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RESUM 

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2015 de 
l’Ajuntament de València i del compliment de la normativa de gestió de la 
contractació en els exercicis 2015 i 2016, entre els quals destaquen els 
següents: 

 Revisió financera de l’exercici 2015 

- L’Ajuntament té sobrevalorat el romanent de tresoreria en 23.161.171 
euros, perquè no ha calculat el saldo de cobrament dubtós d’acord 
amb el que disposa l’article 193 bis de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (LRHL). 

- El saldo de tresoreria està infravalorat en 224.709 euros, perquè hi ha 
tres comptes restringits de recaptació, amb un saldo de 228.434 euros 
a 31 de desembre de 2015, que no es van incloure en el saldo de 
tresoreria; així com errors en les conciliacions bancàries, per una 
quantia de 3.725 euros. 

 Compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris 

- L’Ajuntament ha realitzat determinades despeses prescindint del 
procediment legalment establit, ha adquirit compromisos de 
despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en 
els estats de despeses, circumstància que determina la nul·litat de 
ple dret. 

-  En el pla de disposició de fons de l’exercici 2017 l’Ajuntament no ha 
respectat l’ordre previst en l’article 187 de l’LRHL. 

 Fiscalització de la contractació 

-  En diversos supòsits els contractistes han realitzat les prestacions de 
serveis sense cobertura contractual o mitjançant pròrrogues 
formalitzades sense cap cobertura legal. 

-  En un expedient s’ha incomplit el termini d’execució del contracte 
sense que l’Ajuntament haja resolt el contracte o haja exigit les 
penalitats previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars, en contra del que disposa l’article 212.4 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 

-  En els exercicis 2015 i 2016 l’Ajuntament ha fraccionat diversos 
contractes, que haurien d’haver-se agrupat i adjudicat mitjançant un 
procediment ordinari, obert, restringit, o bé mitjançant el 
procediment negociat, amb la finalitat de garantir el compliment 
dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i 
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transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de 
tracte entre els candidats, aplegats en l’article 1 de l’LCSP. 

-  En un expedient s’ha encarregat a l’empresa adjudicatària diversos 
serveis que haurien de ser prestats pel mateix Ajuntament, en la 
mesura que impliquen l’exercici de potestats públiques, fet que 
incompleix l’article 301.1 de l’LCSP. 

-  En una comanda de gestió no s’ha acreditat que la societat a la qual 
se li formalitza puga ser considerada mitjà propi, en els termes dels 
articles 4.1.n) i 24.6 de l’LCSP. 

 Recomanacions més importants 

- S’ha de remetre de manera regular al Ple de l’Ajuntament informació 
sobre l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i 
de la seua situació. 

- L’Ajuntament ha d’elaborar de manera adequada els pressupostos de 
cada exercici, recollint els crèdits suficients per a atendre el 
compliment de les obligacions que com a màxim es puguen aplegar 
en l’exercici. 

- En la confecció del Compte General, l’Ajuntament ha de garantir que 
s’hi integren els comptes anuals de totes les unitats dependents de 
l’Entitat. 

-        L’Entitat ha de limitar l’aprovació d’expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, perquè no són una tècnica pressupostària 
adequada i podrien determinar l’exigència de responsabilitats. 

- L’Entitat ha de garantir que els criteris d’adjudicació contribuïsquen 
a fer efectives les baixes en les licitacions. 

- L’Ajuntament ha de garantir que en els plecs de clàusules 
administratives particulars s’apleguen les circumstàncies que 
concorren per a determinar el procediment de contractació triat en 
cada cas concret i garantir que en tots els expedients de contractació 
es dispose d’una concurrència real i efectiva. 

  

NOTA 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seu Programa 
Anual d’Actuació de 2017 la fiscalització de determinats aspectes de la 
gestió de l’Ajuntament de València, corresponents a l’exercici 2015, 2016 i 
2017, amb els abastos que s’indiquen en l’apartat 3 i que es detallen en 
l’apèndix 1. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS PEL QUE FA AL 
COMPTE GENERAL I EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT  

Les responsabilitats dels diferents òrgans de l’Ajuntament de València pel 
que fa a la formació, aprovació i rendició del Compte General de l’Entitat 
estan establides en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), el text 
refós de la qual es va aprovar pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i són les que es resumeixen tot seguit. 

- L’alcalde-president és responsable de retre els estats i comptes de 
l’Entitat abans del 15 de maig de l’exercici següent al que 
corresponguen (article 212.1 de l’LRHL). 

- El Compte General format per la Intervenció General serà sotmés 
abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes 
de l’Entitat (article 212.2 de l’LRHL). 

- El Compte General se sotmetrà al Ple de l’Entitat perquè, en el seu 
cas, es puga aprovar abans del dia 1 d’octubre, juntament amb els 
informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i 
advertiments formulats (article 212.4 de l’LRHL). 

- L’Entitat ha de presentar el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de l’exercici següent 
al que corresponga, conformement al que es disposa en l’article 9.1 
de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes. 

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

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar el Compte 
General expressant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
de l’execució del pressupost i dels resultats de l’Ajuntament, d’acord amb 
el marc normatiu d’informació financera aplicable a les entitats locals, i 
del control intern que consideren necessari per permetre preparar aquest 
Compte General lliure d’incorreccions materials, degudes a frau o error. 
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Els òrgans municipals també han de garantir que les activitats, les 
operacions financeres i la informació reflectides en el Compte General 
resulten conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de 
control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular, han de garantir que les activitats relatives als processos de la 
contractació es realitzen d’acord amb la normativa jurídica que hi és 
d’aplicació. 

Un resum del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2015 s’adjunta 
com a annex I d’aquest Informe. En la pàgina web de l’Ajuntament es troba 
un enllaç que mostra el Compte General de l’Entitat en la seua integritat. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Aquesta fiscalització consta de tres apartats diferenciats, amb diversos 
objectius i responsabilitats: 

a) Revisió financera 

 L’objectiu és expressar una conclusió sobre determinats aspectes i 
elements que s’han d’incloure en el Compte General de 2015, basada 
en la fiscalització realitzada, de manera que el seu abast no versa 
sobre els comptes anuals en el seu conjunt. 

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

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió ha consistit en l’aplicació dels 
procediments analítics, activitats d’indagació i altres proves 
d’auditoria. 

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una seguretat 
raonable que permeta expressar una opinió sobre el compliment de 
la normativa aplicable en la gestió de la contractació durant els 
exercicis 2015 i 2016. 

 La revisió ha consistit a verificar, mitjançant procediments 
d’auditoria, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa vigent sobre contractació pública. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels 
riscos d’incompliments, deguts a frau o error. 

 Es considera que l’evidència obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per fonamentar les conclusions sobre la revisió 
financera i sobre el compliment de determinades obligacions legals i 
reglamentàries, que s’expressen en forma de seguretat limitada i 
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sobre el compliment de la normativa de contractació, que s’expressa 
en forma d’opinió amb excepcions. 

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

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

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de manifest les 
incorreccions que s’indiquen tot seguit i que afecten els estats comptables 
i pressupostaris examinats. 

a) L’Ajuntament té sobrevalorat el romanent de tresoreria en 23.161.171 
euros, en la mesura en què no ha calculat el saldo de cobrament 
dubtós d’acord amb el que es disposa en l’article 193 bis de l’LRHL. 
Aquesta situació es produeix perquè s’ha registrat aquest saldo per 
una xifra de 89.614.030 euros, quan si s’haguera aplicat el precepte 
legal mencionat pujaria a 112.775.201 euros (apèndix 2, apartat 7). 

b) En l’anàlisi de la informació tramesa per les entitats financeres s’ha 
posat de manifest que tres comptes restringits de recaptació 
presentaven un saldo de 228.434 euros a 31 de desembre de 2015 i 
l’Entitat no els va incloure en el saldo de tresoreria en la data 
esmentada. En la mesura que s’han detectat errors en les 
conciliacions bancàries per una quantia de 3.725 euros, es pot 
concloure que el saldo de tresoreria està infravalorat en 224.709 
euros (apèndix 2, apartat 8). 

Aquestes incorreccions, encara que amb imports diferents, es van recollir 
en l’“Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica 
i financera de l’Ajuntament de València de l’exercici 2013” no han sigut 
resoltes per l’Entitat. 

Amb independència de les conclusions anteriors, cal fer notar que la 
interpretació adequada del resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2015 
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(que ha pujat a 60.958.003 euros) s’ha de realitzar tenint en compte que en 
2015 l’Ajuntament ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial 
de crèdits de despeses de l’exercici 2014 i anteriors, per import de 
23.473.012 euros; mentre que en l’exercici 2016 es van aprovar expedients 
per despeses de l’exercici 2015, per una quantia de 18.896.217 euros. En 
conseqüència, les despeses meritades en l’exercici 2015 són inferiors en 
4.576.795 euros a les obligacions netes reconegudes en el resultat 
pressupostari. 

En el mateix sentit, el romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2015 s’ha d’interpretar considerant l’existència de les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost per 20.156.798 euros, que no computen 
en el seu càlcul, però haurien de limitar la disponibilitat del romanent 
esmentat. 

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

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici de 2015 s’han posat 
de manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
d’aplicació a la gestió dels fons públics que es relaciona en l’apèndix 1 
d’aquest Informe: 

a) L’Ajuntament ha realitzat determinades despeses prescindint del 
procediment legalment establit, circumstància que determina la 
nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJAP); l’article 32.1.c) de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el text refós de la qual es 
va aprovat pel Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; o bé 
l’article 173.5 de l’LRHL, que es refereix als acords, resolucions i actes 
administratius que representen adquirir compromisos de despeses 
per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats 
de despeses (apèndix 2, apartat 2). 

b) En el pla de disposició de fons de l’exercici 2017 l’Ajuntament no ha 
respectat l’ordre establit en l’article 187 de l’LRHL, en la mesura en 
què es disposa que els pagaments de les ajudes socials i despeses 
derivades de l’aplicació de la Llei de dependència tenen prioritat 
sobre els pagaments de les obligacions contretes en exercicis 
anteriors (apèndix 2, apartat 8). 

Aquests incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió 
dels fons públics de les entitats locals es van recollir en l’“Informe de 
fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València de l’exercici 2013” i no han sigut resolts per 
l’Entitat. 
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Amb independència de les conclusions anteriors, en l’apèndix 2 de 
l’Informe de fiscalització s’inclou informació addicional i observacions 
que la Sindicatura de Comptes considera que poden ser d’interés als 
destinataris i usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

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

Com a resultat del treball de fiscalització, s’han posat de manifest els 
següents incompliments significatius de les normes de contractació de les 
entitats locals, que es desenvolupen en l’apèndix 3 de l’Informe: 

a) En diversos supòsits, les prestacions de serveis les han realitzades 
els contractistes sense cobertura contractual o mitjançant 
pròrrogues formalitzades sense cap cobertura legal, al marge de 
l’LCSP i de la resta de l’ordenament jurídic (apèndix 3, apartats 5 i 6). 

b) En l’expedient 113-O-2016 s’ha incomplit el termini d’execució del 
contracte sense que l’Ajuntament haja resolt el contracte o haja 
exigit les penalitats previstes en l’apartat 27 del plec de clàusules 
administratives particulars, en contra del que es disposa en l’article 
212.4 de l’LCSP (apèndix 3, apartat 6). 

c) En els exercicis 2015 i 2016, l’Ajuntament ha fraccionat diversos 
contractes, que haurien d’haver-se agrupat i adjudicat mitjançant un 
procediment ordinari, obert, restringit, o bé mitjançant el 
procediment negociat, amb la finalitat de garantir el compliment 
dels principis recollits en l’article 1 de l’LCSP, en especial una major 
concurrència i una gestió més eficient dels recursos públics, que 
podrien representar un incompliment de l’article 86.2 de l’LCSP 
(apèndix 3, apartats 5 i 6). 

d) En l’expedient 297-SER-2010 s’ha encarregat a l’empresa 
adjudicatària diversos serveis que hauria de prestar el mateix 
Ajuntament, en la mesura que impliquen l’exercici de potestats 
públiques, fet que incompleix l’article 301.1 de l’LCSP (apèndix 3, 
apartat 7). 

e) En l’encàrrec de gestió E 03201 2016 30 formalitzat a favor 
d’Actuacions Urbanes de València no s’acredita que aquesta societat 
es puga considerar mitjà propi en els termes dels articles 4.1.n) i 24.6 
de l’LCSP, perquè no es té constància que dispose dels mitjans 
especialment qualificats i especialitzats, idonis per a l’exercici de les 
activitats que constitueixen l’objecte de l’encàrrec (apèndix 3, 
apartat 8). 

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

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels incompliments que es descriuen en 
l’apartat 6.1 “Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la 
contractació”, els procediments desenvolupats per l’Ajuntament durant 
els exercicis 2015 i 2016 resulten conformes amb la normativa d’aplicació 
en tots els aspectes significatius. 

7. RECOMANACIONS 

L’Ajuntament de València, a més d’adoptar les mesures correctores dels 
fets que es descriuen en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte les 
recomanacions següents per millorar la seua gestió econòmica i 
administrativa. 

a) En els advertiments que formula la Intervenció General s’ha d’indicar 
l’import de les factures a les quals fan referència, alhora que s’ha 
d’informar al Ple amb periodicitat trimestral i amb anterioritat a la 
liquidació de l’exercici pressupostari (apèndix 2, apartat 2). 

b) S’ha de remetre de manera regular al Ple la informació de l’execució 
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua 
situació, d’acord amb el que es disposa en les bases d’execució del 
pressupost, en especial la referida al quart trimestre, que ha de 
remetre tan prompte com es dispose d’aquesta informació (apèndix 
2, apartat 3). 

c) L’Ajuntament ha d’elaborar de manera adequada els pressupostos de 
cada exercici, procurant que hi figuren els crèdits suficients per a 
atendre el compliment de les obligacions que com a màxim es 
puguen recollir en l’exercici, amb la finalitat de no haver de recórrer 
als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits (apèndix 2, 
apartats 4 i 6). 

d) En la confecció del Compte General, l’Ajuntament ha de garantir que 
s’integren els comptes anuals de totes les unitats dependents de 
l’Entitat incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) i que en la remissió posterior a la Plataforma de Rendició de 
Comptes s’utilitzen les dades obtingudes dels assentaments de 
regularització comptable (apèndix 2, apartat 5). 

e) L’Entitat hauria d’implantar una comptabilitat de costos, amb la 
finalitat de poder confeccionar adequadament la memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics, com també del 
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grau de compliment dels objectius programats, fet que possibilitaria 
el control d’eficàcia (apèndix 2, apartat 5). 

f) La Intervenció General ha d’elaborar informes d’estabilitat 
pressupostària separats per a l’Entitat i per a cadascun dels ens 
dependents inclosos en l’article 2.1.c) de la LOEPSF i 4.1 del 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària (RLEP), expressant un detall 
dels ajustaments practicats a cadascun i la situació individual en 
termes de capacitat de finançament (apèndix 2, apartat 5). 

g) S’han de quantificar i determinar els efectes de les diverses 
incidències, observacions i recomanacions que s’han posat de 
manifest en els informes de la Intervenció sobre la imatge fidel de la 
situació econòmica, financera, pressupostària o patrimonial en la 
data de tancament de l’exercici i establir els mecanismes adequats 
perquè no es reiteren en exercicis futurs (apèndix 2, apartats 5 i 7). 

h) L’Entitat ha de limitar l’aprovació d’expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits que, encara que són un procediment previst 
en l’ordenament jurídic, no constitueixen una tècnica pressupostària 
adequada i podrien determinar l’exigència de responsabilitats per 
haver contret obligacions sense consignació pressupostària (apèndix 
2, apartat 6). 

