fet no es va posar en coneixement del 
Ple de l’Ajuntament. 

El PAIG contenia criteris de l’exercici del control intern en les seues 
distintes modalitats, que requerien l’aprovació pel Ple per no buidar de 
contingut la seua competència de control sobre els òrgans de govern i 
sense que això representés cap menyscapte de l’autonomia (article 136.2 
de l’LRBRL) i independència amb què ha d’actuar la Intervenció en 
l’exercici de les seues funcions (article 222 del TRLHL). 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Setena al·legació: 

Apartat 4, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a la falta de detall dels ajustos i de la situació de 
cada ens en els informes d’estabilitat pressupostària. 

En els informes d’estabilitat pressupostària del servei financer i 
d’Intervenció s’especifiquen els ajustos de manera consolidada, però no 
els practicats en cada ens per separat i de manera individual com es diu 
en l’esborrany de l’Informe, També s’al·lega que la normativa vigent no 
estableix de manera explícita que siga necessari informar el resultat 
d’estabilitat de cadascun dels ens. 

Pel que fa a això, l’esborrany de l’Informe no indica que no es complisca 
la normativa, sinó que no es facilita la informació detallada de cada ens, 
que permeta conéixer quina és la seua situació en termes d’estabilitat 
pressupostària. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Apartat 2.2, a.2) i apartat 4, paràgrafs 8é i següents de l’esborrany de 
l’Informe  

Comentaris: 

Com s’indica en l’esborrany de l’Informe de fiscalització i en l’al·legació, 
l’Ajuntament va aprovar dos plans econòmics i financers, un de derivat 
de l’incompliment de l’estabilitat pressupostària de la liquidació del 
pressupost de 2011 i un altre per l’incompliment de la regla de la despesa 
de la liquidació del pressupost de 2013. Això no obstant, la Generalitat va 
ordenar arxivar aquests plans prop d’un any després d’haver-se 
presentat, quan havia d’haver-los aprovat en el termini de 2 mesos des 
que els va presentar l’Ajuntament (article 23.1 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril). 

En l’esborrany de l’Informe de fiscalització es fa referència a aquesta 
actuació repetitiva de la Generalitat, en arxivar el dits plans i no aprovar-
los en el termini preceptiu, i la conseqüència: possibilitar a l’Ajuntament 
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no aplicar les mesures que s’hi contenien. En les al·legacions s’indica que 
sí que van aplicar les mesures, però no s’acredita. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Novena al·legació: 

Apartat 2.2, a.1) i apartat 5.1.2, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

En l’al·legació s’indica que en l’elaboració del pressupost no s’ha 
incomplit l’article 165 del TRLRHL pel que fa a la suficiència dels crèdits 
per afrontar les obligacions previstes que cal realitzar en l’exercici. 

La fiscalització ha posat de manifest un control deficient de la despesa, 
bé perquè s’ha prescindit del procediment de contractació o perquè 
s’han realitzat despeses per a les quals no hi havia crèdit suficient i 
adequat. Aquesta situació es produeix de manera repetitiva un exercici 
darrere l’altre. Així, els expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdit aprovats en 2013 i 2014 van pujar, respectivament, a 52.846.086 
euros i a 41.294.156 euros. La majoria d’aquestes despeses corresponen a 
serveis de competència obligatòria i per tant recurrents o d’encomandes 
de gestió efectuades a empreses municipals, com el cas de les obres del 
Pont de Fusta, encomanades a AUMSA de les quals en 2013 es van 
aprovar 8.388.238 euros en expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

Tot això sense considerar la falta de dotació en el pressupost per afrontar 
el desfasament de l’exercici 2013 de l’EMT en 2.328.535 euros, ni tampoc 
a les pèrdues acumulades de 41.903.009 euros, derivades de la gestió dels 
exercicis 2006, 2007, 2009 a 2012. Aquest fet era conegut per 
l’Ajuntament, com consta en els informes d’estabilitat pressupostària en 
els informes d’auditoria sobre els comptes de l’EMT. 

Per tant, els estats de despeses del pressupost no incloïen els crèdits 
necessaris per garantir de manera suficient el compliment de les 
obligacions exigibles i de les despeses de funcionament dels serveis 
(articles 165 i 166 del TRLRHL). 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Desena o onzena al·legació: 

Apartat 2.1, b.1) i apartats 6.1 i 6.2, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Al·legació fa referència al paràgraf de l’esborrany de l’Informe sobre 
l’efecte de les obligacions pendents d’aplicar a pressupost per a 
interpretar adequadament el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria. 

L’existència d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost és un fet que 
afecta la realitat econòmica de l’entitat, amb independència que 
aquestes no es tinguen en compte per a fer el càlcul d’acord amb la 
instrucció de comptabilitat. Així, un ajuntament pot presentar en la 
liquidació del pressupost un superàvit elevat, tant en el resultat 
pressupostari com en el romanent de tresoreria i tanmateix existir un 
considerable volum d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 
de desembre que, en cas d’haver-se dictat els actes de reconeixement de 
l’obligació corresponent, haurien sigut negatius. 

La fiscalització ha posat de manifest que moltes de les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost corresponien a despeses que 
vulneraven la normativa aplicable, per haver sigut realitzades sense 
crèdit suficient o adequat o prescindint del procediment establit; en cas 
d’haver-se pogut comptabilitzar en el pressupost el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria haurien sigut distints. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Apartat 2.1, b.2) i b.3) i apartat 6.2, paràgrafs 4t, 5é, 8é i 9é de l’esborrany de 
l’Informe  

Comentaris: 

En la fiscalització s’ha comprovat que els drets pendents de cobrament 
de transferències corrents i de capital, corresponents a exercicis tancats 
de 2011 i anteriors es trobaven sobrevalorats a 31 de desembre de 2013, 
en 18.200.884 euros, per no haver-se ajustat el reconeixement del dret als 
principis comptables públics, que exigeixen que la seua comptabilització 
s’hagués realitzat si s’haguessen cobrat o si l’Ajuntament hagués tingut 
constància que l’Administració concedent de la transferència hagués 
reconegut l’obligació corresponent. 
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No es pot acceptar l’al·legació de l’Ajuntament, segons la qual aquests 
drets de cobrament s’han percebut en exercicis posteriors o ara el seu 
cobrament està garantit, perquè es tracta d’una comptabilització 
incorrecta dels drets pendents de cobrament que va sobrevalorar el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de 2013. 

La segona part de l’al·legació es refereix a l’estimació del cobrament 
dubtós que es va realitzar sense ajustar-se als criteris establits en 
l’article 193 bis del TRLRHL, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, l’aplicació de la qual hauria representat que el saldo de 
cobrament dubtós hagués sigut de 91.622.219 euros, en lloc de 31.100.483 
euros, que va estimar l’Ajuntament. 

l’Ajuntament al·lega que no va tenir temps material perquè l’esmentada 
Llei va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013 i s’hi van aplicar els 
criteris que fixen les bases d’execució del pressupost. 

L’article 191.2 del TRLRHL estableix que les obligacions reconegudes i 
liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de 
cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuren el romanent de 
tresoreria de l’entitat local. Assenyala aquest precepte que la 
quantificació del romanent de tresoreria s’haurà de realitzar tenint en 
compte les ingressos possibles i minorant, d’acord amb allò que 
reglamentàriament s’establisca, els drets pendents de cobrament que es 
consideren de recaptació difícil o impossible. 

L’article 193 bis del TRLHL va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013 i 
els criteris que s’hi fixen per determinar els drets de cobrament difícil o 
recaptació impossible tenen un caràcter de mínims. La seua aplicació és 
automàtica en funció de l’antiguitat dels drets i d’acord amb uns 
percentatges. Des del 31 de desembre de 2013 fins l’1 de març de 2014, 
data en què havia d’estar elaborada la liquidació del pressupost de 2013, 
l’Ajuntament va poder aplicar els criteris establits per l’article 193 bis del 
TRLHL, en lloc d’estimar els drets de cobrament difícil d’acord amb el 
que disposen les bases d’execució del pressupost, que contradeien una 
norma legal. De fet l’efecte sobre el romanent de tresoreria per a 
despeses generals que té l’aplicació dels criteris imposats pel dit 
precepte legal haurien representat un dèficit, en lloc del superàvit que va 
presentar la liquidació del pressupost. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Apartat 7.1, paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

En l’al·legació s’indica que les funcions que té assignades el servei de 
Tresoreria són competència del tresorer, el que s’accepta matisar en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Catorzena al·legació: 

Apartat 7.1, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que des de l’agost de 2015 les nòmines dels 
membres dels òrgans de govern i personal directiu de l’Ajuntament les 
elabora el servei de personal, el que confirma el que s’assenyala en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quinzena al·legació: 

Apartat 7.1, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

Pel que fa a les nòmines dels membres dels òrgans de govern i de 
personal directiu, l’al·legació indica que “La fiscalització de les nòmines 
esmentades es realitza amb l’abast de fiscalització prèvia plena, motiu 
pel qual no requereix ser objecte de fiscalització posterior”. 

L’esborrany de la Sindicatura indica que la fiscalització prèvia de les 
despeses de personal és insuficient per diversos motius que s’hi citen. En 
aquestes nòmines concretes, l’abast de la fiscalització prèvia el fixa la 
mateixa IGAV i en els seus informes no es determina l’abast complet 
revisat, s’informa únicament de l’existència de crèdit pressupostari i de 
l’òrgan competent, sense indicar la comprovació d’altres aspectes. 

Això no obstant, cal recordar que el Ple no ha determinat els requisits 
essencials que cal comprovar en aquesta intervenció prèvia de les 
despeses de personal, tal com exigeix l’article 219 del TRLHL. Davant la 
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falta de fiscalització de tots els aspectes en la fiscalització prèvia, és 
imprescindible la fiscalització posterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setzena al·legació: 

Apartat 7.2, quadre 17 de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

En l’al·legació s’assenyala que els saldos d’acomptes de caixa fixa 
corresponen als pagaments per justificar i viceversa. S’accepta 
l’al·legació, perquè s’ha comprovat l’error. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el quadre 17 en els termes indicats i eliminar “per justificar” en 
la línia d’acomptes de caixa fixa. 

Dessetena al·legació: 

Apartat 7.2, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que exposa l’Informe. A més afegeixen que a 31 
de desembre de 2013 estaven cancel·lades, per en comprovar-ho amb els 
certificats bancaris i confirmacions això no és així. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Divuitena al·legació: 

Apartat 2.1 b.7) i apartat 7.2, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament en al·legacions informa que a 31 de desembre de 2014 
s’han incorporat al saldo de tresoreria els comptes restringits, i que s’han 
cancel·lat els que estaven inactius, fet que confirma el que assenyala 
l’esborrany de l’Informe sobre la situació a 31 de desembre de 2013. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Dinovena al·legació: 

Apartat 7.2, paràgraf 5é de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que exposa l’Informe, la regularització d’unes 
partides no conciliades d’exercicis anteriors. Aquesta regularització la va 
efectuar l’Ajuntament el 7 de juliol de 2015. S’accepta l’al·legació per 
assenyalar en l’esborrany de l’Informe que s’ha regularitzat en aquesta 
data.  

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció en els termes assenyalats. 

Vintena al·legació: 

Apartat 2.1 b.6), apartat 2.2 i apartat 7.2, paràgraf 6é de l’esborrany de 
l’Informe  

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe assenyala que el compte d’acomptes de caixa 
fixa d’“Alcaldia” no està conciliat, ja que no es detallen els pagaments 
comptabilitzats pel banc i no relacionats pels habilitats, per un import de 
5.834 euros a 31 de desembre de 2013. 

L’Ajuntament en al·legacions informa que amb data de 8 de juny de 2015 
es va comptabilitzar l’última relació de pagaments de l’acompte de caixa 
d’Alcaldia, per import de 4.922 euros. L’import dels fons pendents de 
justificar, una vegada comptabilitzats i aprovats coincideix amb el saldo 
bancari de l’esmentat acompte. Amb data de 14 de juliol de 2015 s’ordena 
cancel·lar i traspassar el saldo existent en el compte restringit al compte 
operatiu, el que cancel·la el compte restringit en juliol de 2015. Això no 
obstant, a 31 de desembre de 2013 el compte estava sense conciliar, 
sense perjuí de recollir el que s’assenyala en al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció per recollir l’última informació. 
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Vint-i-unena al·legació: 

Apartat 2.2 b.1) i apartat 7.3, paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que assenyala l’esborrany de l’Informe sobre la 
falta d’un pla de disposició de fons, perquè el que s’aporta és un pla de 
tresoreria (que hem recollit en l’esborrany de l’Informe) que aplega les 
prioritats de pagament, no un pla de disposició de fons. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-dosena al·legació: 

Apartat 7.4, paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega el que es descriu en l’Informe sobre les factures de 
pagaments per justificar, que no indiquen ni els motius, ni els assistents 
als actes. Pel que fa a això, en al·legacions ens aporten la relació 
d’assistents que justifiquen tres de les sis factures que conformen 
l’acompte, de manera que s’hi recull aquest fet. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció en els termes assenyalats. 

Vint-i-tresena al·legació: 

Apartat 7.4, paràgraf 7é de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’al·legació confirma que la justificació d’un expedient de 22.000 euros 
no es va presentar en el termini de tres mesos, ni en l’ampliació 
d’aquest. En l’informe s’ha de recollir que no es va justificar en el termini 
en lloc de tres mesos que figura en la redacció inicial. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció en els termes assenyalats. 
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Vint-i-quatrena al·legació: 

Apartat 2.2 b.2) i 2) i apartat 7.4, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Informe indica que en un expedient de pagaments per justificar de 
40.000 euros no consta el reintegrament dels imports no pagats o no 
justificats en el termini legal per import de 10.602 euros, documentació 
que es va sol·licitar reiteradament. En al·legacions s’ha aportat la 
documentació del reintegrament, de manera que cal modificar 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció en els termes assenyalats. 

Vint-i-cinquena al·legació: 

Apartat 7.4, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’Informe assenyala que algun dels pagaments per justificar revisats no 
s’ajusta als supòsits previstos en la base 42.2 d’execució del pressupost, 
en concret, “Pla Jove Ciutat de València” per import de 22.000 euros, 
“Ajudes d’emergència per a prestacions socials individualitzades” per 
import de 642.910 euros i “Programa la Dipu et Beca” per import de 
220.000 euros, que corresponen a pagaments per subvencions. 

En al·legacions contesten els tres serveis, Joventut, Benestar Social i 
Servei d’Ocupació i indiquen que tots aquests pagaments per 
subvencions que s’han inclòs com a pagaments per justificar i 
consideren que es tracta d’unes despeses que es poden incloure en la 
Base 42.2b) de les Bases d’Execució del Pressupost 2013 “Obligacions de 
pagaments amb persones físiques o jurídiques, residents o no en el 
territori nacional, que demanden el pagament immediat (concerts, 
actuacions, ponències, etc.)”. Considerem que són pagaments per 
subvencions, col·laboracions o altres despeses i no haurien de 
considerar-se com a pagaments per justificar, segons està regulat en les 
bases d’execució. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Apartat 2.2 b.3)  i apartat 7.5 paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe assenyala que al final de l’exercici no es van 
justificar els fons percebuts pels acomptes de caixa fixa, el que 
representa un incompliment de l’article 74.4 del Reial Decret 500/90, que 
estableix que els perceptors d’aquests fons estaran obligats a justificar 
l’aplicació dels fons percebuts al llarg de l’exercici pressupostari en què 
es va constituir l’acompte, de manera que, almenys, en el mes de 
desembre de cada any hauran de retre els comptes i que haurà de 
coincidir, d’acord amb la regla 36.2 de la Instrucció de Comptabilitat del 
model normal de 2004, el saldo comptable amb el real, circumstància que 
no es donava a 31 de desembre de 2013, en la quasi totalitat dels 
comptes restringits d’acomptes de caixa; així doncs cal desestimar 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-setena al·legació: 

Apartat 2.2 b.3)  i apartat 7.5 paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe assenyala que en un expedient d’acompte de 
caixa fixa de la Policia Local s’observa que algunes de les despeses 
excedeixen de les quanties màximes establides pel Reial Decret 462/2002 
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei. Aquesta 
observació reprodueix un advertiment del servei fiscal de despeses. 

S’al·lega que es tracta d’un supòsit establit en la base 49a “Dietes de 
personal comissió de servei”, però no s’han acreditat els supòsits i 
requisits establits en la dita base; així doncs, cal desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Apartat 7.5 paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que no existia contracte de subministrament de 
propà en el col·legi i que era necessari atendre les necessitats, per això 
s’han realitzat pagaments que individualment superen la quantia de 
3.000 euros, fet que incompleix el requisit establit en la base 44 punt 2 
d’execució del pressupost. S’assenyala en l’al·legació que s’estan duent a 
terme les actuacions necessàries per substituir l’actual subministrament 
de gas propà mitjançant depòsit en superfície per gas natural. L’al·legació 
confirma allò que s’ha assenyalat en l’esborrany de l’Informe 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-novena al·legació 

Apartat 7.6, paràgrafs 3r i 4t de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe assenyala que no consta en les factures  
“d’Atencions protocol·làries i representatives” el justificant de recepció, 
ni el vistiplau amb indicació de la data, ni la identitat del cap del servei i 
que en algunes d’aquestes factures amb el concepte “obsequis” no se 
n’especifiquen els motius ni els destinataris, ni en els dinars els 
comensals ni el motiu de la despesa.  

L’Ajuntament al·lega que aquestes factures van ser presentades al 
registre general de factures i que en totes consta la identitat del cap del 
servei, ja que estan signades amb el seu vistiplau i que des del 
departament de protocol s’adquireixen obsequis que es guarden en el 
magatzem per a tenir-ne de disponibles. Les factures revisades no 
contenen les dades abans assenyalades, raó per la qual desestimem 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Apartat 2.2 c.1) i apartat 8.2, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que l’Ajuntament i les seues entitats dependents no s’han 
adherit a la Plataforma de Contractació del Sector Públic per no haver-se 
subscrit un conveni sobre això. No adherir-se a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, siga quina siga la causa, representa un 
incompliment de la legislació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-unena al·legació:  

Apartat 2.2 c.2) i apartat 8.2, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que per error no se’n va publicar posteriorment la 
formalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-dosena al·legació:  

Apartat 8.2, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris:  

Aclareixen que a l’aplicació sobre el perfil del contractant només 
accedeix personal responsable del Servei de Contractació que la coneix, 
no obstant això és convenient disposar d’un manual de procediments 
que establisca per escrit com s’ha d’actuar, segons que es recomana en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-tresena al·legació: 

Apartat 8.3, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Manifesten que l’Ajuntament disposa des de fa molts anys d’una 
aplicació informàtica de seguiment d’expedients que permet localitzar 
tots els seus expedients. No obstant això, aquesta aplicació no permet 
obtenir la relació de contractes, convenis i contractes menors a què fa 
referència l’Informe 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Trenta-quatrena al·legació: 

Apartat 2.2 c.1) i apartat 8.3, paràgraf 5è de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació no es refereix a l’incompliment de l’article 40 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, que és al 
què es refereix l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Trenta-cinquena al·legació: 

Apartat 8.3,  paràgraf 7è de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació confirma la naturalesa contractual dels convenis de 
teleassistència i salvament de platges com assenyala l’esborrany de 
l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-sisena i trenta-setena al·legacions: 

Apartat 2.2 c.4) i apartat 8.3, paràgraf 8è de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Les al·legacions es  refereixen a contractes, els terminis de les quals, 
incloent-hi  les pròrrogues, havien finalitzat i entre aquests als 
contractes de manteniment de fonts i del servei de manteniment i neteja 
de cementeris. S’exposen diverses causes que fan que es produïsca 
l’incompliment a què fa referència l’esborrany de l’Informe, 
incompliments, però, evitables amb una gestió adequada dels serveis 
contractats. 

Quant als contractes de manteniment i neteja de cementeris, la nova 
contracta va entrar en vigor l’1 de juliol de 2013. Per tant, les despeses 
d’aquests contractes, els terminis dels quals, incloent-hi les pròrrogues, 
havien finalitzat, s’han de referir, pel que fa a l’exercici 2013 fins a juliol 
d’aquest any, motiu pel qual cal modificar l’Informe i recollir aquestes 
despeses, que pugen a 341.569 euros fins aquella data. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’esborrany de l’Informe en els termes assenyalats. 

Trenta-vuitena al·legació: 

Apartat 8.5, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació considera que no té per què haver-hi un acord exprés de 
l’òrgan de contractació de l’ordre d’inici, segons un informe de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.  

No obstant això, considerem que és important que l’ordre d’inici la 
realitze l’òrgan de contractació ja que és una manera d’implicar aquest 
òrgan en el procés de la contractació des del seu inici, d’acord amb 
l’article 109 del TRLCSP.  

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-novena al·legació: 

Apartat 8.5, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen que la incorporació dels criteris d’adjudicació i la seua 
ponderació en els anuncis de licitació, basant-se en l’article 150.2 del 
TRLCSP, representa un increment del cost de l’anunci i que 
l’avantprojecte de la nova llei de contractes no l’exigeix. No obstant això, 
considerem que els anuncis han de contenir els criteris d’adjudicació i la 
seua ponderació, ja que amb això se salvaguarden els principis 
d’igualtat, publicitat i lliure concurrència 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quarantena al·legació: 

Apartat 8.6.1, contracte 62-0-2013, paràgraf 3r i següents de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a la modificació del contracte 62-0-2013. 
(Finalització de les obres de construcció de les Dependències municipals 
de Bombers i Policia Local del centre històric). S’indica que l’ampliació 
del termini, objecte de la modificació del contracte, va ser deguda a 
causes no imputables al contractista, però no s’acrediten les causes, 
conformement al que exigeix l’article 107.1 del TRLCSP 

S’assenyala en l’al·legació que l’import de 235.838 euros, reconegut com a 
obligació, correspon a obres complementàries, la qual cosa no desvirtua 
el que es reflecteix en l’esborrany de l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quaranta-unena al·legació: 

Apartat 8.6.1, contracte 097-SER-2012, paràgrafs 2n i 5é de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

El paràgraf 2n fa referència a l’import de 904.216 euros sense contracte, i 
al·lega serveis essencials que no es poden interrompre. Quant al paràgraf 
5é, que al·ludeix a la neteja d’AUMSA, aclareixen que en els plecs es 
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preveia la possibilitat d’estendre el servei a centres no recollits 
expressament, per raons d’interès públic, la qual cosa no s’ha acreditat, 
quan en l’annex on figuraven els centres no figurava AUMSA, per la qual 
cosa no es pot estimar l’al·legació.  