i) S’han de revisar els projectes de despeses i finalitzar i tancar els 
projectes dels exercicis 2006 a 2013, com també les desviacions 
positives de finançament dels recursos derivats del servei 
d’abastiment d’aigües, i d’operacions d’endeutament. Tot això a fi de 
determinar, en el primer cas, l’origen de les desviacions i, en funció 
d’aquest, decidir si cal regularitzar-los o si es tracta de recursos 
disponibles per al finançament de despeses futures; i, d’altra banda, 
determinar l’excés de finançament a fi de fer-ne la imputació al 
finançament de despeses d’inversió o d’amortització de préstec en el 
cas de les operacions d’endeutament (apèndix 2, apartat 7). 

j) L’Ajuntament ha de disposar d’un manual de funcions i 
responsabilitats de l’àrea de tresoreria, en el qual s’especifique 
l’organització i les funcions assignades (apèndix 2, apartat 8). 

k) L’Entitat ha de realitzar les gestions que calga perquè el règim de 
signatures dels seus comptes corrents siga mancomunat en totes, 
per cancel·lar les que no han tingut moviment en els últims exercicis, 
alhora que ha de sol·licitar a totes les entitats financeres informació 
del saldo dels comptes dels quals és titular almenys a 31 de desembre 
de cada any, independentment que les tinguen o no donades d’alta 
en comptabilitat (apèndix 2, apartat 8). 
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l) L’Entitat ha d’establir en les bases d’execució del pressupost els 
límits quantitatius dels pagaments que cal justificar i suprimir la 
possibilitat que es puga ampliar el termini de tres mesos per a 
justificar-los. Així mateix, cal garantir que en exercicis futurs no es 
reiteren les incidències que es posen de manifest en l’Informe sobre 
la falta d’adequació al pla de disposició de fons de la tresoreria, 
superació del termini de tres mesos, inclusió de justificants 
d’exercicis anteriors i realització de pagaments en efectiu (apèndix 2, 
apartat 8). 

m) En exercicis futurs no s’han de produir les incidències relatives als 
acomptes de caixa fixa que s’han posat de manifest en l’Informe, 
referits a justificació de despeses d’exercicis anteriors, 
incompliments de la normativa jurídica aplicable, formalització 
inadequada dels documents i pagaments en efectiu (apèndix 2, 
apartat 8). 

n) L’Entitat ha de garantir que els criteris d’adjudicació contribuïsquen 
a fer efectives les baixes en les licitacions, i a evitar que determinen 
que els contractistes abonen unes aportacions dineràries establides 
d’acord amb les proposicions ofertades, encara que en els supòsits 
en els quals s’haja establit ha de garantir que els contractistes les 
abonen de manera efectiva i promoure totes les actuacions que 
estiguen al seu abast per fer-les efectives (apèndix 3, apartat 5). 

o) L’Ajuntament ha de valorar la inclusió en els plecs de clàusules 
administratives particulars de disposicions que permeten considerar 
determinades ofertes com a anormals o desproporcionades en tots 
els supòsits en què siga convenient i establir criteris adequats que 
siguen efectius (apèndix 3, apartat 5). 

p) En la determinació dels criteris per a valorar les ofertes econòmiques 
presentades en els expedients de contractació, l’Ajuntament s’ha 
d’atenir als que estiguen directament vinculats amb l’objecte del 
contracte, a les condicions sota les quals els licitadors proposen 
l’execució de la prestació contractada, procurant que tinguen una 
puntuació concorde i proporcionada a la seua importància en el 
conjunt de la prestació, que estiguen justificats de manera adequada 
en els expedients i que es detallen en els informes de valoració 
(apèndix 3, apartat 5). 

q) L’Ajuntament ha de garantir que en els plecs de clàusules 
administratives particulars es recullen les circumstàncies que 
concorren per determinar el procediment de contractació elegit en 
cada cas concret i garantir que en tots els expedients de contractació 
es compte amb una concurrència real i efectiva, evitant que algun 
dels candidats es trobe en una situació d’avantatge, més enllà d’un 
compliment estricte de l’LCSP (apèndix 3, apartat 5). 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

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

La fiscalització realitzada ha consistit en la revisió dels aspectes que es 
contenen en la secció 2902 del Manuals de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes (MFSC-2902), que es resumeixen tot seguit. 

 L’Entitat i el seu entorn. Control intern 

Revisió de l’exercici adequat de les funcions de control intern establides 
en l’LRHL, en les seues modalitats de funció interventora, control financer 
i control d’eficàcia durant l’exercici 2015. 

Revisió del compliment per part de l’Ajuntament de les obligacions 
d’informació que estableixen els acords de 28 de setembre de 2012 i 30 de 
juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de Comptes, sobre les matèries 
següents, referides amb caràcter general als exercicis 2015 i 2016, i quan 
siga necessari també a 2017: 

- Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

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

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

Verificació de la remissió adequada al Ple, per part de la Intervenció, de la 
informació referida a l’execució pressupostària i moviments de tresoreria, 
resolució de discrepàncies i informes de control financer posterior, 
aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, estabilitat 
pressupostària i morositat. 

 Pressupost de l’exercici 

Comprovació de l’adequació dels pressupostos generals dels exercicis 
2015, 2016 i 2017 a la normativa aplicable, pel que fa al seu contingut, 
elaboració i procediment d’aprovació. 
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Revisió de la tramitació adequada de les modificacions pressupostàries 
realitzades durant l’exercici pressupostari 2015. 

Verificació que la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’ha efectuat 
d’acord amb la normativa d’aplicació i s’ha comunicat al Ple i a les 
administracions competents. 

 Compte General 

Comprovació que són adequats la formació i el contingut del Compte 
General de l’exercici 2015, com també la seua tramitació, aprovació i 
rendició a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 

 Resultat pressupostari 

Revisió del càlcul adequat del resultat pressupostari de l’exercici 2015, 
d’acord amb la metodologia prevista en la normativa d’aplicació, 
especialment la ICAL. 

 Romanent de tresoreria 

Comprovació que el càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici 2015 
s’ha efectuat d’acord amb la metodologia prevista en la normativa 
d’aplicació, especialment la ICAL. 

 Tresoreria 

Comprovació de l’adequació dels procediments de gestió de tresoreria al 
que disposa la normativa d’aplicació, especialment l’LRHL. Es realitzarà, 
així mateix, la revisió financera dels comptes de tresoreria. 

 Contractació 

Comprovació que la gestió contractual durant els exercicis 2015 i 2016 s’ha 
realitzat d’acord amb la normativa d’aplicació, especialment amb la Llei 
de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

2. Normativa estatal d’aplicació 

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

Normativa estatal de caràcter general 

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

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. 
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- Llei 36/2014, de 26 desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2015. 

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

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

Normativa autonòmica 

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

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

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

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

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

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

Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en els operacions comercials. 

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

Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

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

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de 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 VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

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

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

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

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

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de València de 
l’exercici 2015. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE LA 
REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi de València, capital de la Comunitat Valenciana, té una 
població de 791.632 habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener 
de 2016. 

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

Quadre 1. Ple de l’Ajuntament 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular 20 10 

Compromís 3 9 

Ciutadans - 6 

Partit Socialista Obrer Espanyol 8 5 

València en Comú - 3 

UPiD 2 - 

Total 33 33 

En virtut del que preveu l’article 20.1 de l’LBRL, en l’Ajuntament hi ha els 
òrgans de govern següents: 

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

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

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

El municipi de València té la consideració de municipi de gran població, 
d’acord amb el que es disposa en l’article 121.1.a9 de l’LBRL, circumstància 
que determina que dispose dels següents òrgans específics: Assessoria 
Jurídica, Consell Social de la Ciutat, Intervenció General, Comissió Especial 
de Suggeriments i Reclamacions, Comissió Especial de Comptes i Òrgan de 
Resolució de les Reclamacions Econòmiques i Administratives. 
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L’organització administrativa de l’Ajuntament de València es regula en el 
seu reglament orgànic –aprovat per l’Acord del Ple de 29 de desembre de 
2006– i s’estructura en òrgans centrals, òrgans territorials desconcentrats 
i organismes públics. 

El nombre d’empleats de l’Entitat, a 31 de desembre de 2015, era de 4.665 
funcionaris, 64 laborals i 45 eventuals, el que fa un total de 4.774 empleats. 

Tot seguit es mostra la informació sobre entitats participades per 
l’Ajuntament de València en l’exercici 2015, realitzada a partir de la 
informació obtinguda per la Sindicatura de Comptes i la facilitada per 
l’Entitat. 

Quadre 2. Entitats participades 

Tipus d’ens 
Nombre i percentatge de participació 

100% 100%>x>=50% X<50%  

Organismes autònoms 6 - -  

Entitats públiques empresarials 2 - -  

Societats mercantils 2 1 3  

Fundacions 2 2 12  

Consorcis - 1 4  

Altres - - 5  

Total 12 4 24  

Els organismes autònoms de l’Ajuntament són els següents: 

- Fundació Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i 
Paisatge 

- Fundació Esportiva Municipal 

- Patronat Universitat Popular 

- Junta Central Fallera 

- Consell Agrari Municipal 

- Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València 

Les entitats públiques empresarials de l’Ajuntament de València són les 
següents: 

- Mostra de València i iniciatives audiovisuals 

- Palau de Congressos de València 

Les societats mercantils en les quals participa l’Ajuntament, amb 
indicació del grau de participació, són les següents: 
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- Actuacions Urbanes de València, en el capital social de la qual té una 
participació del 100%. 

- Empresa Municipal de Transports de València, en el capital social de 
la qual té una participació del 100%. 

- Mercavalència, en el capital social de la qual té una participació del 
51%. 

- València Parc Central Alta Velocitat, en el capital social de la qual té 
una participació del 25%. 

- Empresa Mixta Valenciana d’Aigües, en el capital social de la qual té 
una participació del 20%. 

- València Plataforma Intermodal i Logística, en el capital social de la 
qual té una participació de l’1,655%. 

Les fundacions en les quals participa l’Ajuntament de València, amb el 
grau concret de participació, són les següents: 

- Fundació Policia Local de València, en la dotació fundacional de la 
qual té una participació del 100%. 

- Fundació Observatori del Canvi Climàtic, en la dotació fundacional 
de la qual té una participació del 100%. 

- Fundació València CREA, en la dotació fundacional de la qual té una 
participació del 71,42%. 

- Fundació per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la 
Innovació Urbana, en la dotació fundacional de la qual té una 
participació del 66,66%. 

- Fundació del Pacte per a l’Ocupació de la Ciutat de València, en la 
dotació fundacional de la qual té una participació del 42,89%. 

- Fundació Turisme Convention Bureau, en la dotació fundacional de 
la qual té una participació del 38%. 

- Fira de València, en la dotació fundacional de la qual té una 
participació del 34,21%. 

- Fundació Entomològica Juan Torres Sala, en la dotació fundacional 
de la qual té una participació del 14,28%. 

- Fundació Chirivella Soriano, en la dotació fundacional de la qual té 
una participació del 12,50%. 

- Fundació Restauració Basílica Mare de Déu dels Desemparats, en la 
dotació fundacional de la qual té una participació del 7,10%. 

- Fundació València CF, en la dotació fundacional de la qual té una 
participació del 6,25%. 

- Fundació per a la Investigació, Promoció i Estudis Comercials, en la 
dotació fundacional de la qual té una participació del 4,76%. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València 
Exercici de 2015 

18 

- Fundació Valenciana d’Estudis Avançats, en la dotació fundacional 
de la qual té una participació del 3,28%. 

- Fundació la Llum de les Imatges, en la dotació fundacional de la qual 
té una participació del 2%, que es troba extingida actualment. 

- Fundació COTEC, en la dotació fundacional de la qual té una 
participació del 0,78%. 

- Fundació Jaume II el Just, en la dotació fundacional de la qual té una 
participació del 0,37%. 

Els consorcis en què participa l’Ajuntament de València, amb el seu grau 
de participació, són els següents: 

- Consorci Gestió Centre d’Exposicions i Artesanals Artístiques, en el 
qual té una participació del 50%. 

- Restauració, Conservació i Utilització del Monestir de Sant Miquel 
dels Reis, en el qual té una participació del 33,34%. 

- Consorci València 2007, en el qual té una participació del 20%. 

- Consorci UNED Francisco Tomás y Valiente, en el qual té una 
participació del 2,49%. 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en el qual té una 
participació del 2,21%. 

Els altres ens en què participa l’Ajuntament de València, amb el seu grau 
de participació, són els següents: 

- Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, en la qual té una 
participació del 44,63%. 

- Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, en la qual té una 
participació del 43,55%. 

- Associació Xarxa de Ciutats que tenen AVE, en la qual té una 
participació del 5,9239%. 

- Comunitat d’Usuaris de Vessaments en la Conca del Carraixet, en la 
qual té una participació del 7,69%. 

- Associació Xarxa de Ciutats Intel·ligents, en la qual té una 
participació del 4%. 

2. Control intern 

Les normes específiques sobre el control intern i la fiscalització de 
l’Ajuntament en les seues modalitats de funció interventora i control 
financer figuren en la base 81 d’execució del pressupost de 2015, encara 
que cal indicar que no es realitza un control d’eficàcia sobre l’activitat 
econòmica i financera de l’Ajuntament, en els termes establits en l’article 
221 de l’LRHL. En aquest sentit, l’apartat 4.3 de la base 81 esmentada indica 
que l’exercici de les funcions de control d’eficàcia i eficiència està 
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condicionat a la formulació prèvia dels pressupostos per programes i 
desenvolupament de la comptabilitat analítica per centres de cost. 

En l’exercici de la funció interventora, la Intervenció General ha elaborat 
en l’exercici 2015 els següents informes d’omissió i de fiscalització de 
disconformitat, i n’ha donat compte al Ple en data de 29 de setembre de 
2016: 

- Un total de 316 informes d’omissió, amb caràcter previ a l’esmena de 
despeses disposades, sense haver sigut fiscalitzades i a l’aprovació 
del reconeixement d’obligacions realitzades amb crèdit 
pressupostari en el moment de produir-se, però sense respectar el 
procediment establit i sense la fiscalització prèvia que preceptua 
l’article 214 de l’LRHL. 

- La xifra de 145 informes d’omissió amb caràcter previ a l’aprovació 
de reconeixements extrajudicials de crèdit d’obligacions realitzades 
sense qui hi haguera, totalment o parcialment, el crèdit suficient i 
adequat per a contraure-les. 

- Un grup de 129 informes de fiscalització amb resultat de 
disconformitat que, en la seua major part, són degudes a la 
incompetència de l’òrgan proposat per adoptar l’acte administratiu, 
a l’omissió de tràmits o elements essencials, fonamentalment falta 
de documentació, o a l’incompliment dels terminis establits. 

Pel que fa a aquests advertiments, cal indicar que solament en un supòsit 
es van produir discrepàncies, de manera que no va ser necessari promoure 
en la resta dels casos el procediment previst en l’article 218 de l’LRHL, 
relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde contràries als 
advertiments efectuats per la Intervenció General. 

S’ha comprovat que, en els advertiments com a conseqüència de no estar 
vigent el contracte, els contractistes han continuat prestant els serveis 
sense cobertura contractual, fins a la formalització del nou contracte. En 
aquests supòsits la Intervenció General conclou que l’encàrrec s’ha 
realitzat prescindint del procediment legalment establit, circumstància 
que determina la nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 62.1.e) de 
l’LRJAP i l’article 109 de l’LCSP. 

Aquesta situació té una gran rellevància, ja que es tracta de 
circumstàncies que es posen de manifest en l’Informe de fiscalització de 
diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de València 
de l’exercici 2013, que s’han reiterat en els exercicis 2015 i 2016, en les quals 
l’Ajuntament no ha posat els mitjans necessaris perquè no es 
produïsquen. 
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En la mostra d’expedients revisats, s’ha detectat que, almenys durant els 
exercicis 2015 i 2016, s’han pagat algunes factures pels serveis següents 
sense que hi haguera un contracte en vigor. 