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quaranta-dosena al·legació: 

Apartat 8.6.1, contracte 98-SER-2012, paràgrafs 1r, 2n i 3r de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

Al·leguen, com a raó d’acceptar factures de data anterior al període a què 
es refereixen, causes pressupostàries que no justifiquen l’incompliment 
a què es fa referència en l’Informe. S’assenyala en l’al·legació que 
l’import de 276.561 euros no correspon a l’expedient que s’analitzava en 
l’Informe, encara que es refereix al mateix objecte i és facturat pel 
mateix contractista, de manera que hauria d’haver format part del 
contracte. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quaranta-tresena al·legació: 

Apartat 8.6.1, contracte 118-SER-2012, paràgrafs 2n i 3r de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

En primer lloc, s’argumenta en l’al·legació que no és obligatòria la 
classificació per a aquest tipus de contracte als empresaris que opten a 
l’adjudicació dels contractes de serveis, inclosos amb anterioritat en la 
categoria dels contractes de consultoria i assistència segons l’informe 
37/2008, de 25 d’abril de 2008 de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat; així doncs s’accepta l’al·legació.  

En segon lloc, l’al·legació arreplega la discrepància amb l’observació de 
l’Informe d’aplicar l’article 85 de l’RGLCAP quan aquest no és preceptiu 
(amb més d’un criteri d’adjudicació). Es tracta d’una recomanació, com 
consta en l’esborrany de l’Informe, per la qual cosa no s’accepta 
l’al·legació. 
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Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’esborrany de l’Informe en els termes assenyalats. 

Quaranta-quatrena al·legació: 

Apartat 8.6.1, contracte 029-SER-2013, paràgraf 1r de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

Fonamenten en l’al·legació que es tracta de contractes que només poden 
ser adjudicats a un únic empresari per drets d’exclusiva, per la qual cosa 
es pot aprovar la despesa i adjudicar el contracte en unitat d’acte atenent 
a les previsions de l’article 75.1 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La 
legislació contractual no preveu aquesta possibilitat. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quaranta-cinquena al·legació:  

Apartat 8.6.1, contracte 029-SER-2013, paràgraf 1r de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació està confosa, ja que explica que el valor estimat del contracte 
no és superior a 193.000 euros, que és el límit dels contractes de serveis 
de regulació harmonitzada, quan aquest es va elevar a 423.661 euros més 
IVA. 

A més, defensen que l’elecció del procediment negociat sense publicitat, 
atés que hi concorre la circumstància de l’article 170 apartat d) del 
TRLCSP, faria irrellevant tal subjecció a regulació harmonitzada excepte, 
si és el cas, quant a l’obligació de publicar en el DOUE l’adjudicació 
definitiva (article 154 del TRLCSP), publicació que no es va fer. A aquest 
incompliment, junt amb la falta de publicació en el BOE i en el perfil de 
contractant, es refereix l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Quaranta-sisena al·legació: 

Apartat 8.6.1, contracte 106-SER-2013, paràgrafs 1r i 2n de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe descriu la causa de la utilització del negociat 
sense publicitat per ser un únic empresari el que podia realitzar la 
prestació del contracte. En al·legacions completen la informació  i 
aporten una declaració responsable de l’empresa creadora del 
programari a què fa referència el contracte. 

També al·leguen exactament el mateix que en l’al·legació anterior pel 
que fa a la publicació de la formalització del contracte, per la qual cosa 
ens remetem a aquesta al·legació. Pel que fa a les factures emeses amb 
data anterior al període a què es refereixen, ens remetem a l’al·legació 
quaranta-dosena, per això no s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quaranta-setena al·legació:  

Apartat 8.6.1, contracte 3074-SER-2013, paràgrafs 1r i 2n de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

Justifiquen l’absència de l’informe de necessitats en un contracte de 
programari informàtic perquè aquest programari és necessari per a 
desenvolupar les funcions pròpies de l’Ajuntament.  

L’article 22 del TRLCAP, quan es refereix a l’obligatorietat de l’informe de 
necessitats no estableix cap excepció, i menys que siga òbvia la 
necessitat de la despesa. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Quaranta-vuitena al·legació: 

Apartat 2.2 c.7) i apartat 8.6.1, contracte 064-AESP-2012, paràgraf 1r de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Consideren que l’aportació econòmica màxima anual de 462.000 euros 
que l’Ajuntament va concedir per la gestió del Teatre Musical està 
suficentment justificada amb l’informe del servei econòmic 
pressupostari, quan el que assenyala aquest informe és que l’import és 
inferior als 900.000 euros del contracte en 2004, el que no acredita és per 
què les entrades no eren suficients per a cobrir l’explotació. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Quaranta-novena al·legació: 

Apartat 2.2 c.7) i apartat 8.6.1, contracte 064-AESP-2012, paràgrafs 3r i 5é de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Consideren que no cal un informe motivant la qualificació del contracte i 
no es comparteix l’observació que la presentació d’un balanç amb 
pèrdues no fos motiu suficient per a arribar a la conclusió de la seua falta 
de solvència. Pel que fa a la primera part de l’al·legació, donada la 
complexitat del contracte, fer-ne una qualificació degudament motivada 
en un informe de l’Ajuntament es considera necessària.  

Quant a la segona part, l’al·legació, confirma l’existència d’un balanç 
amb pèrdues per part del licitador. Aquesta situació requeria haver sigut 
objecte d’anàlisi i, si era el cas, adoptat mesures per a garantir 
l’acreditació de la solvència. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Apartat 8.6.1, contracte 064-AESP-2012, paràgrafs 7é, 8é i 9é de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

a) Paràgraf 7é: Quant a l’exigència de la constitució de garanties per 
als lliuraments  a compte (article 34 de l’LGS), l’al·legació assenyala 
que no hi és d’aplicació la legislació de subvencions, sinó la de 
contractes. No obstant això, en la mateixa al·legació es reconeix que 
en el plec de clàusules administratives es va incloure una referència 
a l’aplicació també de la Llei de Subvencions. 

 L’aportació de l’Ajuntament té naturalesa de subvenció i està 
condicionada a una justificació posterior, la qual cosa exigeix que 
per als lliuraments a compte s’efectue la constitució de les 
garanties a què ens referim en l’Informe. 

b) Paràgraf 8é: Al·leguen que el PCAP, en la seua clàusula 26, assenyala 
que l’adjudicatari haurà de presentar un compte anual justificatiu 
de l’explotació del servei. El compte que va aportar l’adjudicatari 
del contracte no tenia el contingut que exigeix la normativa 
aplicable, tampoc el PCAP exigia aquest contingut.  

c) Paràgraf 9é: Assenyalen que l’aportació que va realitzar 
l’Ajuntament no es considera una contraprestació i efectivament 
l’Informe de fiscalització la qualifica de subvenció, havent 
d’acreditar que la recaptació de les entrades no superava les 
subvencions rebudes pel beneficiari.  

Conseqüències en l’Informe:  

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

Cinquanta-unena al·legació: 

Apartat 2.2 c.7) i apartat 8.6.1, contracte 064-AESP-2012, paràgraf 10é de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris:  

Reprodueixen en l’al·legació els fets referits en l’esborrany de l’Informe 
de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cinquanta-dosena al·legació  

Apartat 8.6.2, contracte 091-OBRA-2011, paràgrafs 1r, 2n i 3r de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

Aporten nova informació que no estava disponible en la data de redacció 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir a l’Informe el següent: En al·legacions l’Ajuntament comunica que 
el reajustament d’anualitats l’autoritza la Conselleria en data de 26 de 
maig de 2015, i el 22 de setembre de 2015 se signa l’acta d’activació total 
de l’obra. 

Cinquanta-tresena al·legació  

Apartat 8.6.2, contracte 120-GSER-2012 paràgrafs 3r, 5é, 6é, 7é i 8é de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Paràgraf 3r: Al·leguen que l’expedient conté l’informe de necessitats, i 
enumeren totes les actuacions preparatòries que es contenen en aquest 
expedient, excepte l’informe de necessitats, que tampoc s’aporta en 
al·legacions.  

Paràgraf 5é: La mateixa al·legació confirma el que s’arreplega en 
l’Informe: que no s’especifica l’import que correspon a cada prestació del 
contracte. 

Paràgraf 6é: Justifiquen que no detallar les causes que porten a obtenir la 
compensació econòmica que mantinga l’equilibri financer significa que 
no es preveu aquesta possibilitat, però aquesta redacció del plec origina 
confusions innecessàries, i per això s’arreplega en l’Informe de 
fiscalització. 

Paràgraf 7é: L’al·legació no contradiu el que assenyala l’esborrany de 
l’informe que arreplega els fets sobre la falta de l’acta de la mesa de 
contractació sobre els criteris de juí de valor i l’existència d’un informe 
urbanístic sense signar.  
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Paràgraf 8é: L’al·legació diu que no es comparteix el que arreplega 
l’Informe, quan aquest paràgraf només descriu els fets que van succeir 
sobre la situació litigiosa relacionada amb l’adjudicació, sense emetre 
cap juí. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Cinquanta-quatrena al·legació: 

Apartat 2.2 c.7), últim paràgraf i apartat 8.7, paràgrafs 2n, 3r, 4t i 5é de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Paràgraf 2n: Mantenen que la literalitat de la clàusula 1a del PCAP 
defineix perfectament l’objecte del contracte; considerem que això no és 
així per les raons que s’apleguen en l’esborrany de l’Informe i en concret 
per la indeterminació del plec que permet qualsevol tipus d’obra, servei o 
subministrament. 

Paràgraf 3r: Assenyalen que el 19% a què fa referència l’esborrany de 
l’Informe és aplicació de la clàusula 30 del PCAP, i hem comprovat que 
efectivament és així, per la qual cosa cal eliminar l’observació sobre 
aquesta qüestió que figura en l’apartat 2.2 c.7), últim paràgraf i en 
l’apartat 8.7, paràgraf 3r. 

Paràgraf 4t: Al·leguen que és difícil d’estimar un pressupost màxim que 
limite l’import total dels encàrrecs que es poden efectuar al contractista, 
la qual cosa es considera insuficient i no s’accepta l’al·legació. 

Paràgraf 5é: Ens indiquen en quin lloc del plec de prescripcions tècniques 
es troben dos dels preus que s’indiquen, cap dels dos coincideix amb la 
descripció de les prescripcions tècniques, i els altres dos no hi figuren, 
per la qual cosa es manté la redacció de l’Informe. 

Conseqüències per a l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats, pel que fa al paràgraf 3r i 
mantenir la redacció en tota la resta. 
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Cinquanta-cinquena al·legació: 

Apartat 2.2 c.8) i apartat 8.8, paràgrafs 3r i següents de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que els Estatuts d’AUMSA, arrepleguen en l’article 
3, dins de l’objecte social: “l’execució de les actuacions que, en matèries 
referents als seus fins socials, li encarreguen les administracions 
publiques de qualsevol tipus...”. Aquesta referència genèrica no dóna 
compliment adequat a l’article 24.6 del TRLCSP, que exigeix a les entitats 
mitjans propis i que la norma que les cree o els seus estatuts determinen 
les entitats (en aquest cas l’Ajuntament de València) respecte de les 
quals tenen aquesta condició, així com determinar el règim de les 
encomandes que se’ls puguen conferir o les condicions en què podran 
adjudicar-se’ls contractes. 

Manifesta l’Ajuntament que en la data de l’encàrrec no hi havia 
paràmetres legals, de caràcter general, en relació amb el grau d’execució 
que AUMSA havia de dur a terme per si mateixa, és a dir, sobre la 
possibilitat de contractació amb tercers de l’encàrrec efectuat per 
l’Ajuntament. En l’al·legació s’interpreta un informe de la IGAE de 5 de 
juny de 2006 i sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE), de 8 de maig de 2003 i d’11 de maig de 2006, per a justificar la 
possibilitat de no comptar amb mitjans propis i la subcontractació sense 
límits per part de l’entitat que fa l’encomanda, la qual cosa no és 
raonable jurídicament. 

L’Ajuntament devia haver tingut en compte que, pel que fa a l’aplicació 
de l’article 24.6 del TRLCSP i els seus antecedents, el dit Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, les noves directives de la UE de contractació, 
la Guia sobre contractació pública i competència de la Comissió Nacional 
de la Competència, el Tribunal de Comptes1, les Juntes Consultives de 
Contractació (JCCA)2 i la mateixa  IGAE que comparteix el criteri de les 
JCCA, han mantingut l’exigència de l’excepcionalitat d’aquests encàrrecs 
a ens instrumentals enfront dels principis de la legislació de contractació 
del sector públic i a les regles del Dret comunitari en matèria contractual, 
la finalitat de les quals és garantir els principis d’igualtat, transparència 
en els procediments de la licitació pública, concurrència i no 
discriminació i impedir que es falsegen les regles de la competència en la 
                                                
1 Tribunal de Comptes, Informe núm. 1088 de fiscalització de les encomandes de 

gestió de determinats ministeris... 
2 Així, a l’entitat mitjà propi se li exigeix que dispose de mitjans idonis per a executar 

el contracte (Informe núm. 65/07, de 29 de gener de 2009 de la JCCA) i els informes de 
la JCCA número 11/2011, de 15 de desembre i número 13/2012, de 27 de setembre, 
conclouen que l’entitat mitjà propi no pot contractar el 100% de l’obra externament, 
i que li són aplicables les limitacions de l’article 24.4 del TRLCSP, així com el límit del 
50% de la subcontractació.  
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licitació pública. Entre altres, s’exigeix que els ens mitjans propis 
disposen de mitjans suficients i idonis per a realitzar les prestacions. Tot 
això, de nou reforçat en la nova normativa sobre règim del sector públic 
sobre les condicions sobre els ens mitjà propi i serveis tècnics3. 

En resum, la subcontractació per l’ens instrumental AUMSA del 100% 
dels treballs de la comanda de l’Ajuntament, no té fonament i desvirtua 
la consideració de la pròpia societat com a entitat mitjà propi i el mateix 
encàrrec, que devia haver sigut licitat directament per l’Ajuntament. 

Indica l’Ajuntament que “no obstant això, això no implica que en la dita 
contractació AUMSA no haja complit totalment i absolutament la 
legislació contractual aplicable...” No obstant això, i encara que no siga 
AUMSA objecte de la present fiscalització, obvia l’Ajuntament reconèixer 
que el règim contractual aplicable a AUMSA com a societat mercantil és 
més lax que el que hauria d’aplicar l’Ajuntament si, com corresponia, 
hagués licitat el contracte directament. En definitiva, la Sindicatura 
considera que l’Ajuntament havia d’haver licitar la contractació 
d’aquesta obra, en compte de realitzar-se a través d’una encomanda de 
gestió amb AUMSA i que aquesta societat subcontractés la totalitat de 
l’obra amb una empresa privada. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Cinquanta-sisena al·legació:  

Apartat 8.9 paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’informe s’arreplega allò que s’ha reflectit en l’informe 
de la Intervenció de fiscalització posterior de desepesa de 2013, en el 
qual es qualifiquen d’“invalorables” despeses amb EMIVASA per falta de 
presentació de la documentació necessària. 

Aquesta Sindicatura, durant el treball de camp, va sol·licitar a 
l’Ajuntament informació addicional d’una inversió de 2.700.000 euros, 
sense que obtingués resposta. En la fase d’al·legacions, el Servei del Cicle 
Integral de l’Aigua l’aporta (a sol·licitud de la Sindicatura es remeten via 
correu electrònic les caràtules de les certificacions 1 a 3 no adjuntades 
inicialment en les al·legacions).  

Pel que fa a aquesta inversió en l’obra de renovació i millora de la xarxa 
de distribució d’aigua potable i baixa pressió, exercici 2013, cal significar 
que la certificació número 1 de data 29 de maig de 2013, a tan sols vuit 
dies de l’autorització perquè comencés a executar-se (21 de maig de 
                                                
3 Directives 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, del Parlament Europeu i del Consell. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (article 86) 
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2013), representa un 34% de l’import total (1.095.491,01 euros certificats 
d’una obra de 3.267.000,00 euros de pressupost), i que el termini 
d’execució és d’un any, la qual cosa posa de manifest indicis que part 
d’aquesta obra es va executar abans d’estar contractada. 

Tal com consta en l’esborrany de l’Informe, la IGAV va comunicar a la 
Sindicatura que el seu “treball no ha arribat al seguiment de les 
eventuals actuacions dutes a terme per les unitats gestores que hagen 
pogut derivar d’aquestes valoracions”, sense que conste, ara, sobre 
l’esmentada documentació aportada pel servei gestor, manifestació de 
l’esmentada intervenció sobre la seua correcció. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes assenyalats, a fi d’incorporar la 
documentació aportada. 

Cinquanta-setena al·legació  

Apartat 8.9, paràgraf 3r apartat a) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En les al·legacions l’Ajuntament indica que “la informació de què fa ús la 
Sindicatura de Comptes en el seu esborrany de l’informe prové de papers 
de treball interns de l’Oficina d’Auditories, els quals se citen només de 
manera succinta en l’Informe de l’Interventor”. 

Aquesta manifestació se cita reiteradament en diverses al·legacions. Pel 
que fa a això, la Sindicatura va reiterar la seua sol·licitud a la IGAV de la 
informació suport i detall del contingut de l’informe d’auditoria de 2013 
subscrit per l’interventor. Finalment es va rebre la informació, i aquesta 
es reflecteix en l’esborrany de la Sindicatura. La mateixa IGAV admet que 
la informació rebuda és l’evidència i detall de les seues conclusions.  

La Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, en l’article 
10.U.a) estableix que “En el desplegament de la funció fiscalitzadora de la 
Sindicatura de Comptes és facultada per a: a)   Accedir a tots els 
expedients i documents relatius a la gestió del sector públic valencià i 
també per a demanar, dels òrgans sotmesos al seu control, els escrits, els 
informes o les aclaracions orals que considere necessaris.” Es dóna per 
reproduïda aquesta consideració per a la resta d’al·legacions en què es 
faça una referència a l’accés i utilització de la documentació suport dels 
informes d’auditoria de la IGAV. 

Continua l’al·legació indicant que “el Servei gestor en el seu informe de 
23-10-15, que en este supòsit es tracta únicament d’una alteració de la 
documentació que forma part de l’expedient, la qual no desvirtua en 
absolut la seqüència de les actuacions administratives d’aquest, ja que la 
despesa es realitza exactament segons les indicacions de la Intervenció, 
per la qual cosa no s’aprecia cap perjuí per a la Hisenda Municipal”. 
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L’informe d’auditoria de 2013 de la IGAV revisat es va elevar a definitiu, 
després de la fase d’al·legacions dels serveis gestors, i l’òrgan de control 
intern va mantenir la substantivitat i qualificació del fet. 

A més, tal com consta en l’esborrany de l’Informe, la IGAV va comunicar 
a la Sindicatura que el seu “treball no ha arribat al seguiment de les 
actuacions eventuals dutes a terme per les unitats gestores que hagen 
pogut derivar d’aquestes valoracions”, sense que conste, ara, amb 
l’informe del gestor de 23 d’octubre de 2015, manifestació de l’esmentada 
intervenció sobre la correcció de la qualificació, a més que no s’aporta 
documentació que done suport a l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe:  

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

Cinquanta-vuitena al·legació:  

Apartat 8.9, paràgraf 3r, apartat b) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe consta que es qualifica d’“invalorable” una 
despesa de 1.363 euros (element E62) per “la dubtosa aplicabilitat de la 
despesa al pressupost municipal...”.  En al·legacions, l’Ajuntament indica 
que “Segons el Servei Gestor, en els antecedents de què disposa no 
consta res que es puga aportar, per la qual cosa es manté el criteri 
d’invalorable”, el que corrobora la conclusió de la Sindicatura. 

És d’aplicació allò que s’ha assenyalat en la cinquanta-setena al·legació  
sobre l’accés a la documentació suport de l’informe de la IGAV. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquanta-novena al·legació:  

Apartat 2.2, penúltim paràgraf i apartat 8.9, paràgraf 3r, apartat c) de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura consta que “c) En un altre 
cas (element G177), l’import d’adjudicació del qual ascendeix a 837.690 
euros, es produeix un “major cost per a l’Ajuntament generat per 
l’aplicació inadequada de les condicions contractuals”. 
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En primer lloc, hi és d’aplicació allò que s’ha assenyalat en la cinquanta-
setena al·legació  sobre l’accés a la documentació suport de l’informe de 
la IGAV. 

En les al·legacions, l’Ajuntament, sense aportar documentació de suport, 
indica que el servei gestor ha emés un informe amb data de 23 d’octubre 
de 2015 (expressament per a les al·legacions) en el qual es posa de 
manifest que, per la seua banda, va tramitar l’expedient núm. 03206-
2014-86, iniciat en data d’1 d’abril de 2014, sobre el reconeixement 
d’ingrés en concepte d’imports erronis percebuts per una empresa 
contractista. S’assenyala que mitjançant una Resolució de 10 de juny de 
2015 del tinent d’alcalde d’Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i 
Fiscal es reconeix el dret al reintegrament per l’empresa contractista de 
la quantitat de 249.393 euros corresponents a l’error consistent en un 
excés de pagament en les certificacions dels mesos de gener de 2011 a 
desembre de 2013 (Certificacions núm. 1 a 36). S’indica que el cobrament 
de l’esmentada quantitat per part de l’Ajuntament de València es va 
produir el 21 de juliol de 2015, sense que conste si s’han liquidat 
interessos de demora, per la qual cosa cal arreplegar aquests fets. 