- Subministrament de gas 

- Subministrament d’electricitat 

- Prevenció de riscos laborals 

- Serveis de neteja, rec, manteniment i poda d’arbrat 

- Subministrament dels espais enjardinats de la Zona Sud i Nord de 
València 

- Gestió del servei públic d’estacionament de vehicles en la via pública 
sota control horari (ORA) 

- Serveis de neteja realitzats en les dependències, col·legis i mercats 
municipals 

- Gestió de l’enllumenat Zona Sud i Zona Nord i conservació de fonts 
ornamentals 

- Servei d’ajuda a domicili a la ciutat de València 

- Serveis de subministraments postals 

- Servei d’atenció “010”. 

S’ha sol·licitat a l’Entitat que facilitara l’import de les factures que s’han 
pagat en els exercicis 2015 i 2016 en els contractes ja vençuts i d’aquells 
altres que hi poguera haver, informació que no s’ha subministrat en la 
data d’aprovació d’aquest Informe. 

Cal indicar que, en compliment de l’article 218.1 de l’LRHL, l’interventor 
va elevar al Ple, en data de 29 de setembre de 2016, una còpia de tots els 
advertiments efectuats en l’exercici 2015. Això no obstant, seria 
recomanable, per a una major utilitat de la informació que s’indicara 
l’import de les factures a què fan referència els informes d’advertiments. 

Es recomana, d’altra banda, que amb la finalitat que aquests informes 
siguen de major utilitat, es presenten almenys trimestralment i, en 
qualsevol cas, amb anterioritat a la liquidació de l’exercici pressupostari. 

En l’exercici 2015, d’acord amb el que es preveu en l’article 219 de l’LRHL, 
l’Entitat ha implantat la fiscalització prèvia limitada en matèria de 
despeses i la nota d’intervenció pel que fa als ingressos, amb una 
comprovació posterior mitjançant tècniques de mostreig. 

La normativa interna de les funcions assignades a la Intervenció General 
està continguda en el Reglament Orgànic de Govern i Administració i de 
manera detallada en les bases d’execució del pressupost de 2015 i el pla 
d’actuació de la Intervenció General per a aquest exercici, al qual 
s’adjunten els manuals de procediments de fiscalització. 
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El pla esmentat d’actuació preveu els criteris de l’exercici del control 
intern en les seues distintes modalitats, com també els informes que cal 
emetre i la presentació dels resultats i es va posar en coneixement de la 
Junta de Govern Local, encara que no va ser aprovat pel Ple de l’Entitat, 
quan correspon a aquest òrgan controlar i fiscalitzar els òrgans de govern, 
d’acord amb l’article 22.2.a) de l’LBRL i a l’article 219.2 de l’LRHL. 

En l’exercici 2016 l’Ajuntament ha formalitzat la informació requerida per 
la Instrucció de la Sindicatura de Comptes, aprovada per Acord del Consell 
d’aquesta institució del 28 de setembre de 2012, en informar dels 
advertiments de la Intervenció General en funció de les matèries i de la 
seua quantia. 

En l’exercici 2016, l’Ajuntament ha formalitzat 493 informes d’omissió en 
els quals, igual com succeïa en l’exercici 2015, en cap cas es van produir 
discrepàncies, de manera que no va ser necessari promoure el 
procediment previst en l’article 218 de l’LRHL, relatiu a les resolucions 
adoptades per l’alcalde contràries als advertiments efectuats per la 
Intervenció General. D’aquests 493 informes d’omissió, en un total de 113 
supòsits va ser necessari que el Ple aprovara el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, mentre que en els 380 restants, en els quals sí que 
hi havia crèdit, els va aprovar la Junta de Govern Local. 

Cal fer constar que l’informe de l’interventor general sobre resolucions de 
discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici 
2016, es va portar al Ple en data 27 d’abril de 2017. 

En sis dels informes d’omissió revisats, la Intervenció General ha conclòs 
que l’encàrrec s’ha realitzat prescindint del procediment legalment 
establit, d’acord amb l’article 62.1.e) de l’LRJAP i l’article 109 de l’LCSP, en 
uns casos perquè el contracte estava vençut i en altres casos perquè 
s’havia contractat verbalment. 

En tot els advertiments de la mostra revisada existia crèdit disponible en 
la partida corresponent, de manera que ha sigut la Junta de Govern Local 
la que ha autoritzat l’operació. Cal indicar que almenys en dos dels 
contractes vençuts s’han continuat pagant factures en l’exercici 2017. Es 
considera que aquesta circumstància té una rellevància especial, ja que 
l’Ajuntament, tot i ser coneixedor d’estar realitzant una despesa 
prescindint del procediment legalment establit, no ha posat els mitjans 
necessaris per esmenar-lo amb la celeritat deguda. 

3. Obligacions d’informació al Ple  

 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

Pel que fa al compliment de les obligacions d’informació al Ple de 
l’Ajuntament, previstes en l’article 207 de l’LRHL, s’ha comprovat que la 
Intervenció General no ha tramés la informació corresponent al primer 
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trimestre de l’exercici 2015, sense ajustar-se al que es disposa en la base 
77 d’execució del pressupost, que disposa que hauria d’haver-se realitzat 
amb periodicitat trimestral. 

S’ha comprovat, d’altra banda, que la informació relativa al quart 
trimestre de 2015 s’ha facilitat amb motiu de la liquidació del pressupost, 
quan hauria d’haver-se tramés amb anterioritat, tan prompte com la 
Intervenció General disposara d’aquesta informació. 

 Inventari de béns 

En l’any 1968 es va realitzar l’inventari de l’Entitat, que es rectifica 
anualment i quan es renova l’Entitat l’aprova el Ple. En aquest context, 
l’última rectificació la va formalitzar la Junta de Govern Local en data de 
10 de març de 2017, i la va aprovar el Ple de l’Ajuntament el dia 30 de març 
de 2017. Aquest inventari sumava 3.372.291.708 euros, import que va ser 
conciliat amb el que figura en la comptabilitat. 

L’anàlisi de la informació que ha facilitat el Servei de Patrimoni de 
l’Ajuntament permet concloure que la Junta Central Fallera, el Consell 
Agrari Municipal i el Palau de la Música, Congressos i Orquestra de 
València disposen d’un inventari separat dels seus béns i drets, en 
compliment de l’article 17.2 de l’RBEL. De la resta de les entitats amb 
personalitat pròpia dependents de l’Ajuntament, no es té constància que 
hi haja inventaris separats dels seus béns i drets. 

Els béns immobles i els drets reals de titularitat de l’Ajuntament estan 
inscrits en el Registre de la Propietat i l’Entitat disposa de pòlisses 
d’assegurances per a cobrir tots els riscos, en especial la pèrdua i 
deterioració dels béns, encara que no té constància que siguen suficients 
per a cobrir-ne el valor de recuperació. 

 Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de Lluita 
contra la Morositat en les Operacions Comercials (LMOC) estableix que els 
tresorers o interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Entitat. 

Pel que fa a l’exercici 2015, s’ha comprovat que s’han elaborat els informes 
corresponents als quatre trimestres, juntament amb la documentació 
prevista en l’article 5.4 de l’LMOC. 

Els informes trimestrals es van trametre a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública, així com a l’òrgan de tutela financera de la 
Generalitat. 
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4. Pressupost 

 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre els procediments d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Ajuntament dels exercicis 2015, 2016 i 
2017, així com de la documentació incorporada en els expedients 
respectius, cal destacar els aspectes que s’indiquen en el quadre següent: 

Quadre 3. Aprovació dels pressupostos 

 
Pressupost 

2015 
Pressupost 

2016 
Pressupost 

2017 

Aprovació inicial 21/11/2014 20/11/2015 17/11/2016 

Aprovació definitiva 26/12/2014 23/12/2015 22/12/2016 

Publicació 31/12/2014 30/12/2015 29/12/2016 

Remissió a l'Estat  20/01/2015 18/01/2016 03/03/2017 

Remissió a la Comunitat Autònoma 20/01/2015 18/01/2016 21/06/2017 

Contingut d'acord amb l’LRHL i l’RLRHL Si No No 

Documentació complementària completa No No No 

Com pot observar-se en el quadre anterior l’aprovació definitiva dels 
pressupostos dels exercicis 2015, 2016 i 2017 s’ha efectuat en el termini 
previst en l'article 169.2 de l’LRHL i la publicació s'ha realitzat de manera 
que pogueren entrar en vigor el dia 1 de gener de cada any, evitant la 
pròrroga dels pressupostos dels exercicis anteriors. 

La remissió del pressupost aprovat a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat s’ha realitzat en els exercicis 2015, 2016 i 2017, sense ajustar-
se al termini previst en l’article 169.4 de l’LRHL, que disposa que es 
realitzarà simultàniament a l’enviament al Butlletí Oficial de la Província del 
pressupost aprovat per a publicar-lo. 

El contingut dels pressupostos en els tres exercicis esmentats s’ha ajustat, 
amb caràcter general, al que s’estableix en els articles 165 i 166 de l’LRHL 
i en els articles 8 a 17 de l’RLRHL, encara que interessa fer constar les 
situacions següents que l’Ajuntament ha d’evitar que es produïsquen en 
exercicis futurs: 

- Els pressupostos dels exercicis 2016 i 2017 no inclouen l’annex dels 
programes anuals d’actuació, inversions i finançament de totes les 
societats mercantils en què el titular del capital social és únic o té 
l’Ajuntament com a partícip majoritari, fet que incompleix l’article 
166.1.b) de l’LRHL i l’article 12.a) de l’RLRHL. 
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- Els annexos d’inversions que figuren en els expedients dels 
pressupostos de 2015, 2016 i 2017 no s’ajusten al contingut establit 
en l’article 19 de l’RLRHL. 

- En l’expedient del pressupost de l’exercici 2016 no consta l’annex 
amb la informació relativa als convenis subscrits amb la Generalitat 
en matèria de despesa social i el que s’ha formalitzat en el pressupost 
de 2017 no s’ajusta al contingut establit en l’article 168.1.f) de l’LRHL. 

En les bases d’execució dels pressupostos dels exercicis 2015, 2016 i 2017 
es regulen, en termes generals, totes les matèries previstes en l’article 9.2 
de l’LRHL. Cal fer notar, però, que no n’hi ha cap que incloga de manera 
expressa el règim de delegació de competències de l’Alcaldia i de la Junta 
de Govern Local per a l’autorització, disposició de despeses i 
reconeixement de l’obligació, fet que incompleix el que s’estableix en 
l’article 9.2.f) de l’RLRHL. 

 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2015, 2016 i 2017 es mostren en 
el quadre següent, en el qual s’ha incorporat també el de l’exercici 2014 a 
efectes comparatius: 

Quadre 4. Capítols d’ingressos dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Impostos directes 302.967.604 306.508.402 318.594.470 340.182.978 

2. Impostos indirectes 21.445.069 22.370.309 19.409.130 21.799.765 

3. Taxes i altres ingressos 86.199.310 84.922.020 80.495.220 84.607.517 

4. Transferències corrents 312.871.899 315.959.528 325.816.547 328.146.537 

5. Ingressos patrimonials 2.518.210 2.058.010 2.133.410 2.741.810 

6 Alienació inversions 4.361.870 5.231.000 6.932.692 6.173.596 

7. Transferències de 
capital 0 790.000 0 2.819.067 

8. Actius financers 300.000 300.000 300.000 300.000 

9. Passius financers 0 0 0 0 

 Total ingressos 730.663.962 738.139.269 753.681.469 786.771.270 
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Quadre 5. Capítols de despeses dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Despeses de personal 235.952.297 230.727.394 233.034.544 249.600.000 

2. Despeses funcionament 220.315.738 208.452.218 210.941.761 221.800.151 

3. Despeses financeres 38.273.500 30.405.000 26.101.500 18.704.000 

4. Transferències corrents 125.958.440 129.548.470 139.570.285 140.639.015 

5 Fons de contingència - 21.879.648 21.879.648 15.868.533 

6. Inversions reals 29.639.427 39.856.339 64.717.513 59.766.529 

7. Transferències de 
capital 898.060 1.831.200 1.696.100 4.778.042 

8. Actius financers 5.400.000 5.750.000 10.420.118 11.490.000 

9. Passius financers 74.226.500 69.689.000 45.320.000 64.125.000 

 Total despeses 730.663.962 738.139.269 753.681.469 786.771.270 

 Superàvit/dèficit inicial 0 0 0 0 

Els pressupostos dels exercicis 2015, 2016 i 2017 es van aprovar anivellats, 
sense dèficit inicial, segons es disposa en l’article 165.4 de l’LRHL. 

 Modificacions pressupostàries de l’exercici 2015 

En l’exercici 2015 l’Ajuntament ha aprovat modificacions pressupostàries 
per un import conjunt de 346.282.633 euros, la qual cosa ha suposat un 
increment del pressupost inicial del 46,9%, tal com es mostra en el següent 
quadre elaborat en euros: 
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Quadre 6. Modificacions pressupostàries en l’estat d’ingressos de 2015 

ESTAT D’INGRESSOS 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1. Impostos directes 306.508.402 0 0,0% 306.508.402 28,3% 

2. Impostos indirectes 22.370.309 0 0,0% 22.370.309 2,1% 

3. Taxes i altres ingressos 84.922.020 3.296.384 3,9% 88.218.404 8,1% 

4. Transf. corrents 315.959.528 1.356.171 0,4% 317.315.700 29,3% 

5. Ingressos patrimonials 2.058.010 0 0,0% 2.058.010 0,2% 

6. Alienació inv. reals 5.231.000 492.000 9,4% 5.723.000 0,5% 

7. Transf. de capital 790.000 5.831.622 738,2% 6.621.622 0,6% 

8. Actius financers 300.000 27.800.000 9266,7% 28.100.000 2,6% 

9. Passius financers 0 307.506.455 - 307.506.455 28,4% 

 TOTAL INGRESSOS 738.139.269 346.282.633 46,9% 1.084.421.901 100,0% 

Quadre 7. Modificacions pressupostàries en l’estat de despeses de 2015 

ESTAT DE DESPESES 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1. Despeses de personal 230.727.394 1.824.428 0,8% 232.551.822 21,4% 

2. Desp. de funcionament 208.452.218 10.429.156 5,0% 218.881.375 20,2% 

3. Despeses financeres 30.405.000 -3.824.792 -12,6% 26.580.208 2,5% 

4. Transf. corrents 129.548.470 -130.188 -0,1% 129.418.282 11,9% 

5 Fons contingència 21.879.648 -21.253.921 -97,1% 625.727 0,1% 

6. Inversions reals 39.856.339 57.438.706 144,1% 97.295.045 9,0% 

7. Transf. de capital 1.831.200 1.092.878 59,7% 2.924.078 0,3% 

8. Actius financers 5.750.000 1.724.785 30,0% 7.474.785 0,7% 

9. Passius financers 69.689.000 298.981.580 429,0% 368.670.580 34,0% 

 TOTAL DESPESES 738.139.269 346.282.633 46,9% 1.084.421.901 100,0% 

Pel que fa a les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici, 
interessa ressaltar la xifra de 307.506.455 euros corresponent a un 
suplement de crèdit amb l’objectiu de refinançar deute, que representa un 
88,8% del total. Aquesta modificació es va aprovar inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de juliol de 2015 i l’aprovació 
definitiva es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València de 14 
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de setembre de 2015, sense que es presentara cap reclamació durant el 
procediment. 

L’informe de la Intervenció General sobre la modificació pressupostària 
esmentada és de conformitat. En el mateix sentit, els informes sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, com també de la 
regla de despesa, de data 23 de juliol de 2015, són de conformitat. 