En l’al·legació formulada s’assenyala que els càlculs efectuats pel servei 
gestor per determinar l’import que cal reintegrar són correctes i que, 
efectuat el reintegrament,  el possible perjuí ha sigut esmenat. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Seixantena al·legació:  

Apartat 2.2, penúltim paràgraf i apartat 8.9, paràgraf 3r, apartat d) de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Hi és d’aplicació el que s’assenyala en la cinquanta-setena al·legació 
sobre l’accés a la documentació de suport de l’informe de la IGAV. 

L’Ajuntament, pel que fa al punt d), element D3, sense aportar 
documentació de suport, indica que, segons l’informe del servei gestor 
de 26 d’octubre de 2015, en el projecte de “Reforma i instal·lacions en 
edificis municipals a Borbotó” els tècnics van decidir mantenir la coberta 
economitzant costos i aplicant-los a la necessitat que sorgeix de nous 
treballs de reforç estructural, per a realitzar els quals es van crear nous 
preus contradictoris calculats a partir de preus IVE 2012 i consulta de 
mercat, i executar l’obra sense cap cost addicional. 

En l’al·legació s’indica que, d’acord amb el que va exposar el servei 
gestor, no s’aprecia un perjuí per a la hisenda local. Això no obstant, no 
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s’han justificat els preus aplicats; així doncs no es pot acceptar 
l’al·legació. 

Pel que fa a l’element D7, sense aportar documentació de suport, el 
servei gestor reitera l’al·legació presentada a l’informe d’auditoria. Es 
reconeix que “es va produir una substitució de les unitats d’obra 
projectada per altres realment executades i valorades ambdues amb 
preus metodològicament homogenis i que, atesa l’envergadura de la 
modificació realitzada s’hauria degut tramitar una modificació del 
projecte de l’obra, el que va motivar l’observació formulada en el treball 
d’auditoria”. 

L’informe d’auditoria 2013 de la IGAV revisat es va elevar a definitiu, 
després de la fase d’al·legacions dels serveis gestors, i l’òrgan de control 
intern va mantenir la substantivitat i qualificació del fet. 

Això no obstant, en l’al·legació s’indica que no s’aprecia l’existència d’un 
perjudici econòmic per a la hisenda municipal en termes de minva 
d’aquesta, atés que es va produir una substitució de les unitats d’obra 
projectada per d’altres realment executades i valorades ambdues amb 
preus metodològicament homogenis. S’assenyala també que, atesa 
l’envergadura de la modificació realitzada, s’hauria d’haver tramitat una 
modificació del projecte de l’obra, el que va motivar l’observació 
formulada en el treball d’auditoria. No es pot acceptar l’al·legació perquè 
aquesta confirma el que s’assenyala en l’esborrany de l’Informe i no s’ha 
acreditat que la substitució de les obres que cal realitzar per altres siguen 
de característiques similars, ni que els preus siguen homogenis. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Seixanta-unena al·legació 

Apartat 2.2, penúltim paràgraf i apartat 8.9, paràgraf 3r, apartat e) de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Hi és d’aplicació el que s’assenyala en la cinquanta-setena al·legació 
sobre l’accés a la documentació de suport de l’informe de la IGAV. 

En l’esborrany de l’Informe s’assenyala el següent: e) Sobre un expedient 
qualificat d’“invalorable” en inversions (element D48), es fa constar “l’existència 
de discrepàncies no explicades i no avaluables entre l’objecte dels plecs i 
l’execució del contracte” (import d’adjudicació de 100.000 euros). 

En al·legacions s’indica que el servei gestor, en el seu informe de data 23-10-
15, [indica que] l’objecte de l’esmentat contracte per import de 100.000 euros és 
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el subministrament en règim d’adquisició de la indumentària amb els 
complements corresponents dels personatges que participen anualment en la 
processó de la festivitat del Corpus Christi de València. El fet que la descripció de 
tos i cadascun dels vestits dels personatges que participen anualment en la dita 
processó, relacionats en els plecs, no coincidisquen exactament en les seues 
denominacions amb els que consten en la recepció d’aquests, no revesteix cap 
perjuí per a la hisenda municipal, ja que, en tot cas, el subministrament 
representa l’adquisició de tots els vestits que any darrere d’any es llogaven al 
contractista i que són els de tots els personatges que participen anualment en la 
processó del Corpus, per un import de 100.000 euros. 

L’informe d’auditoria 2013 de la IGAV revisat es va elevar a definitiu, 
després de la fase d’al·legacions dels serveis gestors, i l’òrgan de control 
intern va mantenir la substantivitat i qualificació del fet. 

A més, tal com consta en l’informe, la IGAV va comunicar a la 
Sindicatura que el seu “treball no ha arribat al seguiment de les 
eventuals actuacions que han portat a terme les unitats gestores que 
hagen pogut derivar d’aquestes valoracions”, sense que conste ara amb 
l’informe del gestor de 23 d’octubre de 2015 cap manifestació de la dita 
intervenció sobre la correcció de la qualificació, a més que no s’aporta 
documentació de suport de l’al·legació. 

El servei gestor reconeix la discrepància entre els vestits relacionats en 
els plecs i els que consten en la recepció d’aquests. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Seixanta-dosena al·legació 

Apartat 2.2 e.5) i apartat 9.1, paràgraf 8é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació indica que la fiscalització sobre les aportacions a fundacions i 
altres ens no dependents de l’Ajuntament s’ha realitzat d’acord amb la 
base 27 d’execució del pressupost. Precisament, l’esborrany de l’Informe 
de fiscalització el que qüestiona és la base esmentada, perquè la 
comprovació d’aquestes aportacions, que van pujar en 2013 a 7.831.300 
euros, es limita a una verificació formal, quan havien d’haver sigut 
objecte de control financer. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Seixanta-tresena i seixanta-quatrena al·legacions 

Apartat 2.2 d.3) i apartat 9.4, paràgraf 3r, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega sobre la falta d’aprovació pel Ple de l’Entitat de les bases 
reguladores de diverses subvencions. 

Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals han 
de ser aprovades en el marc de les bases d’execució del pressupost, a 
través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les distintes modalitats de subvencions 
(article 17 de l’LGS). 

Per tant, amb independència de la naturalesa jurídica de les bases 
d’execució del pressupost, aquestes són objecte d’aprovació pel Ple de 
l’entitat, atés que formen part del contingut del pressupost (articles 165 i 
166 del TRLRHL). Igualment, la competència per a aprovar una ordenança 
general de subvencions o específica per a les distintes modalitats de 
subvencions també correspon al Ple de l’entitat (article 123 de l’LRBRL). 

Per això cal deixar constància en l’esborrany de l’Informe que l’aprovació 
de les bases reguladores de subvencions és una competència del Ple de 
l’Ajuntament siga a través d’una ordenança o de les bases d’execució del 
pressupost. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Seixanta-cinquena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 3r, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que en l’expedient 2013/8 “Clubs esportius d’alt 
nivell”, la base reguladora va ser aprovada pel Ple de l’Entitat.  
L’al·legació confirma el que assenyala l’esborrany de l’Informe, que 
indica que en sis dels set expedients les bases reguladores de les 
subvencions no són aprovades pel Ple de l’Entitat, si bé es pot assenyalar 
expressament que aquesta incidència no afecta l’expedient 2013/8. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Seixanta-sisena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 5é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe es recull que l’informe del servei fiscal de 
despeses sobre l’ordenança reguladora de l’expedient 2013/8 assenyala 
que aquesta no preveu tots els aspectes que exigeix l’apartat 3r de 
l’article 17 de l’LGS. S’indica en l’al·legació que hi ha intenció d’elaborar 
unes noves bases reguladores i que no s’ha pogut escometre per falta de 
personal en el servei d’esports. En l’al·legació l’Ajuntament confirma el 
que s’indica en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Seixanta-setena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 6é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que les bases reguladores d’“Ajudes per a sufragar 
les despeses de menjador 2013/2014” no estan publicades en el diari 
oficial corresponent, sinó en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè 
això està previst en la base 11.1 reguladora d’aquestes ajudes i garanteix 
una major facilitat per al coneixement per les persones interessades. 
També exposen que com a mesura complementària es comunica a tots 
els centres educatius afectats per la convocatòria. L’al·legació confirma el 
que s’indica en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Seixanta-vuitena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 8é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació diu que les bases reguladores d’“Ajudes per a sufragar les 
despeses de menjador 2013/2014” no apareix la quantia individualitzada. 
S’assenyala que en la base 11.2 reguladora s’indica que, una vegada 
finalitzat el termini d’esmenes i al·legacions amb les dades de les 
sol·licituds admeses i amb la puntuació obtinguda una comissió elevarà 
el nombre de punts i la quantia. L’al·legació confirma el que s’indica en 
l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Seixanta-novena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 8é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que les bases reguladores de “Clubs esportius d’alt 
nivell” en les quals no apareix la quantia individualitzada, en l’expedient 
consta l’acta de la comissió avaluadora en la qual es recullen les 
quanties individualitzades. L’al·legació confirma el que s’indica en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setantena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 9é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que en les bases reguladores de la subvenció 
“Iniciatives Empresarials València emprén 2013” si que figura el termini 
la forma de justificació. En l’article 3 de les bases esmentades no 
s’especifica el termini sinó els distints documents que han de presentar i 
en els altres articles que citen en l’al·legació 5, 8 i 9 no apareix ni el 
termini ni la forma de justificació; així doncs, no s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-unena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 9é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Al·legació es refereix a la falta en les bases reguladores de la subvenció 
“Ajudes per a sufragar les despeses de menjador 2013/2014” del termini i 
la forma de justificació, sense que haja sigut acreditat en l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Setanta-dosena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 10é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament confirma que en les bases reguladores de la subvenció 
“Iniciatives Empresarials València emprén 2013” els articles 13 i 16 no 
preveuen les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de 
les condicions que es tenen en compte per a la concessió de la 
subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-tresena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 11é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència als expedients 2013/3683 i 2012/6268 i en concret 
a l’absència en les bases reguladores dels criteris de graduació dels 
possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la 
concessió de les subvencions. Pel que fa al primer, s’assenyala que no es 
preveu la graduació dels possibles incompliments, perquè l’ajuda 
únicament s’abona en cas que el menor que té concedida l’ajuda haja fet 
ús del menjador escolar i pel que fa al segon es fa referència a la base 10 
(Reintegrament de les subvencions) i 11 (Infraccions i sancions 
administratives en matèria de subvencions), no als criteris de graduació. 
L’al·legació confirma el que s’assenyala en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-quatrena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 13é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega sobre l’expedient 2013/3683 pel que fa a les sol·licituds i la 
valoració d’aquestes. Tot el procés descrit en l’al·legació confirma el que 
s’exposa en l’esborrany de l’Informe i s’indica que actualment amb la 
posada en funcionament de l’administració electrònica i els mitjans 
telemàtics, s’han resolt les dificultats en el seguiment pel centre gestor 
de les sol·licituds d’ajudes de menjador escolar per a futures 
convocatòries. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-cinquena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 14é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Al·legació fa referència a l’expedient 2013/8 “Clubs esportius d’alt 
nivell” pel que fa a les sol·licituds i a la valoració d’aquestes. L’al·legació 
presentada confirma el que es descriu en l’Informe, perquè no s’acredita 
l’evidència de l’avaluació efectuada. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-sisena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 16é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a l’expedient “Monuments fallers i il·luminació 
carrers Falles 2013” i en concret al fet que en els annexos a la resolució 
no consten les sol·licituds desestimades. L’al·legació confirma el que es 
descriu en l’Informe, perquè hi ha sol·licituds desestimades i no consten 
en la resolució. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-setena al·legació 

Apartat 9.4, paràgraf 16é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Al·legació fa referència a l’expedient “Clubs esportius d’alt nivell” i en 
concret al fet que en els annexos a la resolució no costen les sol·licituds 
desestimades. S’al·lega que la resolució s’efectua en un sol expedient, pel 
qual es van agrupar tots els expedients individualitzats que es van obrir 
per cadascuna de les sol·licituds presentades. Les desestimacions es van 
tramitar cadascuna en un expedient individual. En l’actualitat, descriuen 
que tant les concessions com les desestimacions s’aproven en el mateix 
acord, tal com estableix l’article 25.3 de l’LGS. L’al·legació confirma el que 
assenyala l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-vuitena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 3r, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència a l’expedient 61/13 “Aportacions Palau de Les 
Arts”, que no figura nominativament en el pressupost, i confirma el que 
s’exposa en l’Informe, perquè l’al·legació conclou que “en qualsevol cas, 
la competència per a la modificació de les aplicacions pressupostàries no 
és, en última instància, competència d’aquest servei (Acció Cultural), 
sinó dels compresos en l’Àrea de la Hisenda Municipal. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setanta-novena al·legació 

Apartat 2.2 d.4) i apartat 9.5.1, paràgraf 3r, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència als expedients 2013/14 “Conveni Fundació VEO” 
i 2013/3 “Premi Rei en Jaume I” que no figuren nominativament en el 
pressupost com a subvencions, i confirma el que s’exposa en l’Informe, 
perquè aquestes ajudes es tramitaven per la base d’execució 27 i 
conclouen que en l’exercici 2014 ja es va incloure en el pressupost la de 
la Fundació VEO i en l’exercici 2015 la de la Fundació Premis Jaume I. 
L’al·legació confirma el que descriu l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Apartat 9.5.1, paràgraf 4t, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació fa referència a l’expedient 03201/2009/63, a la 
subvenció per rehabilitar un edifici protegit del barri del Cabanyal que 
està paralitzat com a conseqüència de les actuacions d’aquest barri. 
S’exposa que el Ple de l’Ajuntament, en data de 30 de juliol de 2015, va 
acordar desistir del procediment incoat per tramitar el document 
d’adaptació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, així com instar la 
Generalitat a aprovar la derogació parcial de l’esmentat PEPRI i unes 
normes urbanístiques transitòries d’urgència. A data d’avui està pendent 
de Resolució per la Generalitat. Cal afegir en l’Informe de fiscalització 
que aquest projecte està paralitzat com a conseqüència de les actuacions 
del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Vuitanta-unena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 5é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació fa referència a l’expedient 385/13, en el qual 
s’especificava que l’informe motivant la dita subvenció és posterior a la 
signatura del conveni, concretament el 2 de juliol de 2014, que és el que 
ens van proporcionar durant el treball de camp. En al·legacions ens han 
presentat un informe proposta per a la subscripció d’un conveni de 
col·laboració de data 22 d’octubre de 2013 que sí que motiva aquest 
conveni, motiu pel qual convé recollir aquest fet. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats, eliminant-ne el dit 
paràgraf. 

Vuitanta-dosena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 6é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’assenyala que el conveni relatiu a 
l’expedient 2013/3 no conté el règim de justificació per part del 
beneficiari (article 65 de l’RLGS). S’al·lega que en l’Acord de la Junta de 
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Govern Local de data 26 de juliol de 2013 que modifica el conveni 
s’estableix en el seu punt tercer el règim de justificació del beneficiari. 
S’ha comprovat la documentació remesa en al·legacions i no figura en el 
conveni aportat el règim de justificació; així doncs, cal desestimar 
l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitanta-tresena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 7é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany d’Informe assenyala que en cinc expedients no hi ha cap 
certificat de l’entitat subvencionada en el qual s’acredite que aquesta no 
concorre en cap de les circumstàncies de l’article 13.2 de l’LGS. S’al·lega 
que dos d’aquests expedients es van elaborar tenint en compte la base 27 
d’execució del pressupost on no s’inclou aquesta declaració, però l’LGS 
en el seu article 13.2 ho especifica com a qüestió bàsica per a obtenir la 
condició de beneficiari. Com assenyala l’esborrany, excepte en un 
expedient, en la resta s’acredita la presentació d’estar al corrent en les 
obligacions tributàries, que és una dels circumstàncies exigides per 
l’article 13.2 de l’LGS; així doncs, es desestima l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitanta-quatrena vuitanta-cinquena i vuitanta-sisena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 8é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe indica que en set dels expedients analitzats no 
hi ha constància que el beneficiari adopte mesures de difusió d’acord 
amb l’article 18.4 de l’LGS. Ens han remés en al·legacions fotos on es 
comprova la difusió dels expedients 2013/3, 2013/14 i 385/13, de 
l’expedient 02201-2010-240 no han enviat documentació. Cal estimar 
l’al·legació i eliminar-ne el número dels expedients dels quals ens han 
enviat informació, en total els expedients en què no hi ha constància 
seran quatre. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Vuitanta-setena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 9é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència als expedients de subvencions 2013/14 i 2013/3, 
la concessió dels quals no s’ha publicat en el diari oficial corresponent. 
Han al·legat que quan les subvencions tinguen assignació nominativa en 
els pressupostos no serà necessari publicar-les. Tanmateix, com 
s’assenyala en l’al·legació setanta-novena, no van figurar com a tals en el 
pressupost; així doncs, cal desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitanta-vuitena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 9é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència al fet que l’expedient 61/13 no es compleix 
l’article 18 referent a la publicitat de les subvencions concedides en el 
diari oficial corresponent. S’assenyala que es va publicar en el BOP 
número 45 de 22 de febrer de 2014, i hi figuren altres subvencions, però 
no l’assenyalada en l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitanta-novena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 9é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència al fet que en l’expedient 385/13 no es compleix 
l’article 18 de l’LGS sobre la publicitat de la concessió de subvencions. 
Han indicat que es va publicar en el BOP de 3 de març de 2014, i això és 
així, de manera que cal acceptar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Norantena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 11é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que s’indica en l’esborrany de l’Informe i conclou 
que en els nous convenis gestionats per Benestar Social i Integració ja 
s’ha introduït la referència a la compatibilitat/incompatibilitat de 
l’aportació municipal amb altres ingressos addicionals, el termini de 
desenvolupament de l’activitat i el termini màxim de justificació, així 
com la documentació necessària per a justificar l’aplicació dels fons. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Noranta-unena i noranta-dosena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 13é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Les dues al·legacions confirmen el que s’assenyala en l’esborrany de 
l’Informe. En l’expedient 2013/3 no es va exigir una memòria d’actuació 
justificativa perquè es va tramitar d’acord amb la base d’execució 27. En 
l’expedient 227/2013 no se’ns va facilitar, atés el seu volum. Tampoc no 
ens l’han remesa. Han enviat en al·legacions un compte justificatiu amb 
totes les factures, però no una memòria d’actuació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Noranta-tresena al·legació 

Apartat 2.2d.5) i apartat 9.5.1, paràgraf 17é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe assenyala que en l’expedient 2013/14 no es 
presenta el cost per activitat subvencionada. En l’al·legació l’Ajuntament 
no indica res al respecte, ni ha aportat cap documentació; així doncs cal 
desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Noranta-quatrena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 18é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que exposa l’Informe, que no s’acredita el 
compliment d’una clàusula del conveni “Promoció de la cultura 
valenciana” en la producció d’Otel·lo i que en futurs convenis s’aclarirà 
què es refereix la dita clàusula i de qui és competència determinar si 
aquesta s’ha produït. 

Aporten un informe del director financer certificant la promoció de la 
cultura valenciana, per la participació de diverses entitats valencianes, 
quan això no es pot considerar com una promoció de la cultura 
valenciana, de manera que no es pot acceptar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Noranta-cinquena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 19é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’Informe s’indicava que en l’expedient 2013/3 no constava la 
justificació dels pagaments. En al·legacions ens han enviat les factures 
presentades per a la justificació especificant el xec amb què es va pagar, 
el banc i l’import, així com els certificats de recepció del jurat del premi, 
de manera que cal estimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Noranta-sisena al·legació (es correspon amb la noranta-setena al·legació de 
l’Ajuntament perquè la repeteix) 

Apartat 9.5.1, paràgraf 20é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’Informe s’assenyala que en l’expedient 2013/14 no s’ha complit el 
termini de justificació. Al·leguen que amb data de 4 de febrer de 2014 es 
va presentar la documentació justificativa complint el termini de 
justificació, de manera que cal estimar l’al·legació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Noranta-setena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 21, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En aquesta al·legació s’afirma que el conveni de col·laboració amb la 
Fundació VEO, expedient 2013/14, està tramitat com a aportació, motiu 
pel qual no és exigible el pressupost de l’activitat que cal subvencionar. 
Això no obstant, es tracta d’una subvenció i hi és d’aplicació l’LGS, de 
manera que cal desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Noranta-vuitena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 22é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació s’assenyala que en els expedients 2013/14 i 2013/3 no es va 
acreditar la falta d’existència d’ingressos addicionals perquè es van 
tramitar com a aportacions municipals. Ambdós expedients són 
subvencions de concessió directa, i és d’aplicació l’LGS; així doncs, cal 
desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Noranta-novena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 23é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega el paràgraf relatiu a l’expedient 2013/14 que assenyala que no 
s’ha obtingut evidència de la mesura en què les persones declarades pel 
beneficiari han dedicat el seu temps a realitzar l’activitat subvencionada. 
Ens aporten el conveni de col·laboració, però cap evidència que les 
persones declarades són les que van realitzar l’activitat subvencionada; 
així doncs, cal desestimar l’al·legació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Centena i cent-unena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 25é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe assenyala que l’Ajuntament no té implantat un 
sistema de seguiment i justificació de les subvencions en quatre 
expedients. S’al·lega aportant els acords de tres expedients de la Junta de 
Govern Local on s’aprova la justificació. En definitiva l’Ajuntament no 
ens ha presentat cap sistema de seguiment i justificació d’aquestes 
subvencions, així doncs, cal desestimar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-dosena al·legació 

Apartat 9.5.1, paràgraf 26é, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’indica que els convenis de cinc expedients 
de subvenció preveuen una comissió de seguiment i tanmateix no hi ha 
cap acta justificativa d’aquestes comissions. L’Ajuntament al·lega que “el 
seguiment del desenvolupament de l’activitat convinguda i les seues 
condicions té un marcat caràcter informal que facilita i agilita les 
relacions. Complementàriament, es produeix un seguiment i control de 
caràcter formal mitjançant les reunions periòdiques que la Direcció del 
Servei de Benestar Social i Integració manté amb els responsables de les 
entitats amb les quals hi ha conveni de col·laboració”. No es pot acceptar 
l’al·legació perquè no s’ha justificat l’existència i funcionament de la 
comissió de seguiment. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cent-tresena al·legació 

Apartat 9.6 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que, examinat l’expedient de justificació de la 
subvenció als monuments fallers, i a causa de l’elevat nombre de 
justificants de la despesa presentats, no s’identifica a quin es refereix 
l’esborrany de l’Informe, ja que no es fa constar ni l’import total de la 
subvenció ni la comissió fallera a la qual es refereix, motiu pel qual, atés 
l’escàs termini concedit per a aportar al·legacions, ha sigut impossible 
concretar la factura a la qual es refereix. Desestimem l’al·legació perquè 
l’esborrany de l’Informe recull una observació de l’informe de la IGAV de 
fiscalització posterior de despeses, sense que es tinga constància que el 
servei gestor haja contradit aquesta observació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-quatrena al·legació 

Apartat 11, últim paràgraf de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega pel que fa a la informació d’advertiments facilitada 
a aquesta Sindicatura que es va marcar en la casella corresponent a 
“Perjudici” que SÍ en el cas dels informes d’omissió que van donar lloc a 
reconeixements extrajudicials perquè representa un perjudici per a la millor 
gestió econòmica ja que disminueix la disponibilitat creditícia, sense que 
el dit perjudici siga econòmic. 