Els tipus de modificació pressupostària realitzats durant l’exercici 2015 es 
detallen en el quadre següent: 

Quadre 8. Tipus de modificacions pressupostàries de 2015 

 Crèdits 
extraord. 

Suplemen. 
de crèdit 

 
Amplia. 
de crèdit 

Transf. 
crèdit 

positives 
Transf. crèdit 
negatives 

Incorpor. 
romanents 

crèdit 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Baixes per 
anul·lació Total  

Despeses de personal - - - 2.997.989 -1.756.000 1.134 581.305 - 1.824.428 
Despeses de 
funcionament 472.976 8.387.059  42.031.432 -40.593.207 1.176.105 200.353 -1.245.561 10.429.156 

Despeses financeres - - - 14.230.886 -14.230.886 - - -3.824.792 -3.824.792 
Transferències corrents 23.850 275.000 - 18.757.391 -19.545.036 19.054 538.204 -198.650 -130.188 
Fons de contingència - - - 625.727 -2.165.815 - - -19.713.833 -21.253.921 
Inversions reals 7.528.214 25.449.453 - 9.878.002 -10.130.483 17.426.565 9.111.724 -1.824.770 57.438.706 
Transferències de capital 25.000 200.000 - 25.000 -125.000 1.199.078 - -231.200 1.092.878 
Actius financers - - 1.724.785 2.450.000 -2.450.000 - - - 1.724.785 
Passius financers 16.156.070 307.507.461 - 34.393.034 -34.393.034 - - -24.681.950 298.981.580 

Total general 24.206.109 341.818.973 1.724.785 125.389.461 -125.389.461 19.821.936 10.431.585 -51.720.756 346.282.633 

5.  Compte General 

 Tramitació i contingut del Compte General 

El Compte General de l’Ajuntament està integrat pels documents 
següents: balanç, compte del resultat econòmic i patrimonial, estat de 
liquidació del pressupost i la memòria, tant els de la mateixa Entitat com 
els dels seus organismes autònoms. També s’hi inclouen 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 
mercantils de capital íntegrament propietat de l’Entitat. 

Als comptes anuals esmentats, l’Ajuntament ha adjuntat la documentació 
prevista en les regles 45.3 i 48.1.c) de la ICAL, les actes d’arqueig i les 
certificacions de cada entitat bancària, com també les conciliacions i els 
comptes anuals d’aquelles unitats dependents de l’Entitat incloses en 
l’àmbit d’aplicació de la LOEPSF, llevat de les de la Fundació de 
l’Observatori del Canvi Climàtic, encara que s’han facilitat per a elaborar 
aquest Informe. 
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El Compte General el va formar la Intervenció General en data de 18 de 
maig de 2016 i va ser  informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes en data 23 de maig de 2016. El Ple va aprovar el Compte General 
el dia 29 de setembre de 2016, i el va remetre a la Sindicatura de Comptes 
el dia 28 d’octubre de 2016. Per tant, la formació, aprovació i rendició 
definitiva del Compte General es va realitzar ajustant-se als terminis 
previstos en l’article 212 de l’LRHL. 

L’Ajuntament no ha acompanyat el Compte General amb la memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics, ni una memòria 
demostrativa del grau en què s’hagen acomplit els objectius programats 
amb indicació dels previstos i assolits amb el cost d’aquests, tal com 
s’estableix en la regla 48.3 de la ICAL. L’elaboració d’aquesta informació, 
que no és obligatòria fins el Compte General de l’exercici 2017, d’acord 
amb la disposició transitòria tercera de la ICAL, requereix que l’Entitat 
implante una comptabilitat de costos. En tot cas, es considera que seria 
recomanable que la realitzara l’Ajuntament. 

En la revisió del procediment d’elaboració del Compte General de l’exercici 
2015, s’ha comprovat que es correspon amb les dades del balanç i del 
compte del resultat econòmic i financer aprovats per l’Ajuntament, que es 
van retre a la Sindicatura de Comptes i que estan publicats en la 
Plataforma de Rendició de Comptes. Però, el balanç de la comprovació que 
s’ha inclòs en la plataforma esmentada és l’anterior als assentaments de 
regularització comptable, encara que el procediment adequat és incloure-
hi el balanç de comprovació una vegada realitzats els dits assentaments. 

L’informe de la Intervenció General sobre el Compte General indica que, 
en el primer any d’aplicació de la nova ICAL, la informació financera, 
patrimonial i pressupostària que conté es presenta, en el seu conjunt i 
amb caràcter general, de manera adequada, seguint les normes i ajustant-
se als models que s’estableixen en la tercera part del Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local, conformement amb 
el que preveu la regla 45.1 de la ICAL. 

Amb independència de les consideracions mencionades que es formulen 
amb caràcter general, en l’informe de la Intervenció General figuren 
nombroses incidències, observacions i recomanacions que no es 
quantifiquen, ni es determina en quina mesura poden afectar la imatge 
fidel de la situació econòmica, financera, pressupostària o patrimonial en 
la data de tancament de l’exercici. En aquest context, cal fer menció a les 
següents: 

- Els comptes anuals d’algunes entitats dependents no s’han presentat 
els comptedants responsables en els terminis establits a l’efecte i a 
vegades no es deixa constància en l’expedient de la data en què s’ha 
tramés formalment els comptes. 
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- En la memòria dels comptes anuals no figuren la columna de 
referències al balanç, compte del resultat econòmic i patrimonial i 
altres estats comptables, per a poder relacionar les partides 
d’aquestes referències amb les notes explicatives de la memòria, de 
manera que la informació comptable tinga el seu complement amb 
la informació explicativa d’aquesta. 

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

- Hi ha compromisos d’ingressos amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis posteriors que no figuren en la comptabilitat municipal. 

- S’ha de millorar la presentació de la informació relativa a les 
despeses amb finançament afectat. 

- En el Compte General de l’any 2015 no s’inclou la Fundació Municipal 
de Cine, que, tot i no tenir activitat, té saldos oberts que s’hauran de 
liquidar. 

L’Entitat ha d’establir mecanismes efectius, amb la finalitat que aquestes 
circumstàncies no es reiteren en exercicis futurs. 

 Comentaris als estats financers del Compte General 

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015 es va 
aprovar el 29 de febrer de 2016 i se’n va donar compte al Ple el 31 de març 
de 2016; se’n va trametre una còpia a la Generalitat el dia 12 d’abril de 
2016. 

En el quadre següent es mostren les principals dades pressupostàries de 
l’exercici 2015 comparades amb l’exercici anterior, expressades en euros: 
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Quadre 9. Principals dades pressupostàries de 2014 i 2015 

Dades pressupostàries 2014 2015 Variació 
2015/2014 

Pressupost inicial despeses 730.663.962 738.139.269 1,0% 

Pressupost inicial ingressos 730.663.962 738.139.269 1,0% 

Previsions definitives despeses 857.874.515 1.084.421.901 26,4% 

Previsions definitives ingressos 857.874.515 1.084.421.901 26,4% 

Drets reconeguts nets 845.321.464 1.063.195.176 25,8% 

Obligacions reconegudes netes 804.184.215 999.407.225 24,3% 

Resultat pressupostari 41.137.249 63.787.951 55,1% 

Resultat pressupostari ajustat 55.905.614 60.958.003 9,0% 

Romanent de tresoreria total 114.287.994 159.842.798 39,9% 

Romanent de tresoreria despeses generals -10.427.102 20.820.240 299,7% 

 Estabilitat pressupostària de l’exercici 2015 

En l’exercici 2015 la Intervenció General va emetre els corresponents 
informes d’estabilitat pressupostària que preveu l’article 16 de l’RLEP. 
També s’ha comprovat un compliment adequat de les obligacions 
trimestrals i anuals, previstes en l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre de 
2012, que desenvolupa els articles 6 i 27 de la LOEPSF. 

Segons la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, les unitats 
institucionals participades per l’Ajuntament són les següents: 

Quadre 10. Unitats participades per l’Ajuntament als efectes d’estabilitat 
pressupostària 

Sector administracions públiques 

Ajuntament  

Els sis organismes autònoms de l’Ajuntament 

Entitat Pública Empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals 

Fundació Observatori del Canvi Climàtic 

Fundació Policia Local de València 

Fundació València CREA 

Fundació Pacte per a l’Ocupació de la Ciutat de València 

Fundació Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (InnDEA) 
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En relació amb els informes emesos per la Intervenció General sobre 
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera són rellevants les 
dades següents: 

- En els informes falta el detall dels ajustaments practicats a cadascun 
dels ens dependents inclosos en l’article 2.1.c) de la LOEPSF i 4.1 de 
l’RLEP, com també de la situació individual d’aquests ens en termes 
de capacitat de finançament. En aquest sentit, no s’elaboren 
informes d’estabilitat pressupostària sobre les liquidacions de 
l’Ajuntament, ni d’aquests ens dependents per separat, sinó 
solament sobre un pressupost consolidat elaborar per a aquest 
objectiu. 

- Segons indica el mateix informe d’estabilitat pressupostària, el 
resultat en termes de capacitat/necessitat de finançament dels 
pressupostos consolidats de 2015, després de l’aplicació dels 
ajustaments i calculada la estabilitat en els termes regulats pel 
SEC2010 i la LOEPSF, és de 72.782.585 euros, el que representa un 
10,2% dels ingressos no financers. 

- Amb motiu de la liquidació de l’exercici 2015, i a partir dels ingressos 
i despeses no financeres consolidats i als ajustaments a aquests, 
s’obté una capacitat de finançament de 139.654.295 euros del Sector 
Administracions Públiques dependents de l’Ajuntament de València. 

 D’altra banda, l’informe de la Intervenció General referent a 
l’estabilitat pressupostària dels ens dependents i societats que no 
formen part del Sector d’Administracions Públiques de l’Ajuntament 
de València, es conclou que cap d’aquestes incorre en desequilibri 
financer en 2015 i, en conseqüència, compleixen amb el principi 
d’estabilitat pressupostària en l’exercici esmentat. 

- En l’exercici 2015, l’Ajuntament de València, organismes i entitats 
dependents classificats com a administracions públiques 
compleixen amb la regla de despesa. 

En l’exercici 2015 encara està vigent el pla d’ajustament 2012-2022 que 
l’Ajuntament va aprovar per a accedir a les mesures extraordinàries de 
liquiditat previstes en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 
es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals, sobre el qual es fa un seguiment trimestral i se’n dóna 
compte al Ple de l’Ajuntament. 

6. Resultat pressupostari 

En l’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’inclou el càlcul 
del resultat pressupostari, que es mostra en el quadre següent comparat 
amb l’obtingut en l’exercici anterior i les xifres expressades en euros. 
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Quadre 11. Resultat pressupostari 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2015 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2015 

Resultat 
pressup. 
2015 

Resultat 
pressup. 2014 

Variació 
2015/2014 

a. Operacions corrents 749.528.007 569.414.350 180.113.657 167.390.571 7,6% 
b. Altres operacions no financeres 11.064.105 63.882.826 -52.818.721 -47.139.097 -12,0% 
1. Total operacions no financeres (a+b) 760.592.112 633.297.177 127.294.936 120.251.474 5,9% 
2. Actius financers 2.166.950 7.473.295 -5.306.345 -4.925.717 -7,7% 
3. Passius financers 300.436.113 358.636.754 -58.200.640 -74.188.508 21,6% 
Resultat pressupost de l’exercici (1+2+3) 1.063.195.176 999.407.225 63.787.951 41.137.249 55,1% 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per a despeses generals     0 8.516.324 -100,0% 

5. Desviacions de financeres negatives de l’exerc.     12.891.621 12.352.767 4,4% 
6. Desviacions de financeres positives de l’exerc.   15.721.569 6.100.725 157,7% 
Resultat pressupost ajustat (1+2+3+4+5-6)     60.958.003 55.905.614 9,0% 

El resultat pressupostari ajustat en l’exercici 2015 s’ha incrementat en 
5.052.389 euros respecte a l’exercici 2014, a causa d’una disminució de les 
obligacions reconegudes del capítol 3 “Despeses financeres” en un 32,8% i 
per l’increment dels drets reconeguts nets per passius financers en un 
263,4%, mentre que les obligacions reconegudes per passius financers 
únicament es van incrementar en un 128,6%. 

S’ha comprovat que en l’exercici 2015 l’Ajuntament compleix amb les 
regles de la ICAL relatives a la confecció del resultat pressupostari i a 
l’administració, seguiment i control de les despeses amb finançament 
afectat i de les seues corresponents desviacions de finançament. En 
aquest sentit, cal indicar que l’informe de la Intervenció General sobre la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015 és de conformitat, assenyalant 
únicament determinades recomanacions sobre els projectes de despeses 
amb finançament afectat, que es comenten en l’apartat 7 d’aquest 
apèndix, referit al romanent de tresoreria. 

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

Quadre 12. Estalvi net 

Concepte Exercici 
2015 

Exercici 
2014 

Pressupostos d’ingressos. Liquidació dels capítols 1 a 5 749.528.007 752.946.773 

Pressupostos de despeses. Liquidació dels capítols 1, 2 i 4 548.540.429 554.492.941 

ESTALVI NET DE L’EXERCICI 200.987.578 198.453.832 
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Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost que s’han comptabilitzat 
en l’exercici 2015 en el compte 413 “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost” s’eleven a 20.156.798 euros. 

En el quadre següent es mostra el total d’expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple de l’Ajuntament en els exercicis 
2015 i 2016 expressats en euros. 

Quadre 13. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Exerc. Nombre 
exp. 

Desp. exercicis 
anteriors a 2015 

Desp. de 
l’exercici 2015 

Desp. de 
l’exercici 2016 Total 

2015 8 23.473.012 14.752.632  38.225.644 

2016 8 7.028 18.896.217 13.890.388 32.793.633 

Cal fer notar que una interpretació adequada del resultat pressupostari 
ajustat de l’exercici 2015, que ha ascendit a 60.958.003 euros, i que s’ha 
calculat d’acord amb la normativa vigent, ha de realitzar-se tenint en 
compte que en 2015 l’Ajuntament ha aprovat expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de l’exercici 2014 i 
anteriors, per import de 23.473.012 euros; mentre que en l’exercici 2016 es 
van aprovar expedients per despeses de l’exercici 2015, per una quantia 
de 18.896.217 euros. En conseqüència, les despeses meritades en l’exercici 
2015 són inferiors en 4.576.795 euros a les obligacions reconegudes netes 
en el resultat pressupostari. 

Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits són una actuació 
de l’Ajuntament que no s’ajusta a l’article 173.5 de l’LRHL, que disposa que 
no es podran adquirir compromisos de despesa per quantia superior a 
l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i que seran nuls 
del ple dret els acords, resolucions i actes administratius que 
infringisquen la norma expressada, sense perjudici de les responsabilitats 
que s’escaiga. 

Es posa de manifest una dotació insuficient dels crèdits per afrontar 
despeses de serveis municipals com ara neteja, 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, perquè són despeses necessàries per al 
funcionament de l’Ajuntament i posen de manifest una tècnica 
pressupostària deficient. 

Es tracta d’actuacions que s’han promogut prescindint del procediment 
establit legalment, que es van posar de manifest en l’“Informe de 
fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València de l’exercici 2013” i que s’han reiterat en els 
exercicis 2015 i 2016, encara que el seu import s’ha reduït en aquests 
exercicis. 
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L’Ajuntament ha complit amb l’obligació de trametre a la Sindicatura de 
Comptes, per mitjà de la Plataforma de Rendició de Comptes de les 
Entitats Locals, la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, els advertiments i informes formulats per la Intervenció 
General i els acords adoptats contraris als informes del secretari de 
l’Entitat, d’acord amb la Instrucció aprovada per l’Acord del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 28 de setembre de 2012. 

En data de 28 de febrer de 2017 es va aprovar la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2016, entre les dades més significatives del qual es pot 
mencionar uns drets reconeguts nets de 806.306.458 euros i unes 
obligacions reconegudes netes de 743.828.413 euros, que, després dels 
ajustaments corresponents ofereixen un resultat pressupostari positiu de 
76.094.963 euros. 

7. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015, expressat en 
euros. 

Quadre 14.  Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 

1.(+) Fons líquids 39.717.260 

2.(+) Drets pendents de cobrament 307.043.345 

(+) Del pressupost corrent 88.327.912 

(+) De pressupostos tancats 204.316.685 

(+) D’operacions no pressupostàries 14.398.749 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 157.046.432 

(+) Del pressupost corrent 42.245.383 

(+) De pressupostos tancats 5.824.868 

(+) D’operacions no pressupostàries 108.976.182 

4. (+) Partides pendents d’aplicació -29.871.375 

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 30.076.506 

-(+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 205.130 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4) 159.842.798 

II. Saldo de cobrament dubtós 89.614.030 

III. Excés de finançament afectat 49.408.529 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 20.820.240 

En la mesura que es tracta de l’exercici en què ha entrat en vigor la nova 
ICAL, no s’ha inclòs una columna amb els imports a efectes comparatius 
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de l’exercici anterior. No obstant això, en l’exercici 2014 el romanent de 
tresoreria total va ser de 114.287.994 euros, mentre que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals va ser de -10.427.102 euros. 

La revisió efectuada en l’exercici 2015 ha posat de manifest l’existència 
d’obligacions no aplicades al pressupost de 2015, comptabilitzades en el 
compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, 
per un import de 20.156.798 euros. En aquest context, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2015 s’ha d’interpretar 
considerant l’existència de les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost per la xifra esmentada, que no computen en el seu càlcul, però 
haurien de limitar la disponibilitat del romanent esmentat. 

Les obligacions pendents de pagament d’operacions no pressupostàries 
inclouen el compte 175  “Deutes no pressupostaris amb entitats de crèdit 
a llarg termini” per import de 65.312.211 euros i el compte “Deutes no 
pressupostaris amb entitats de crèdit a curt termini” d’11.874.953 euros. 
Aquests deutes corresponen a la quantitat pendent de cancel·lar a llarg 
termini i a curt termini de les operacions de tresoreria concertades a 
l’empara del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals, que s’ha de retornar a partir de l’1 de gener de 2016 i 
que es destinaren a pagar obligacions ja reconegudes. 

En l’informe de la Intervenció General de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015 es reitera una observació referent a la liquidació del 
pressupost de 2011 que indica que amb la nova configuració del romanent 
de tresoreria s’hauria d’incloure també el deute comptabilitzat a llarg 
termini per operacions de tresoreria en les obligacions pendents de 
pagament d’operacions no pressupostàries, encara que la regla 86.4 de la 
ICAL no preveu les dites operacions. En aquest informe s’indica que, 
atenen aquesta recomanació, figuren anotades en el compte 172 les 
operacions de tresoreria concertades en l’exercici 2012, per l’import del 
seu venciment a llarg termini, i que es va incloure el saldo d’aquest 
compte a 31 de desembre de 2015 en el càlcul del romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals. 

En la determinació del saldo de cobrament dubtós, que és de 89.614.030 
euros, l’Ajuntament no ha aplicat la base 78.5 d’execució del pressupost 
de 2015, que no s’ajusta a l’article 193 bis de l’LRHL, circumstància que 
també s’indicava en l’“Informe de fiscalització de diversos aspectes de 
l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de València de l’exercici 
2013”. Això no obstant, l’Ajuntament no ha determinat el saldo de 
cobrament dubtós d'acord amb l’article esmentat, en el qual s’estableixen 
uns percentatges mínims, en funció de l’any de liquidació dels ingressos 
pendents de cobrament. En aquest context, si el saldo de cobrament 
dubtós s’haguera calculat tenint en compte aquests criteris, pujaria a 
112.775.201 euros, fet que hauria determinat que el romanent de tresoreria 
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disminuïra en 23.161.171 euros, de manera que seria negatiu en 2.340.931 
euros. 

La Intervenció General ha realitzat un informe en el qual estableix 
determinats supòsits en els quals els ingressos no es consideren 
d’impossible o difícil recaptació i que matisen la seua antiguitat en funció 
de diversos criteris, encara que no hi ha menció als preceptes legals en 
què es fonamenta. 

Per últim, cal indicar que la qualificació de cobrament dubtós no significa 
que no es puguen recaptar, ni comporta en cap cas la baixa en la 
comptabilitat, ja que el dret seguirà el procediment ordinari de cobrament, 
generalment en la via executiva. 

L’excés de finançament afectat, que és de 49.408.529 euros, ha augmentat 
en un 8%, respecte a l’exercici 2014. En l’informe de la Intervenció General 
de la liquidació del pressupost de 2015 s’indica que cal continuar insistint 
en la necessitat de depurar els projectes de despeses i finalitzar i tancar 
els projectes dels exercicis 2011 a 2013, s’observen que hi ha encara 
projectes dels exercicis 2006 a 2010 l’execució dels quals ha finalitzat, que 
en alguns casos presenten lleugeres desviacions de finançament i que 
continuen sense tancar. 

En el mateix sentit, cal indicar que continuen figurant projectes conclosos 
amb desviacions positives de finançament, de manera que no podran 
finançar cap incorporació del romanent afectat, ni compensaran cap 
desfasament amb desviacions negatives. Aquests projectes hauran de ser 
objecte de revisió complementària, per tal d’analitzar com s’han executat 
així com la naturalesa dels recursos financers i la possible reintegració o 
reutilització d’aquests. Per la seua importància hauran de ser objecte 
d’atenció especial els projectes derivats del servei de proveïment d’aigua i 
les operacions d’endeutament. 

El projecte número 2015/44 “Altres amortitzacions”, que puja a 5.134.119 
euros, s’ha de regularitzar, perquè s’ha finançant amb 4.764.408 euros 
corresponents als fons per al finançament del pagament a proveïdors i   
370.321 euros, amb restes de diferents operacions financeres. 

L’informe de la Intervenció General indica que aquests recursos, ara 
excedentaris, que van finançar crèdit declarat no disponible, i per tant ara 
no incorporable, es poden destinar a finançar altres projectes, i que caldrà 
analitzar-ne l’origen i, en el seu cas, la possible afectació a despeses 
d’amortització anticipada. 

El 28 de febrer de 2017 es va aprovar la liquidació del pressupost de 2016 i, 
com a dades més significatives, cal indicar que es va produir un romanent 
de tresoreria total de 202.757.416 euros, que, després dels ajustaments 
corresponents, ofereix un romanent de tresoreria per a despeses generals 
de 41.588.110 euros. 
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8. Tresoreria 

 Aspectes organitzatius 

En l’Àrea de Tresoreria treballen catorze funcionaris, inclosos el tresorer i 
la vicetresorera, els dos amb habilitació nacional, un cap de servei i un cap 
de secció. 

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

 Caixa i bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició en les dates de tancament dels 
exercicis 2014 i 2015, segons els registres comptables de l’Ajuntament, es 
mostra en el quadre següent, elaborat en euros. 

Quadre 15.  Tresoreria 

Concepte 31/12/2014 31/12/2015 
Caixa operativa  0 0 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 2.854.775 37.195.946 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 3.194.915 2.262.749 

Altres comptes restringits de pagament 0 45 

Pagaments a justificar  0 33.066 

Acomptes de caixa fixa  162.356 258.520 
Total 6.212.046 39.750.326 

El saldo de tresoreria en la data de tancament de l’exercici 2015 s’ha 
incrementat en un 539,9% pel que fa al 31 de desembre de 2014. 

En l’acta d’arqueig formalitzada a 31 de desembre de 2015 s’indica que 
l’Ajuntament era titular de 90 comptes bancaris, 8 comptes operatius, 20 
comptes restringits de recaptació, 27 comptes de pagaments a justificar, 
34 comptes d’acomptes de caixa fixa i 1 compte restringit de pagaments. 

S’ha comprovat, d’acord amb la informació facilitada per les entitats 
financeres, que hi ha tres comptes amb signatura solidària, encara que es 
té constància que l’Ajuntament havia comunicat que aquests comptes 
havien de tenir un règim de signatures mancomunat. Cal observar, d’altra 
banda, que cinc entitats financeres no han tramés tota la documentació 
sol·licitada, motiu pel quan no s’ha pogut verificar si és adequat el règim 
de signatures dels comptes d’aquestes entitats. 

En l’anàlisi de la informació tramesa per les entitats financeres s’ha 
comprovat que vuit comptes no formen part del saldo de tresoreria, ni la 
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seua documentació s’ha unit al Compte General. En relació amb aquests 
comptes interessa advertir el següent: 

- Cinc comptes presentaven un saldo zero a 31 de desembre de 2015 i 
es tracta de comptes sense moviment. Es té constància que l’Entitat 
va sol·licitar la cancel·lació de quatre d’aquests comptes en l’any 
2014, encara que aquesta cancel·lació no s’ha formalitzat. 

- Els altres tres són comptes restringits de recaptació dels quals no 
tenia coneixement l’Ajuntament, que presenten un saldo a 31 de 
desembre de 2015 que suma un total de 228.434 euros, que hauria de 
formar part del saldo de tresoreria. 

 La situació descrita es va recollir en l’“Informe de fiscalització de 
diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de València de l’exercici 2013” i no ha sigut resolta per 
l’Entitat. 

En la revisió de les conciliacions bancàries de l’exercici 2015, s’ha 
comprovat l’existència d’una conciliació, corresponent a un compte 
restringit de recaptació, el qual el saldo correcte és el que presenta l’entitat 
financera i no l’Ajuntament, el que origina que el saldo de tresoreria estiga 
sobrevalorat en 3.725 euros. De manera que finalment el saldo de 
tresoreria estaria infravalorat en la xifra de 224.709 euros. 

 Pla de disposició de fons 

En l’exercici de 2017 l’Ajuntament té aprovat un pla de disposició de fons, 
tal com disposa l’article 187 de l’LRHL, que constitueix un instrument bàsic 
per a la gestió financera de l’Entitat. El dit pla s’inclou en els plans de 
tresoreria que s’actualitzen mensualment, i que aproven l’interventor, 
l’alcalde i el tresorer. 

En l’esmentat pla de disposició de fons l’ordre establit en la prioritat dels 
pagaments inclou correctament en primer lloc les despeses derivades del 
deute públic, tal com estableix l’article 14 de la LOEPSF, i en segon lloc les 
despeses de personal. No obstant això,  s’inclouen incorrectament els 
pagaments de les ajudes socials i despeses derivades de l’aplicació de la 
Llei de Dependència, amb prioritat sobre els pagaments de les obligacions 
contretes en exercicis anteriors, fet que incompleix l’article 187 de l’LRHL. 

S’ha comprovat que es compleix l’obligació de remissió trimestral al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del calendari i pressupost de 
tresoreria, establida en l’article 16.7 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOEPSF. 
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Pagament per justificar 

Les normes reguladores del procediment d’expedició i justificació dels 
pagaments per justificar de l’Ajuntament figuren en les bases d’execució 
42 i 43 del pressupost de l’exercici de 2015. En aquestes bases no 
s’estableixen els límits quantitatius als pagaments per justificar, tal com 
disposa l’article 72.2 de l’RLRHL, alhora que es preveu la possibilitat 
d’ampliar el termini de tres mesos per justificar l’aplicació de les 
quantitats percebudes, disposició que no s’ajusta a l’article 190.2 de 
l’LRHL. 

Durant l’exercici de 2015 es van expedir 22 ordres de pagament per 
justificar per un import de 3.916.891 euros. En els expedients revisats 
s’han detectat els següents incompliments dels articles 69 a 71 de l’RLRHL 
i del que disposen les bases 42 i 43 d’execució del pressupost de 2015: 

- Les ordres de pagament per justificar revisades no concorden amb el 
pla de disposició de fons de la tresoreria, fet que incompleix l’article 
69.3 de l’RLRHL. 

- S’ha superat el termini de justificació de tres mesos en un expedient 
de 432.200 euros, situació contrària al que es disposa en l’article 70.1 
de l’RLRHL. 

- S’ha detectat en un expedient de 384.000 euros alguns justificants 
corresponents a 2014, quan el pagament per justificar ha sigut lliurat 
en 2015, fet que incompleix la base 42.5 d’execució del pressupost de 
2015. 

- En els tres expedients de benestar social revisats s’ha observat que 
alguns pagaments no es realitzen mitjançant transferència o xec 
nominatiu, sinó en efectiu. L’habilitat retira fons del compte 
mitjançant el cobrament d’un xec i paga en efectiu ajudes d’imports 
baixos, actuació contrària a la base 42.6 d’execució del pressupost de 
2015. 

En els tres expedients de benestar social revisats s’han detectat algunes 
deficiències formals, si bé poc significatives atés el seu import, com ara: la 
falta d’una rebut del perceptor d’una ajuda, un rebut del perceptor d’una 
ajuda per una quantitat menor a la justificada, falta d’identificació 
suficient dels perceptors d’ajudes en diversos rebuts. 

La situació descrita es va recollir en l’“Informe de fiscalització de diversos 
aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de València 
de l’exercici 2013” i no ha sigut resolta per l’Entitat. 
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 Acomptes de caixa fixa 

La regulació dels acomptes de caixa fixa es recull en la base 44 d’execució 
del pressupost de 2015, en la qual es fa menció de les despeses que puguen 
ser ateses mitjançant la disposició d’acomptes de caixa fixa, alhora que es 
disposa que la quantia individual de les despeses satisfetes amb càrrec a 
aquests fons no pot ser superior a 3.000 euros. 

Hi havia 36 caixes fixes en funcionament durant 2015, encara que en una 
no es van registrar moviments durant l’exercici. S’han seleccionat cinc 
reposicions justificades en quatre caixes fixes distintes, per import de 
81.085 euros, que representen un 18% del total d’acomptes de caixa fixa 
justificats en l’any 2015. 

Quadre 16. Mostra descomptes de caixa fixa 

Núm. 
expt. 

Centre de 
despeses 

Número 
d’acompte Data Manament Import 

1 Benestar social 2006 000047 31/03/2015 B/2015/021042 16.210 

2 Alcaldia  2006 000001 20/05/2015 B/2015/033231 7.405 

3 Policia local 2006 000004 09/12/2015 B/2015/084709 39.428 

4 Benestar social 2006 000047 28/12/2015 B/2015/088061 17.607 

5 Gabinet Alcaldia 2015 000001 27/01/2016 B/2016/002578 434 

En les proves realitzades sobre els moviments registrats en els comptes 
restringits d’acomptes de caixa fixa s’han detectat els següents 
incompliments dels articles 74 a 76 de l’RLRHL i del que disposa la base 44 
d’execució del pressupost de 2015:  

- En els expedients 1, benestar social, i 3, Policia local, hi ha despeses 
que tenen data de 2014 i que han sigut abonades l’any 2014, per la 
qual cosa haurien d’haver-se justificat en el dit exercici i no en 
l’exercici 2015, la qual cosa representa un incompliment de l’article 
74.4 de l’RLRHL i de la base d’execució 44.10 del pressupost de 
l’exercici 2015. 

- En l’expedient 3, Policia local, consta un advertiment de la 
Intervenció General en el qual s’indica que algunes despeses 
íntegrament finançades per la Unió Europea i autoritzades pel quart 
tinent d’alcalde , excedeixen dels imports màxims que estableix el 
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre Indemnitzacions per Raó 
del servei. 

- En l’expedient 4, benestar social, hi ha un advertiment de la 
Intervenció General segons el qual les despeses relatives a taxis, 
aparcament, abonaments de transport públic i quilometratge no 
estan previstes en cap dels supòsits de la base 44.2 d’execució del 
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pressupost de 2015. També s’indica que les despeses relatives a 
material d’oficina i informàtica no disposen del coneixement i 
conformitat del servei amb competència centralitzada, d’acord amb 
la base 24 d’execució del pressupost de 2015. 