Tal com indica la Sindicatura en el mateix paràgraf de l‘Informe, aquest 
aspecte “serà objecte d’anàlisi en l’informe que emeta aquesta 
Sindicatura sobre el compliment de l’esmentada Instrucció. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cent-cinquena al·legació 

Apartat 2.1 a.1) i annex III, aspectes generals, paràgraf 7é de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega sobre la falta de registre en la Plataforma de 
Rendició de Comptes de l’entitat pública empresarial Mostra de València 
i Iniciatives Audiovisuals de l’Ajuntament de València, assenyalant que 
no té activitat, circumstància que no justifica que no haja sigut 
registrada en l’esmentada Plataforma. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-sisena al·legació 

Apartat 2.2 e.1) i annex IV, apartat 1.1, paràgrafs 1r i 2n de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions, se citen les bases d’execució 81 i 15, i conclou que atenent 
a les observacions i recomanacions d’aquesta Sindicatura de Comptes, 
formulades en l’“Informe de fiscalització sobre el control intern en l’Ajuntament 
de València corresponent a l’exercici 2011”, el Ple de l’Ajuntament, a través de 
l’annex a les bases d’execució del pressupost per a l’any 2014 va aprovar els 
aspectes addicionals que calia verificar en l’exercici de la fiscalització prèvia 
limitada. 

Confirma la conclusió d’aquesta Institució i ressalta, tal com consta en el 
nostre esborrany de l’Informe que aquest incompliment que constitueix una 
debilitat de control intern, ja va ser assenyalat en els informes d’aquesta 
Sindicatura corresponents als exercicis 2005 i 2011 i ha sigut esmenat en 
part l’any 2014 (per exemple no s’ha esmenat per al cas de les despeses 
de personal). 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cent-setena al·legació no hi ha 

Cent-vuitena al·legació:  

Apartat 2.2 e.4) i annex IV, apartat 1.1 paràgraf 4t de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació s’indica que La fiscalització prèvia de les despeses de personal 
no es redueix a comprovacions sobre les variacions mensuals de la nòmina. 
S’emeten amb caràcter previ informes de fiscalització, o d’omissió si no n’hi ha, 
pel que fa a les propostes d’actes administratius i que l’últim informe [de 
fiscalització plena posterior relatiu a incidències en imputació 
pressupostària] emés –al desembre de 2013– és refereix a la nòmina de 
desembre de 2012. 

En la fiscalització prèvia limitada de  les despeses de personal, el Ple de 
l’Ajuntament no ha establit els aspectes addicionals i el pagament de la 
nòmina es realitza sense que es fiscalitze l’existència de crèdit 
pressupostari adequat i suficient basant-se en un acord de la Comissió 
de Govern de 1993, que es considerava provisional. La fiscalització 
posterior que indica la IGAV només es refereix a la imputació 
pressupostària i l’última revisada és la nòmina de desembre de 2012 i 
s’exclouen aquestes despeses de la fiscalització posterior d’altres 
aspectes no comprovats en la fiscalització prèvia (base 81.5 d’execució 
del pressupost). En aquest sentit, la Sindicatura considera que les 
despeses de personal, com que estan sotmeses a fiscalització prèvia 
limitada, han de ser objecte de fiscalització posterior, tenint en compte la 
seua representativitat, el 33% del total de despeses de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-novena al·legació 

Apartat 2.2 e.5) i apartat 9.1, paràgraf 8é, i annex IV, apartat 1.1, paràgraf 6é 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació és la mateixa que la seixanta-dosena, així doncs és 
d’aplicació el que s’hi assenyala. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cent-desena al·legació 

Annex IV, apartat 1.1, paràgraf 10é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència al paràgraf de l’esborrany de l’Informe que 
assenyala que no consta que s’exigisquen responsabilitats en els 
expedients en què s’ha produït l’omissió de fiscalització i de 
reconeixements extrajudicials de crèdit. Pel que fa a això, l’Ajuntament 
al·lega que els informes d’omissió de fiscalització es posen en 
coneixement del Ple de l’Ajuntament. 

Tal com assenyala la Sindicatura i la mateixa IGAV hi ha una omissió de 
fiscalització en nombrosos expedients, especialment els que 
posteriorment són objecte d’aprovació com de reconeixement 
extrajudicial de crèdit (solament els aprovats en 2013 van pujar a 
52.846.086 euros) i es refereixen, la majoria, a despeses realitzades per 
quantia superior a l’import dels crèdits, afectats per tant de nul·litat i 
sense que s’hagen exigit les responsabilitats corresponents (article 173.5 
del TRLRHL). 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-onzena al·legació 

Apartat 2.2 e.2) i annex IV, apartat 1.1, paràgraf 12é de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que no hi ha determinació en la substitució de la 
fiscalització prèvia dels ingressos per la presa de raó, perquè el Ple de 
l’entitat va autoritzar a la IGAV a fer-ho, i és el PAIG on es determinen els 
supòsits de la fiscalització dels ingressos. 

No es pot acceptar l’al·legació perquè el Ple de l’Ajuntament solament va 
possibilitar que s’efectués la substitució de la fiscalització prèvia dels 
ingressos per la presa de raó, però no va determinar els supòsits, i no és 
suficient concretar-los en el PAIG, que és un document que no va ser 
aprovat per cap òrgan. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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Cent-dotzena al·legació 

Annex IV, apartat 1.1, paràgraf 14é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a l’absència de regulació en les bases d’execució 
del pressupost de la fiscalització dels ingressos de liquidacions de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva, així com de les suspensions, 
ajornaments i fraccionaments de pagament. S’al·lega que la fiscalització 
de matrícules i padrons es preveia en el PAIG per a 2013 i que el PAIG per 
a 2014 inclou també els aspectes que cal revisar en el cas d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament i els aspectes que cal revisar en el cas de 
suspensions s’inclouran en el pròxim PAIG per a 2016. 

L’al·legació confirma el que assenyala l’esborrany de l’Informe sobre les 
absències detectades en les bases d’execució del pressupost i resulta 
d’aplicació el que es manifesta sobre altres al·legacions sobre la falta 
d’aprovació del PAIG. 

D’altra banda, el contingut de les bases d’execució ha de ser complet, 
clar, concret i concís (en aquest cas, pel que fa a les bases d’execució del 
pressupost 52 i 56). 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-tretzena al·legació 

Annex IV, apartat 1.1, paràgraf 15é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que, atenent les recomanacions formulades per 
aquesta Sindicatura de Comptes en l’Informe de 2011, es va modificar per a 
l’exercici 2014 el contingut de la dita base 58 [referida a la comptabilització 
dels drets per transferències corrents i de capital rebudes]. I continua 
asseverant que: en qualsevol cas en la pràctica es comprovava prèviament al 
reconeixement de l’obligació per l’organisme concedent de la subvenció, com 
queda acreditat en l’al·legació dotzena, primer paràgraf, on es demostra l’alt 
grau de cobrabilitat dels drets i per tant la seua comptabilització seguint el 
principi de prudència. 

L’Ajuntament reconeix la conclusió de la Sindicatura i ha modificat per a 
2014 el contingut de l’esmentada base d’execució 58a. En l’esborrany de 
l’Informe es posen de manifest drets per transferències indegudament 
reconeguts a data de 31 de desembre de 2013 per import de 18.200.884 
euros seguint aquest criteri, contrari als principis comptables públics 
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establits en la referida base 58a (vegeu l’apartat 6.2 de l’esborrany de 
l’Informe), el que invalida l’apreciació de la IGAV sobre que s’efectuava la 
comprovació prèvia. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-catorzena al·legació 

Annex IV, apartat 1.1, paràgraf 16é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’assenyala que la redacció de les bases 72a i 
73a produeix confusió. L’Ajuntament al·lega que es modifica la redacció de 
les bases d’execució del pressupost per aclarir l’abast de la fiscalització dels 
ingressos, el que corrobora la conclusió de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-quinzena al·legació 

Apartat 2.2 e.4) i annex IV, apartat 1.2, paràgraf 3r de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a la insuficiència de la fiscalització de les despeses 
de personal, assenyalada en l’esborrany de l’Informe. Aquesta al·legació 
ja ha sigut analitzada en la cent-vuitena, així doncs, és d’aplicació el que 
s’hi assenyala. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-setzena al·legació 

Apartat 2.2 e.5) i apartat 9.1, paràgraf 8é i annex IV, apartat 1.2, paràgraf 4t 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Al·legació amb el mateix contingut que la seixanta-segona, així doncs, és 
d’aplicació el que s’hi assenyala. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-dissetena al·legació 

Apartat 2.2 e.6) i annex IV, apartat 1.2, paràgraf 5é de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega sobre l’exclusió de la fiscalització posterior dels encàrrecs 
efectuats a AUMSA. S’assenyala que les encàrrecs de gestió a aquesta 
empresa municipal, així com les resolucions de reconeixement 
d’obligacions estan sotmeses a fiscalització prèvia limitada. 

En les al·legacions s’assenyala que és per a 2014 quan el Ple de 
l’Ajuntament ha establit els aspectes addicionals pel que fa a la 
fiscalització prèvia limitada.  

Com s’indica en l’esborrany de l’Informe, des de l’auditoria de 2009 es 
van excloure de la fiscalització posterior els encàrrecs a AUMSA, quan el 
volum de gestió encarregat a aquesta societat mercantil era elevat, així 
com les incidències detectades en els expedients de reconeixement 
extrajudicials de crèdit relacionats amb les despeses d’aquesta entitat 
(vegeu apartat 8.8 de l’esborrany de l’Informe). L’esborrany de l’Informe 
reflecteix aquesta insuficiència en el control dels encàrrecs de gestió.  