- En els expedients revisats no consta en la rendició del compte 
justificatiu el pagament a tots els creditors finals i hi ha alguns 
tiquets de creditors finals sense el NIF/CIF corresponent. En tres 
expedients no consta en la rendició del compte justificatiu la 
conciliació bancària, tal com estableix la base d’execució 44.9 del 
pressupost de 2015. 

- El pagament d’una part considerable dels productes i serveis prestats 
no es realitza mitjançant transferència o xec nominatiu, sinó en 
efectiu, fet que incompleix la base d’execució 44.8 del pressupost de 
2015. 

- L’expedient 2, Alcaldia, es correspon a despeses de 2014 i es 
comptabilitza en 2014, encara que la reposició es fa en 2015. En els 
tiquets de restaurant d’escortes no s’identifiquen el nom i el CIF del 
perceptor. En les despeses de restaurant del gabinet no consten 
termes essencials, com el nombre d’assistents, ni motiu d’aquelles 
despeses. També s’han detectat dos rebuts corresponents a donatius 
per un total de 300 euros a dos associacions, el que representaria una 
subvenció directa, un pagat mitjançant xec i en l’altre no consta la 
forma de pagament. 

- En els expedients 1 i 4, benestar social, falten les factures justificants 
corresponents a reparacions urgents per dos imports de 60,50 euros 
i de 1.059,96 euros. En ambdós casos hi ha en l’expedient la 
justificació de la despesa urgent signada pels presidents dels centres 
d’activitats per a persones majors de Benimaclet i Orriols, així com 
els justificants de les transferències. Les transferències no es fan, des 
del compte d’acomptes de caixa fixa als proveïdors, sinó als mateixos 
centres, de manera que no es té constància del cobrament per part 
dels proveïdors. 
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APÈNDIX 3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA. EXERCICIS 2015 I 2016 

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 2015 i 2016, 
hi és d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el Text Refós 
de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i les seues normes de desenvolupament, quant a la seua 
preparació, adjudicació, efectes i extinció. 

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

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

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

En la mesura que es tracta d’un municipi de gran població, d’acord amb 
l’article 121.1.a) de l’LBRL, la Junta de Govern Local exerceix les 
competències de contractació, actuant com a òrgan de contractació, 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional 2a.3 de l’LCSP. Amb 
aquesta finalitat, mitjançant els acords de la Junta de Govern Local de 19 
d’octubre de 2012, 1 de abril de 2015, 3 de juliol de 2015, 8 setembre 2016 i 
21 d’octubre de 2016, es van realitzar les delegacions de competències 
següents: 

- En diversos regidors, les relatives a les facultats inherents a l’òrgan 
de contractació per als contractes menors en les matèries dels 
serveis i dependències municipals integrats en les seues delegacions 
o centres de despesa. 

- En el delegat de contractació, que pot actuar com a òrgan de 
contractació competent, fins i tot per a l’aprovació de la despesa, 
respecte d’aquells contractes l’import dels quals no supere els 
300.000 euros i no hagen sigut objecte d’una altra delegació expressa. 

2. Perfil de contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa, s’ha comprovat que l’Ajuntament té creat en la seua 
pàgina web, dins de la seu electrònica, el perfil de contractant, que s’ajusta 
als requisits que estableix l’article 53 de l’LCSP, en la mesura que els 
documents revisats apareixen signats electrònicament, consta el segellat 
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de temps de la inclusió del document a la seu electrònica de l’Ajuntament, 
per mitjà de la certificació de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat 
Valenciana, i a més ofereix la publicitat de les licitacions, adjudicacions i 
les formalitzacions dels contractes. 

3. Contractes formalitzats en els exercicis 2015 i 2016 

L’anàlisi de la informació facilitada per l’Ajuntament ha permés elaborar 
el següent quadre, en el qual s’indica el nombre i l’import dels contractes 
formalitzats en els exercicis 2015 i 2016, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 17. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nº % 

Obres 

Obert 7.655.441 91,9% 13 59,1% 

Negociat 671.396 8,1% 9 40,9% 

Subtotal 8.326.837 100% 22 100,0% 

Serveis 

Obert 62.414.916 97,6% 19 57,6% 

Negociat 1.509.980 2,4% 14 42,4% 

Subtotal 63.924.896 100,0% 33 100,0% 

Subministraments 

Obert 3.412.229 89,4% 11 73,3% 

Negociat 402.904 10,6% 4 26,7% 

Subtotal 3.815.133 100,0% 15 100,0% 

Altres 

(privats i altres) 

Negociat 336.123 100,0%  100,0% 

Subtotal 336.123 100,0% 0 100,0% 

Total contractes 2015 76.402.989  70  

Obres 

Obert 6.085.959 95,0% 12 75,0% 

Negociat 317.738 5,0% 4 25,0% 

Subtotal 6.403.697 100,0% 16 100,0% 

Serveis 

Obert 13.170.216 94,5% 19 59,4% 

Negociat 769.255 5,5% 13 40,6% 

Subtotal 13.939.471 100,0% 32 100,0% 

Subministraments 

Obert 1.354.544 81,5% 7 38,9% 

Negociat 308.375 18,5% 11 61,1% 

Subtotal 1.662.919 100,0% 18 100,0% 

Altres 

(privats i altres) 

Negociat 250.331 100,0% 5 100,0% 

Subtotal 250.331 100,0% 5 100,0% 

Total contractes 2016 22.256.418  71  
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4. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’Ajuntament en els exercicis 2015 i 2016, s’ha seleccionat la mostra que 
detallem en el quadre següent, en el qual les xifres s’expressen en euros, 
i representen sengles percentatges del 61,5% i 49,5% del volum contractat 
en els exercicis 2015 i 2016. 

Quadre 18. Contractes analitzats 

Tipus Expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 

Subministraments 43-SU-2014 

Adquisició i subministrament 
d’aliments per a distribuir-los 
a persones en situació de 
precarietat econòmica 

Ordinària Obert 865.384 

Serveis 135-SER-2013 

Servei de gestió, neteja, 
manteniment i conservació 
dels espais enjardinats i 
arbratge urbà. Lot 2: zona sud. 

Ordinària Obert 19.458.470 

Serveis 135-SER-2013 

Servei de gestió, neteja, 
manteniment i conservació 
dels espais enjardinats i 
arbratge urbà. Lot 1: zona nord. 

Ordinària Obert 24.535.905 

Obres 34-O-2014 
Obres de consolidació 
estructural del Monestir de 
Sant Vicent de la Roqueta 

Ordinària Obert 1.933.583 

Privat 54-PRIV-2014 
Realització i muntatge de la 
falla gran de l’Ajuntament de 
València 2015 

Ordinària 
Negociat 
sense 

publicitat 
154.545 

Total mostra 2015 46.982.503 

Obres 36-O-2015 

Obres d’urbanització a 
l’avinguda Estació i carrer 
Miniaturista Messeguer a 
Benimàmet 

Ordinària Obert 3.002.795 

Obres 113-O-2016 Obres d’ampliació xarxa 
ciclista 2015 Ordinària Obert 616.522 

Obres 166-O-2015 
Obres de construcció d’un 
carril bici en la ronda interior 
de la ciutat 

Ordinària Obert 565.025 

Obres 85-O-2016 
Execució de las obres de 
diverses reformes en el museu 
de ciències naturals 

Ordinària 
Negociat 
sense 

publicitat 
95.111 

Serveis 17-SER-2016 
Serveis de neteja de centres i 
dependències municipals. Lot 
3: Neteja de mercats 

Ordinària Obert 692.923 

Serveis 17-SER-2016 
Serveis de neteja de centres i 
dependències municipals. Lot 
2: Neteja de col·legis 

Ordinària Obert 6.055.407 

Total mostra 2016 11.027.783 
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En la fiscalització realitzada s’ha revisat també una mostra dels contractes 
menors formalitzats per l’Ajuntament en els exercicis 2015 i 2016. El 
treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar si la tramitació dels 
contractes s’adequava a la normativa aplicable en les fases de preparació, 
selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del 
contracte, així com l’anàlisi dels documents justificatius i l’adequada 
comptabilitat de la despesa. S’ha fet èmfasi especial en l’anàlisi dels 
criteris d’adjudicació i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència, atés que comporten una tramitació especial segons estableix 
l’LCSP. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 6.1 de l’Informe, referit al fonament de l’opinió amb 
excepcions relativa a la contractació. 

Altres aspectes i observacions derivades de la revisió de la contractació, i 
que, si escau, els responsables de l’Entitat també han de tenir en compte, 
es comenten en els apartats següents. 

5. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2015 i 2016 

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

- S’ha constatat que generalment es produeix una demora excessiva 
en la tramitació dels expedients, fet que ha portat en alguns casos 
que les prestacions continuen realitzant-se amb el mateix 
contractista sense que estiguen sustentades amb un contracte en 
vigor. Aquesta situació afecta directament l’eficàcia i agilitat en els 
procediments de contractació que reclama tant l’article 22.2 de 
l’LCSP, com la normativa administrativa. En el mateix sentit, la 
necessitat de seguir rebent la prestació del contractista, tenint en 
compte que el contracte ja està vençut, retarda la possibilitat 
d’obtenir l’adjudicació de l’esmentat contracte a altres agents 
econòmics. 

- Els expedients de contractació contenen els documents 
corresponents fins a la formalització del contracte, inclosa la seua 
publicació. La resta de les fases de l’expedient, però, com la recepció 
final de les prestacions, la liquidació del contracte una vegada 
transcorregut el termini de garantia, etc., es gestionen i impulsen en 
els respectius centres de despesa. 

 Quant a això, cal assenyalar que atés que l’expedient de contractació 
ha de formar una unitat, i el contracte únicament queda extingit a la 
finalització del termini de garantia, tota aquesta documentació 
hauria integrar-se en l’expedient i el departament de contractació 
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hauria d’establir els mecanismes necessaris per detectar els 
moments en què vencen els terminis relatius a l’execució. 

- Els terminis que hi ha entre l’acte d’obertura de les proposicions i 
l’acord d’adjudicació, que realitza la Junta de Govern Local, superen 
àmpliament el termini màxim de dos mesos que estableix l’article 
161.2 de l’LCSP, llevat dels supòsits en els quals s’havia establit un 
altre en el plec de clàusules administratives particulars, 
circumstància que no s’ha produït. 

- En els anuncis de licitació no s’inclouen els criteris d’adjudicació, en 
contra del que assenyalen els articles 150.2 i 150.5 de l’LCSP. 

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

a) Expedient 43-SU-2014: adquisició i subministrament d’aliments per a 
distribuir-los a persones en situació de precarietat econòmica. 

Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 865.384 euros, de manera que és un contracte subjecte a regulació 
harmonitzada europea. 

En els plecs de clàusules administratives particulars, els criteris 
d’adjudicació d’avaluació automàtica tenen una ponderació de 94 
punts, i al criteri del preu s’hi assigna una valoració fins a un màxim 
de 75 punts. Per a la valoració concreta de cada proposició econòmica 
s’estableix una fórmula que concedeix els 75 punts màxims a la 
millor oferta i zero punts a la pitjor, calculant la resta de puntuacions 
en funció d’una fórmula establida. 

Quant a això, cal ressenyar que la utilització d’aquest tipus de 
fórmules no permet una distribució equitativa de les puntuacions 
assignades, ja que pot originar que ofertes similars obtinguen 
puntuacions molt diferents. 

S’han valorat finalment les ofertes de tres licitadors, després d’haver 
quedat un licitador exclòs per no esmenar els defectes de 
documentació administrativa. Hem constatat la distribució següent 
en les seues ofertes i en les puntuacions corresponents: 

- L’oferta del licitador amb millor proposició econòmica va ser de 
36,77 euros per quilogram d’aliment, el qual va rebre 75 punts. 

- Per contra el licitador que va oferir la pitjor proposició 
econòmica, va presentar un preu de 40,47 euros per quilogram, 
el qual va rebre zero punts. 
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Atés que el preu global del contracte és de 865.385 euros, el que hem 
explicat adés implica que, traduït a preus globals, una diferència 
entre la millor i la pitjor oferta de preus globals de 79.118 euros, és a 
dir un 9,1% sobre l’import de licitació, tinga una diferència de 75 
punts en l’assignació de les puntuacions, diferència que resulta 
clarament desproporcionada. 

A més a més, en el plec de clàusules administratives particulars no 
s’ha establit cap paràmetre que permeta considerar les ofertes 
presentades incurses en ofertes anormals o desproporcionades. 
Encara que això no siga obligat, s’estima convenient indicar-les quan 
un dels criteris d’adjudicació siga el preu, o bé que s’expressen els 
motius pels quals no es considera necessari establir aquesta 
possibilitat. 

En el present contracte resultava especialment rellevant la necessitat 
d’incloure paràmetres de consideració d’ofertes temeràries, ja que 
s’ha de tenir en compte que l’adjudicatari oferta un preu per 
quilogram diferenciat dels preus dels altres dos licitadors que eren 
pràcticament iguals entre si. D’aquesta manera, una consideració 
d’oferta anormal en la proposició de l’adjudicatari haguera motivat 
la necessitat de justificació dels seus preus. 

En aquest sentit, no hem pogut verificar que en l’execució del 
contracte s’hagen aplicat els preus oferits, ja que en les factures no 
es detallen els preus unitaris, sinó únicament el cost per a cada 
centre en què s’ha repartit el subministrament d’aliments. 

b) Expedient 135-SER-2013: servei neteja i manteniment d’espais enjardinats 
lot 1 (zona nord) i lot 2 (zona sud) 

L’ordre d’inici per a la contractació d’aquests serveis prové de l’any 
2012, mitjançant l’Acord de la Junta de Govern Local de 27 de gener i 
d’una moció de la regidoria delegada de parcs i jardins de 6 de març 
d’aqueix any, ja que havia finalitzat el període ordinari de l’esmentat 
servei, sense que s’haguera adjudicat el contracte nou. 

Els contractes de cada un dels dos lots es formalitzen el 3 de juny de 
2015, més de tres anys després de l’Ordre de la Junta de Govern Local 
per iniciar la contractació, fet que ha implicat una dilació excessiva 
en la tramitació i que s’haja concretat la prestació del servei sense 
cobertura contractual durant tot aquest període de temps i, per això, 
al marge de la legislació de contractes. 

El plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació 
determina que els criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica, es puntuen en conjunt fins a 51 punts i es divideixen en 
quatre criteris: 
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- Baixa econòmica al pressupost base de licitació: 19 punts. 

- Increment del volum de subministraments oferits: 12 punts. 

- Baixa als preus unitaris: 10 punts. 

- Actuacions en els espais enjardinats i arbratge urbà objecte del 
contracte (millores en equipaments): 10 punts. 

El criteri del preu, denominat baixa econòmica al pressupost base 
d’execució, es puntua fins a un màxim de 19 punts i les puntuacions 
per a cada oferta s’obtenen segons una fórmula proporcional en 
funció de les baixes oferides per cada licitador. 

En el plec de clàusules administratives particulars s’han establit unes 
limitacions sobre les baixes que puguen oferir els licitadors, tant per 
al lot 1, com per al lot 2, d’acord amb les quals s’indica que per davall 
d’aquests llindars el contracte no es pot exercir amb normalitat, de 
manera que s’haurien de considerar com ofertes desproporcionades 
o anormals. 