Tot això, sense detriment que la IGAV millore la revisió de l’auditoria de 
compliment que la mateixa AUMSA contracta. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-divuitena al·legació:  

Apartat 2.2 e.7 i annex IV, apartat 1.2, paràgrafs 7è i 8è de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació es refereix al que s’indica en l’esborrany de l’Informe tant pel 
que fa a la falta d’exigència de responsabilitat per no facilitar els 
expedients a la Intervenció com a les incidències detectades que puguen 
representar un perjuí per a la hisenda municipal. Pel que fa a això 
l’al·legació es limita a assenyalar que dels informes d’auditoria de despeses, 
se’n dóna compte anualment al Ple de l’Ajuntament en la mateixa sessió en què 
se sotmet a aprovació el Compte General de l’exercici. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València. Exercici de 2013 
 

55 
 

No obstant això, la IGAV en els informes remesos al Ple no assenyala els 
fets constitutius de responsabilitat pels motius abans assenyalats.  

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-dinovena al·legació: 

Annex IV, apartat 1.3, paràgraf 2n, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que quant a la fiscalització posterior, el cos de l’Informe, 
pàgines 39 a 42, arreplega un resum dels resultats obtinguts des de la seua 
implantació. El cos de l’Informe, pàgines 42 i 43, resumeix les actuacions 
realitzades i les anomalies detectades en relació amb el control financer sobre 
cànons i altres ingressos... De l’informe de fiscalització posterior d’ingressos se’n 
dona compte al Ple. 

La Sindicatura posa de manifest que, en els apartats del cos de l’informe 
de fiscalització de la IGAV de fiscalització posterior dels ingressos, es 
remet a les conclusions dels annexos, quan aquestes, atesa la seua 
substantivitat, haurien de resumir-se en l’apartat de conclusions 
generals de l’informe, amb l’objectiu que el mateix siga més clar i 
transparent. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-vintena al·legació:  

Apartat 2.2, penúltim paràgraf, i annex IV, apartat 1.3, paràgrafs 4t i 
següents de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La Sindicatura, en referència als annexos de l’informe de fiscalització 
posterior d’ingressos de la IGAV destaca les següents incidències, sobre 
les quals ara al·lega l’Ajuntament:  

Punt a) Dues liquidacions sobre el IAE per un import de 1.846 euros, afectades 
per prescripció del dret.  

El servei gestor no va presentar al·legacions a l’informe de la IGAV i ara, 
extemporàniament, amb data 27 d’octubre de 2015, manifesta que en la 
data d’aprovació d’ambdues liquidacions pel Servei de Gestió Tributària 
Específica-AE, el dret a liquidar no estava prescrit.  
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No s’aporta documentació, ni es justifica que en la data de l’informe 
definitiu de la IGAV (21 de maig de 2014) no estigueren afectades de 
prescripció, com va concloure la mateixa Intervenció, i aquesta ara no 
informa la correcció de la situació d’aquestes liquidacions, per la qual 
cosa no s’accepta l’al·legació. 

Punt b) Tres incidències en taxes per actuacions urbanístiques per import de 
15.252 euros: dues per no aportar el servei gestor la documentació requerida i en 
una altra per aplicar una tarifa inferior. 

El servei gestor no va presentar al·legacions a l’informe de la IGAV que es 
va elevar a definitiu el 18 de juny de 2014 i ara, extemporàniament, amb 
data 27 d’octubre de 2015, manifesta que una de les incidències […] es tracta 
d’un error material, i que de les altres dues incidències […] ha localitzat els 
expedients. No se n’aporta documentació, i la IGAV no informa la 
correcció de la situació d’aquestes liquidacions, per la qual cosa no 
s’accepta l’al·legació. 

Punt d) En les taxes per entrada de vehicles es presenten 11 incidències per 
import de 1.803 euros que obeeixen a l’errònia aplicació en la tarifa, el càlcul de 
les quotes o el prorrateig. 

El servei gestor va presentar al·legacions a l’informe de la IGAV que no 
van ser acceptades i el dit informe es va elevar a definitiu el 18 de juny 
de 2014. Ara, extemporàniament, amb data de 27 d’octubre de 2015, el 
servei gestor manifesta en relació amb una incidència que hauria d’haver-
se aprovat posteriorment una liquidació definitiva, […] per la qual cosa el 
procediment que s’ha de seguir serà adequat d’ara en avant a aquesta 
circumstància i en relació amb 7 incidències […] manifesta que es tracta d’errors 
materials.  

Es confirma allò que s’ha indicat en l’esborrany de l’Informe, no s’aporta 
documentació addicional, i la IGAV no informa la correcció de la situació 
de les liquidacions al·ludides, per la qual cosa no s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cent-vint-i-unena al·legació:  

Annex IV, quadre 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris:  

Pel que fa al quadre 4, s’assenyalen els següents errors materials (algun 
no ho és) que es corregeixen sense major transcendència en cap altra 
conclusió: 
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- Per a l’IVTM el valor de 2010 és 0 i el de 2012 també. La Sindicatura 
consigna un guió, no obstant això, s’esmena. 

- Per a l’IAE el valor de 2007 és 36 (la Sindicatura disposava de la 
informació del 13% d’incidència, no obstant això, s’esmena), de 
2008 és 22 (ídem), i de 2012 és 1 (en l’informe de la IGAV consten 2 
inconvenients, però, no obstant això, s’esmena). 

- Per a la taxa actuacions urbanístiques el valor de 2010 és 4: conforme 
s’esmena l’error. 

Conseqüències en l’informe: 

Modificar les següents quanties de l’annex IV, pàgina 9, del quadre 4: 

- Fila IVTM, el valor de 2010 és “0” i el de 2012, “0”. 

- Fila IAE, el valor de 2007 és “36”, el de 2008 és “22” i el de 2012 és “1”. 

- Fila, Taxa actuacions urbanístiques el valor de 2010 és “4” 

Cent-vint-i-dosena al·legació: 

Apartat 2.2 e.8) i annex IV, apartat 2.2, paràgrafs 4t i 5è de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega en relació amb les auditories de compliment, s’assenyala que la 
IGAV a més de dictar unes instruccions, en la fase prèvia de planificació, 
relatives a aquella normativa específica el compliment de la qual ha de 
ser objecte d’especial atenció per part de l’auditor quant a la naturalesa 
pública de l’empresa, posteriorment, en la fase de revisió, verifica que 
l’informe de compliment es pronuncia sobre aquesta matèria. 

Tal com conclou la Sindicatura, l’informe d’auditoria de qualitat de la 
IGAV sobre l’auditoria de compliment d’aquests ens és incomplet perquè 
no conclou expressament, amb el mateix abast que el d’auditoria de 
comptes, sobre que el treball ha sigut realitzat d’acord amb les normes i 
procediments d’auditoria generalment acceptats, i si l’abast i objectius 
d’aquests compleixen amb les especificacions manifestades en l’encàrrec 
rebut. La IGAV ha d’incloure en la seua opinió expressament aquesta 
conclusió. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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B) ALTRES AL·LEGACIONS 

Primera al·legació: 

És la mateixa al·legació que la vintena. Es dóna per reproduït el que s’hi 
assenyala. 

Segona al·legació i complementària:    

Apartat 2.2 b.3), últim paràgraf i 4 i apartat 7.5, paràgraf 11è de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega sobre allò que s’ha assenyalat en l’esborrany de l’Informe pel 
que fa a una duplicitat d’uns justificants per restauració dels escortes, 
per valor de 2.158 euros. En l’al·legació es va acompanyar un justificant 
en un compte bancari de l’Ajuntament del reintegrament del dit import i 
es va sol·licitar a aquesta Sindicatura un detall dels justificants afectats, 
que va ser facilitat alhora que es va concedir als interessats un nou 
termini perquè efectuaren, si és el cas, al·legacions complementàries a 
les ja realitzades. 

En l’al·legació complementària s’indica: que davant de l’existència de dos, 
tres o quatre tiquets expedits per un mateix establiment, de semblant import, el 
mateix dia i a la mateixa hora, no es pot parlar de dos, tres o quatre tiquets 
duplicats, sinó de la despesa generada en restauració pels dos, tres o quatre 
escortes, persones distintes, que aquell dia, en aquell lloc i a aquella hora, 
integraven el grup que prestava el servei de protecció i que procedien al 
pagament, insistim cadascun el seu, de la despesa generada. També s’ha de 
valorar la possibilitat, com va ocórrer en alguna ocasió, que se sol·licités un únic 
tiquet en què es reflectia l’import total de la despesa de l’equip, és a dir, de dos, 
tres o quatre persones, tots ells integrants en aquell moment del servei de 
protecció. 

S’al·lega que ambdós procediments van ser assumits, acceptats i validats pels 
serveis fiscalitzadors de l’Ajuntament de València. 

La fiscalització va posar de manifest l’existència d’una sèrie de 
justificants repetits, que ascendien a 2.158 euros, dels mateixos dies i 
proveïdor, sense que constaren les dades de qui havia fet la despesa, el 
motiu i que aquestes s’havien realitzat efectivament com a conseqüència 
de la seua labor d’escorta. A més, una part d’aquests justificants, que 
ascendeix a 963 euros, no tenien la consideració de tiquet o factura 
simplificada (perquè no tenia número). 

En l’al·legació no s’aporta informació addicional que permeta diferenciar 
els justificants repetits, en concret les persones que van fer la despesa, 
els motius i quines labors d’escorta estaven realitzant. 
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En l’al·legació se sol·licita també la devolució de l’import de 2.158 euros. 
Respecte d’això cal assenyalar que l’esmentat ingrés es va efectuar en un 
compte bancari de l’Ajuntament, per la qual cosa serà, si és el cas, 
aquesta entitat la que haja d’acordar-ne la devolució. 

Les bases d’execució del pressupost no preveuen expressament la 
justificació de les despeses generades per tasques d’escorta. S’hi aplica la 
base 44 “Acomptes de caixa fixa” que remet al seu torn a la base 43 que 
regula els comptes justificatius, que exigeix, entre altres aspectes, una 
memòria explicativa de les despeses, que no s’ha aportat, i l’existència 
d’unes factures amb els requisits fixats en la base 39 d’execució del 
pressupost, que no sempre s’han complit. 

A més, es considera que els referits justificants no contenen els requisits 
a què es refereix la disposició addicional setena del Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei que 
exigeix que l’import per percebre serà el realment gastat, una vegada 
justificat documentalment segons factura expedida pels establiments 
que presten els corresponents serveis, acreditant, a més, que les 
despeses s’han realitzat efectivament com a conseqüència de la seua 
labor d’escorta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe per a arreplegar que l’import de 2.158 euros ha sigut 
objecte de reintegrament i per tant suprimir la referència a l’existència 
d’un indici de responsabilitat comptable, així com per a detallar la 
situació d’aquests justificants i que no es van ajustar ni a les bases 
d’execució del pressupost, ni a la disposició addicional setena del Reial 
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.  
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