Es dóna la circumstància que els límits que es consignen per a 
considerar ofertes com desproporcionades, en termes percentuals, 
són les ofertes amb una baixa superior al 2,36% del pressupost de 
licitació per al lot 1 (zona nord) i d’una baixa superior al 2,39% per al 
lot 2 (zona sud). La inclusió d’aquests percentatges tan minsos per a 
considerar les proposicions econòmiques com a baixes 
desproporcionades, ha produït un efecte dissuasiu en les ofertes dels 
licitadors, ja que, excepte un licitador, tots han oferit aquestes baixes 
i ha obtingut la mateixa puntuació la pràctica totalitat dels licitadors 
i, per tant, aquest criteri ha perdut la seua virtualitat i el seu valor 
selectiu. 

Pel que fa als criteris que valoren les millores per increments dels 
subministraments oferits sobre el mínim establit en el plec tècnic, 
d’una banda; i les millores en actuacions complementàries i en 
equipaments, de l’altra, cal dir que les propostes es valoren d’acord 
amb una fórmula que atribueix les puntuacions en funció del seu 
import econòmic. No obstant això, el plec de clàusules 
administratives particulars indica que les actuacions 
complementàries concretes que cal realitzar es determinaran una 
vegada adjudicat el contracte segons les necessitats indicades per la 
delegació competent en matèria de parcs i jardins o d’aquesta 
mitjançant el Servei de Jardineria. 

En el mateix sentit, per al cas de les millores consistents en un 
increment dels subministraments, s’indica que la concreció dels 
materials inerts i vegetals serà la que aprove el Servei de Jardineria 
durant l’execució del contracte. 
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El criteri d’adjudicació de les millores resulta admissible únicament 
quan estiguen perfectament detallades i concretades en els plecs, 
d’acord amb del principi d’igualtat de tracte dels licitadors, que els 
permet conéixer  de forma anticipada les prestacions concretes que 
han de realitzar. Per aquesta raó, en aquests contractes s’haurien 
d’haver definit les prestacions amb més exactitud en el moment de 
la licitació. 

Addicionalment, el criteri d’increment del volum de 
subministraments oferits valora, segons el plec de clàusules 
administratives particulars, l’increment de l’import dels 
subministraments oferits respecte als que es consideren com a 
obligatoris en el plec de prescripcions tècniques, encara que en 
aquest no queda determinat clarament quin és el subministrament 
mínim obligatori, raó per la qual resulta difícil verificar quina part 
dels subministraments es corresponen amb l’oferta per aquest 
criteri. 

Les millores, tant les de l’increment de subministraments com les 
relatives a prestacions complementàries, resulten no només 
gratuïtes o sense cost per a l’Administració, sinó que consisteixen 
realment en l’aportació dinerària anual per part de l’adjudicatari en 
favor de l’Ajuntament, d’acord amb la proposició oferida. Aquesta 
aportació monetària és la que posteriorment l’Ajuntament haurà de 
destinar a contractar les prestacions per a dur a terme aquestes 
millores, que no necessàriament ha de realitzar l’adjudicatari. Això 
suposa, en realitat, un finançament del contractista a l’Ajuntament 
per a la realització d’aquesta part del contracte. 

Quant a això, des del punt de vista de la legislació de contractes, no 
es justifica que l’Ajuntament puga rebre una aportació dinerària dels 
contractistes per aquests dos criteris d’adjudicació, en comptes 
d’optar per aprovar uns plecs de condicions que incloguen unes 
baixes de licitació de major percentatge que les considerades. En 
aquest context, es preveu uns límits de baixes desproporcionades 
d’únicament un 2,3%, com s’ha comentat anteriorment. 

Pel que fa a l’execució dels contractes cal assenyalar que segons el 
contracte i les proposicions ofertades, els adjudicataris han d’abonar 
a l’Ajuntament per cada any de contracte les següents quanties: 

- Contractista lot 1 (zona nord): 240.000 euros per la millora de 
l’increment del subministrament i 272.250 euros per les 
millores per a actuacions d’espais enjardinats. 

- Contractista lot 2 (zona sud): 200.000 euros per la millora 
d’increment de subministrament i 250.000 euros per les 
millores en actuacions d’espais enjardinats. 
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D’acord amb la revisió efectuada, l’Ajuntament, a la data d’elaboració 
d’aquest Informe, no ha ingressat res pel concepte d’increment de 
subministraments, raó per la qual el deute total dels contractistes 
amb l’Ajuntament per a les dues primeres anualitats del contracte és 
de 880.000 euros, en raó de 440.000 euros per cada anualitat del 
contracte, quantitat que hauria de ser reclamada per l’Ajuntament 
en compliment de les clàusules dels contractes signats. 

Pel que fa a les millores per a actuacions en zones enjardinades, 
l’Ajuntament sí que ha cobrat segons els imports contractats, 
cobrament que ha implicat en total per a les dues anualitats un 
ingrés en conjunt d’1.044.500 euros, per raó de 522.250 euros per 
anualitat. 

Els ingressos i les despeses pel concepte de millores estan assignats 
comptablement a un projecte de despeses afectades. En aquest 
sentit, d’acord amb les dades del sistema comptable que segueix 
aquest projecte de despesa, de la quantitat ingressada d’1.044.500 
euros, s’ha aplicat comptablement al projecte com a reconeixement 
d’obligacions, en les dues primeres anualitats, únicament un total 
32.610 euros, i queda com a pendent d’aplicar una quantia 
d’1.011.890 euros. 

En la revisió dels contractes menors s’han detectat, en els anys 2015 
i 2016, almenys un total de 557.886 euros destinats a prestacions 
relatives a aquestes millores, i és per això que es podria inferir que 
no està traslladant-se aquesta informació al servei comptable 
encarregat del seguiment de despeses afectades. 

c) Expedient 34-O-2014: obres de consolidació estructural del Monestir de Sant 
Vicent de la Roqueta 

Aquesta contractació s’ha efectuat a l’empara de l’Acord de delegació 
de competències entre la Generalitat i l’Ajuntament de València, en 
l’àmbit del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en 
Municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2009, i de 
conformitat amb la 5a addenda a aquest Acord del Ple de data 29 
d’abril de 2011, en virtut del qual la Generalitat delega en 
l’Ajuntament de València les competències del Decret Llei 1/2009, de 
20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans 
especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, 
l’ocupació i la inversió productiva en municipis, i s’aproven crèdits 
extraordinaris per atendre el seu finançament. 

Entre els criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor 
apareix el criteri 2.1.1, referit a l’anàlisi detallada de les obres de 
consolidació, que es puntua amb un màxim de 15 punts i avalua 
aquells aspectes que demostren l’estudi exhaustiu del procés 
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constructiu de les obres i de la localització de circumstàncies i 
elements singulars. Pel que fa a aquest criteri, cal fer notar que 
l’article 150.1 de l’LCSP estableix que per a la valoració de les 
proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, s’han d’atendre criteris directament vinculats a l’objecte 
del contracte. El requisit de la vinculació a l’objecte del contracte s’ha 
d’entendre en el sentit que els criteris d’adjudicació han de referir-
se als aspectes de l’oferta, és a dir, a les condicions sota les quals els 
licitadors proposen l’execució de la prestació contractada, per la qual 
cosa el criteri 2.1.1 al·ludit anteriorment no compliria en aquest 
contracte amb l’esmentat requisit. 

D’altra banda, l’informe tècnic de valoració de les ofertes assigna 
directament les puntuacions corresponents a cada licitador segons 
els diferents aspectes per valorar, sense que hi quede expressat un 
mínim detall de les característiques essencials de les proposicions de 
cada licitador pel que fa als altres i que justifiquen la diferència en 
les puntuacions entre els dits licitadors. 

En relació amb la necessitat de justificar el judici tècnic, perquè siga 
vàlidament realitzat és imprescindible que complisca amb els 
requisits següents: 

- Expressar el material o les fonts d’informació sobre les quals 
actuarà el judici tècnic. 

- Consignar els criteris de valoració qualitativa que s’utilitzaran 
per a emetre el judici tècnic. 

- Expressar per què l’aplicació d’aquests criteris condueix al 
resultat individualitzat que atorga la preferència a un candidat 
davant dels altres. 

d) Expedient 54-PRIV-2014: muntatge i realització de la falla gran de 
l’Ajuntament de València 2015 

Es tracta d’un contracte qualificat jurídicament com privat, d’acord 
amb l’article 20.1 de l’LCSP, per quedar integrat en els serveis de 
creació artística compresos en la categoria 26 de l’annex II de dit text 
legal. Per a aquests contractes de caràcter privat, la legislació dissocia 
els elements juridicopúblics dels juridicoprivats. Per tant, quant a la 
seua preparació i adjudicació resultarà aplicable l’LCSP i les seues 
disposicions de desenvolupament, les restants normes de dret 
administratiu i finalment, i en defecte d’una altra regulació, les 
normes de dret privat; mentre que pel que fa als seus efectes i 
extinció s’aplicarà directament el dret privat. 

Per a tramitar l’adjudicació d’aquest contracte l’Ajuntament va 
adoptar el procediment següent: 
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- En un primer lloc es promou un concurs per a l’elecció de 
l’artista i l’esbós guanyador de la falla objecte de posterior 
contracte. El concurs es publica en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i de la Junta Central Fallera, així com en dos diaris 
locals de la província. S’han presentat al concurs d’esbossos un 
total de tres candidats. 

- L’elecció de l’artista i la seua obra s’efectua d’acord amb unes 
bases prèvies aprovades per la Junta de Govern Local i segons 
la valoració d’un jurat constituït a l’efecte. 

- Posteriorment, i una vegada declarat l’artista i l’esbós 
guanyador del concurs, se segueix un procediment negociat 
sense publicitat per a l’adjudicació i la formalització del 
contracte amb l’artista guanyador del concurs. 

Aquesta forma d’actuar no resulta la més adequada, en la mesura 
que la selecció real de l’artista que va a executar el contracte es 
realitza en un moment anterior a l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars i al procediment negociat sense 
publicitat dut a terme per a l’adjudicació, el qual es condueix a 
l’adjudicació de l’empresari que ha obtingut el premi guanyador del 
concurs organitzat prèviament. 

Quant a això, i ateses les característiques tan singulars d’aquest tipus 
de contractes i conformement al que s’expressa en l’informe de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de 12 d’abril de 2016, referit a la 
contractació de la falla gran de 2017, es considera que el procediment 
més apropiat per adjudicar-la és el relatiu als concursos de  projectes 
que regulen els articles 184 a 188 de l’LCSP, en el marc d’un contracte 
de serveis i en el qual es preveu la participació d’un jurat dels que 
indica l’article 323 de l’LCSP, el qual examine i valore les propostes 
de cada participant. 

Amb independència de les consideracions anteriors i en relació amb 
el procediment que ha seguit l’Ajuntament per a l’elecció del 
contractista, cal fer esment a les circumstàncies d’interés següents: 

- L’Ajuntament hauria de valorar la possibilitat que els criteris 
d’adjudicació o els aspectes objecte de negociació per a 
seleccionar el contractista no siguen únicament avaluables 
mitjançant un judici de valor, sinó que el preu del contracte 
també puga conformar un dels criteris o aspectes en la selecció, 
i possibilitar així l’obtenció de la proposició econòmicament 
més avantatjosa, és a dir la de millor relació qualitat i preu. En 
cas contrari, hauria de quedar constància expressa en 
l’expedient de la justificació dels motius pels quals no s’han 
inclòs. 
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- Entre els requisits per poder participar en la convocatòria, en 
concret en la base 4a aprovada per l’Ajuntament, s’indica 
exclusivament que puga presentar una proposició qualsevol 
artista faller que haja realitzat falles en exercicis anteriors. En 
aquest context, d’acord amb l’article 62 de l’LCSP, s’hauria 
d’establir i acreditar degudament amb caràcter previ a la 
selecció del contractista, una qualificació de la solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica de l’empresari 
per executar l’objecte del contracte. 

- El jurat que selecciona l’esbós i l’artista guanyador es compon 
quasi exclusivament de membres de l’Entitat pertanyents als 
distints grups polítics, sense ajustar-se al que es disposa en 
l’article 323.1 de l’LCSP, encara que s’ha comprovat que en 
l’expedient de contractació promogut l’any 2016 s’ha esmenat 
aquesta circumstància. 

e) Expedient 17-SER-2016: contracte servei de neteja en col·legis públics (lot 2) 
i mercats (lot 3) 

En un expedient de contractació subjecte a regulació harmonitzada, 
es tramiten conjuntament tres lots amb els preus de licitació 
següents: 

- Lot 1. Neteja d’edificis i instal·lacions  municipals: 4.879.641 
euros. 

- Lot 2. Neteja de col·legis públics: 6.280.585 euros. 

- Lot 3. Neteja de mercats: 808.610 euros. 

En l’anunci de publicitat enviat al BOE no es detalla el preu de licitació 
de cada un dels lots, sinó que s’indica el valor estimat global del 
contracte. Es considera que aquesta informació s’ha d’indicar, no 
només en el plec de clàusules administratives particulars, sinó 
també en el propi anunci de licitació. 

En el procediment de licitació del contracte s’ha comprovat que la 
mesa de contractació, en sessió de 26 de juliol de 2016, rebutja 
diverses empreses licitadores per les raons següents: 

- En el lot 2, una de les empreses perquè la seua oferta no resulta 
coherent amb la totalitat de l’objecte del contracte, en no 
incloure la totalitat de col·legis. 

- En el lot 3, es rebutgen dues empreses perquè les seues 
proposicions no concorden amb la documentació examinada i 
admesa per la mesa de contractació. 

El lot 2 s’adjudica a l’únic licitador que presenta una oferta vàlida, 
després que es presenten dos únics licitadors i un és rebutjat per la 
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mesa de contractació, tal com s’ha indicat. El lot 3 s’adjudica al 
licitador amb millor puntuació global, que és també el licitador que 
oferia millor preu. 

En relació amb els criteris d’adjudicació, el criteri del preu té una 
valoració de fins a 50 punts i es divideix en dos apartats o subcriteris: 

- Preu fix que ha de percebre l’empresa adjudicatària, amb una 
puntuació màxima de 35 punts. 

- Baixa oferida als preus unitaris per a altes i baixes en 
dependències i instal·lacions, amb una puntuació màxima de 
15 punts. 

Quant a això, cal indicar que les valoracions que com a màxim 
puguen atorgar-se haurien d’estar en proporció amb la importància 
o pes amb el conjunt global del contracte. En relació amb les dades 
consignades en el plec de clàusules administratives particulars 
relatives al detall del pressupost de licitació i a les ponderacions 
concedides, es pot assenyalar en el quadre següent la distribució de 
cada un: 

Quadre 19. Distribució del criteri preu 

Criteri preu 
Pressupost 
licitació 

% Ponderació % 

1.- Preus fixos 802.825 99,3% 35 70% 

2.- Preus unitaris 5.785 0,7% 15 30% 

TOTAL 808.610 100% 50 100% 

Com podem observar, l’import del subcriteri que puntua les baixes 
als preus unitaris, és de 5.785 euros i representa un 0,7% del preu de 
licitació i, tanmateix, es pondera amb un 30% del criteri preu total. 
És a dir, que la baixa ofertada en preus unitaris rep 15 punts, quan el 
seu pes en el preu de licitació és pràcticament irrellevant. En aquest 
context, es poden fer constar les observacions següents: 

- La revisió de l’informe de valoració del lot 3, amb un preu de 
licitació de 808.610 euros per als dos anys, permet constatar una 
diferència de 3.555 euros entre el primer i el segon licitador, en 
el criteri preus unitaris, que es tradueix en 10,2 punts de 
diferència. 

- Per contra, es pot observar que en el criteri de preu fix que ha 
de percebre l’adjudicatària, que és el de major pes sobre el preu 
de licitació, hi ha una diferència de baixes de 24.807 euros, que 
atorga 7,5 punts de diferència en les dues ofertes. 
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Per tant, es recomana que als criteris d’adjudicació se’ls atribuïsca 
una puntuació d’acord i proporcionada a la seua importància amb el 
conjunt de la prestació. 

f) Expedient 113-O-2016: obres d’ampliació xarxa ciclista 2015 

És un contracte d’obres en què els criteris d’adjudicació automàtics 
tenen una ponderació de fins a 51 punts, mentre que els criteris 
avaluables mitjançant judicis de valor es ponderen fins a un màxim 
de 49 punts. 

Els criteris d’adjudicació automàtics són dos: la baixa oferida en el 
preu de licitació, valorada en els plecs administratius fins a un 
màxim de 35 punts; i l’ampliació en el termini de garantia sobre el 
qual s’exigeix en els plecs, valorada fins a 16 punts. 

El criteri d’ampliació en el termini de garantia tenia com a límit la 
millora en quatre anys, i no puntuen les millores que sobrepassen 
aquest termini. Aquesta circumstància ha provocat dos efectes: 
d’una banda ha operat com una barrera per aconseguir millors 
ofertes, a la manera d’un llindar de saturació; però sobretot ha 
determinat que la pràctica totalitat haja oferit aquest màxim i, en 
conseqüència, la importància real d’aquest criteri i, per tant, del 
conjunt de criteris automàtics s’haja reduït sobre la ponderació 
teòrica que estableixen els plecs. 

En aquest sentit, s’ha comprovat que de les 25 empreses licitadores, 
un total de 23 empreses han oferit la millora de l’ampliació del 
termini de garantia de 4 anys, i, per tant, tots han obtingut la màxima 
puntuació per aquest criteri, que són 16 punts. Així, aquest criteri ha 
perdut pràcticament tota la seua virtualitat com a criteri selectiu i, 
sobretot, la ponderació real del conjunt dels criteris, tant automàtics 
com avaluables mitjançant judici de valor, assignada en els plecs, 
s’ha vist alterada, de manera que, en la pràctica, els criteris 
avaluables subjectivament es beneficien d’una major rellevància 
sobre els que tenien teòricament assignats en el plec, podent haver 
desvirtuat el procediment de selecció del contractista. 

Es pot concloure que l’Ajuntament no ha complit amb el que disposa 
l’article 109.4 de l’LCSP, el qual disposa que en l’expedient es 
justificarà adequadament l’elecció del procediment i la dels criteris 
que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, en la 
mesura que aquesta justificació no queda acreditada en aquest 
supòsit. En aquest contracte resultava d’especial rellevància la 
deguda justificació dels motius concrets que portaven a prendre en 
consideració la notable ponderació del criteri automàtic de 
l’increment del termini de garantia, que són 16 punts com a màxim, 
sobretot relacionant-lo amb la ponderació atribuïda al criteri del 
preu, que és de 35 punts de màxim. 
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D’altra banda, entre els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant 
judici de valor, se n’inclou un que avalua el nombre d’encreuaments 
de calçada en què s’instal·le l’abalisament inclosos en l’oferta, amb 
una ponderació de fins amb un màxim de 15 punts. En la mesura en 
què la puntuació s’atribueix, una vegada que s’ha constatat el 
compliment de les condicions del plec, en funció d’una quantitat 
d’encreuaments de calçada oferida pel licitador, s’hauria d’haver 
previst en el plec administratiu una fórmula que avaluara la 
puntuació concreta de cada oferta. 

D’acord amb el termini d’execució contractat, les obres haurien 
d’haver finalitzat el 25 d’abril de 2017. No obstant això, hem 
comprovat que no han finalitzat les obres, i en l’expedient no hi ha 
constatació de cap sol·licitud de pròrroga per part del contractista, ni 
suspensió del contracte, ni cap altre document justificatiu de la 
demora. En aquest sentit, l’article 212.2 de l’LCSP expressa l’obligació 
del contractista de complir el contracte en el termini fixat per a la 
realització. En el mateix sentit, l’article 212.4 de l’LCSP preveu que 
quan el contractista, per causes imputables a aquest, haja incorregut 
en demora, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte 
o la imposició de penalitats diàries. 

A la data d’aprovació d’aquest Informe no es té constància que s’haja 
resolt el contracte, ni que s’haja requerit cap tipus de penalitat al 
contractista, tot i que en l’apartat 27 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte es preveuen les 
següents penalitats: 

- En cas d’incompliment defectuós del contracte: de l’1% del 
pressupost del contracte que podrà arribar al 5% en causes 
greus o al 10% en causes molt greus. 

- Per demora en l’execució: estableix que aplicarà les penalitats 
que regula l’article 212.4 de l’LCSP, el qual preveu unes 
penalitats diàries de 0,20 euros per cada 1.000 euros de 
contracte, fet que per a aquest contracte comportaria un total 
de 123,30 euros al dia. 

g) Expedient 166-O-2015: obres de construcció d’un carril bici a la ronda 
interior de la ciutat de València 

L’aprovació d’aquest expedient, d’acord amb l’article 110 de l’LCSP, 
per la qual s’acorda l’obertura del procediment de licitació l’efectua 
la Junta de Govern Local en data 13 de maig de 2016. Hem comprovat, 
d’altra banda, que l’expedient del contracte 113-O-2016 d’ampliació 
xarxa ciclista 2015, es va aprovar per la Junta de Govern Local el dia 
8 d’abril de 2016. 
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En primer lloc cal destacar, vista la proximitat en les dates 
d’aprovació dels dos expedients, que no es justifica perquè no s’han 
tramitat de manera conjunta, mitjançant lots, atesa la possibilitat 
d’impulsar-los simultàniament seguint criteris d’economia 
procedimental. 

El plec de clàusules administratives particulars preveu els mateixos 
criteris d’adjudicació i amb la mateixa ponderació que en el contracte 
d’obres d’ampliació de la xarxa ciclista 2015, que s’ha comentat en 
l’apartat f), de manera que les advertències realitzades en aquell 
contracte relatius als criteris d’adjudicació s’han de considerar 
aplicables a aquest contracte. Especialment les relatives a la 
justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seua 
ponderació, derivada de l’article 109.4 de l’LCSP. 

En aquest expedient s’han presentat un total de 21 proposicions i 
hem comprovat que cinc estaven en situació de baixa 
desproporcionada, d’acord amb els paràmetres de consideració que 
consten en el plec de clàusules administratives particulars. Després 
de realitzar el tràmit d’audiència, s’han desestimat les justificacions 
aportades de cada una les empreses licitadores amb ofertes 
desproporcionades. 

En relació amb l’execució de les obres, en la certificació d’obres 
emesa el dia 6 abril de 2017, corresponent als treballs de febrer de 
2017 es consigna un termini d’execució de 3,5 mesos que no 
coincideix amb el termini que preveu la formalització del contracte, 
que és de 5 mesos. 

Aquesta discrepància es deu al fet que l’adjudicatari havia oferit una 
reducció del termini d’execució de les obres, tot i que no era un criteri 
puntuable, mentre que en el contracte no s’ha traslladat aquesta 
disminució del termini oferida i simplement s’hi indica la durada 
màxima prevista, establida en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

h) Expedient 85-O-2016: execució de les obres de diverses reformes en el Museu 
de Ciències Naturals 

En aquest expedient l’òrgan de contractació competent per raó de la 
quantia és la Junta de Govern Local, i per delegació acordada en la 
sessió efectuada el 8 de setembre de 2016, el regidor delegat de 
Serveis Centrals en la seua condició de delegat de contractació. 

S’ha desenvolupat pel procediment negociat sense publicitat, en què 
s’ha convidat a tres empreses per presentar proposicions, encara que 
al final s’hi han presentat un total de set empreses licitadores, en 
haver-se publicat la contractació en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament. Amb independència que per motiu de la quantia el 
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contracte està en un dels supòsits que preveu l’LCSP per a optar per 
aquest procediment, estimem que en tots els casos s’han de fer 
constar de forma expressa en el plec de clàusules administratives 
particulars la causa o les causes que concorren per a elegir el 
procediment de selecció del contractista, que té caràcter 
excepcional. 

En la revisió de l’expedient hem comprovat que s’ha desenvolupat 
un procediment en el qual les ofertes rebudes es valoren mitjançant 
els criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars, mecanisme més propi dels 
procediments oberts o restringits. Hem constatat que una vegada 
rebudes les ofertes, torna a requerir-se els licitadors perquè indiquen 
si la milloren o es ratifiquen, a la qual cosa els licitadors es limiten a 
respondre en un model facilitat a l’efecte, de manera que no hi ha 
constància en l’expedient que s’haja realitzat negociació en sentit 
propi. 

Del total de set ofertes presentades, un total de sis ofereixen 
inicialment una baixa en el preu superior al 24%. La mitjana de les 
baixes en el preu és d’un 28,5%, mentre que en l’oferta final de 
l’empresa que va resultar adjudicatària, la baixa en el preu va ser 
d’un 40,5% del pressupost de licitació, sense que es rebutjara la seua 
oferta en considerar-la justificada per l’Ajuntament, després de 
l’audiència concedida, per la consideració inicial de baixa 
desproporcionada. 

En la redacció del contracte formalitzat amb l’adjudicatari no s’ha 
inclòs la millora en la reducció del termini d’execució que havia sigut 
oferida pel contractista, sinó que s’indica el termini d’execució que 
es recollia en el plec de condicions administratives particulars. Hem 
comprovat que l’adjudicatari ha efectuat l’execució del contracte 
dins del termini oferit com a millora. 

Pel que fa a l’execució del contracte, cal destacar que el termini real 
per a comprovar el replanteig s’ha excedit en el doble del termini 
màxim legal d’un mes per a realitzar-lo que estableix l’article 229 de 
l’LCSP. No n’hi ha constatació documental en l’expedient que 
justifique la demora. 

i) Expedient: 36-O-2015: obres d’urbanització a l’avinguda de l’Estació i al 
carrer del Miniaturista Messeguer a Benimàmet 

Aquest contracte es finança amb càrrec al Pla Especial de Suport a la 
Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, 
constituït a l’empara del Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del 
Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de 
suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la 
inversió productiva en municipis, i s’aproven crèdits extraordinaris 
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per atendre el seu finançament. L’autorització de finançament es va 
efectuar mitjançant la Resolució del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, de 24 de juny de 2014. 

La present contractació s’efectua, per delegació de la Generalitat, a 
l’empara de l’Acord de delegació de competències entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de València en l’àmbit del citat Pla, 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 
d’octubre de 2009. 

En relació amb els criteris d’adjudicació, en la revisió efectuada s’ha 
posat de manifest que en el criteri d’adjudicació d’avaluació 
automàtica d’ampliació del termini de garantia, les puntuacions dels 
licitadors s’han obtingut de forma errònia, ja que per a la seua 
puntuació s’han detret dotze mesos relatius al termini de garantia 
mínim establit en el plec de clàusules administratives particulars 
sobre els terminis oferits pels licitadors, encara que aquesta 
circumstància no ha alterat l’ordre de classificació de les empreses 
en aquest criteri. 

Pel que fa a l’execució del contracte, l’acta de comprovació de 
replanteig s’estén el 20 de juliol de 2016, per tant als sis mesos i mig 
de la formalització del contracte, temps que excedeix molt el termini 
màxim d’un mes que estableix l’article 229 de l’LCSP. En aquesta 
comprovació de replanteig s’indica que, sobre la base d’un informe 
emés en data 9 de juny de 2016 per Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV), l’execució de l’obra requeria d’una modificació del 
projecte d’obres aprovat, amb el fi que es concedís l’autorització 
preceptiva per a l’ocupació de les zones de domini i protecció de la 
infraestructura de transport de la qual és administrador FGV. 

Quant als esmentats defectes del projecte inicial i la seua necessitat 
de modificació, cal indicar que ni en el projecte inicial, ni en l’informe 
de supervisió del projecte, ni en l’acta de replanteig anterior a la 
licitació, es va advertir de la necessitat de autorització prèvia per part 
d’FGV per a l’execució de l’obra, tal com estava projectada. 

D’acord amb l’article 107.1.a) de l’LCSP, el dia 6 de juny de 2017 es 
modifica el contracte per la inadequació de la prestació contractada 
per a satisfer les necessitats que pretenien cobrir-se mitjançant el 
contracte, a causa d’errors o omissions patits en la redacció del 
projecte o de les especificacions tècniques. La modificació 
contractual comporta un increment d’un 6,7% del preu d’adjudicació 
del contracte i, per tant, es troba per sota del límit del 10% que marca 
l’article 107.3.d) de l’LCSP per a considerar que la modificació altera 
les condicions substancials de la licitació i l’adjudicació. 
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6.  Observacions sobre els contractes menors realitzats durant 2015 i 2016 

Els contractes menors, d’acord amb l’article 138.3 de l’LCSP, són aquells 
l’import dels quals és inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes 
d’obres, i 18.000 euros quan es tracte de contractes de subministraments, 
serveis o altres, sense perjudici del que disposa l’article 206 de l’LCSP, en 
relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit 
estatal. La tramitació dels contractes menors queda limitada, segons 
disposa l’article 111 de l’LCSP, a l’aprovació de la despesa i a la 
incorporació de la factura corresponent, i a més exigeix el pressupost de 
les obres per als casos de contractes menors d’obra, sense perjudici del 
corresponent projecte quan les normes específiques ho requerisquen, i 
l’informe de supervisió quan els treballs afecten l’estabilitat, seguretat o 
estanquitat de l’obra. 

En la revisió efectuada hem detectat nombrosos expedients de contractes 
menors que s’haurien d’haver agrupat i adjudicat seguint un procediment 
ordinari, obert o restringit, o bé negociat, i no com a contractes menors. 
En aquests supòsits es podrien haver fraccionat indegudament els 
contractes amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir els requisits 
de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que hi 
corresponguen, incomplint el que preveu l’article 86.2 de l’LCSP. 

Hem comprovat l’existència de gran quantitat de contractes menors que 
s’han adjudicat amb escassos dies de diferència o fins i tot en el mateix 
dia i a un mateix empresari, i que obeeixen, tanmateix, a una mateixa 
finalitat, integrada sens dubte en un mateix programa d’actuació, 
susceptibles de ser licitats de forma conjunta, mitjançant lots en permetre 
aprofitament separat. En aquests casos, l’opció de realitzar una licitació 
conjunta per lots i acumular els valors estimats de tots els contractes, o 
fer una adjudicació directa mitjançant contractes menors, no resulta de 
cap manera neutra, ni pot plantejar-se que siga conforme als principis 
bàsics que regeixen la contractació pública. 

Els principis que aplega l’article 1 de l’LCSP serveixen per assegurar que 
mitjançant els actes de preparació i adjudicació dels contractes 
s’acompleix un doble objectiu: d’una banda, garantir la igualtat dels 
licitadors i el seu tractament comú davant les administracions públiques 
i, de l’altra, l’eficient utilització dels fons públics. En aquest sentit, la 
condició d’Administració Pública subjecta a aquesta a un procediment que 
garanteix la concurrència amb una doble finalitat: protegir els interessos 
econòmics de l’Administració, suscitant en cada cas la màxima 
competència possible, i garantir la igualtat en l’accés a la contractació amb 
l’Administració. 

Resulta evident que la licitació i adjudicació dels contractes seguint els 
procediments oberts o negociats permet, en detriment de l’adjudicació 
directa per mitjà de contractes menors, una major concurrència i accés de 
les empreses o agents econòmics a executar els contractes; i també que, 
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mitjançant les baixes econòmiques, puguen oferir una major eficiència en 
la utilització dels recursos públics i garantir el compliment dels principis 
de publicitat i transparència. 

a) Contractes menors de l’exercici 2015: 

En els contractes menors de l’exercici 2015 que hem revisat, s’han 
posat de manifest els casos següents en què, en garantia del 
compliment dels principis que regeixen els contractes del sector 
públic, s’hauria d’haver promogut una licitació, a través de la 
contractació acumulada o conjunta, en la qual el valor estimat de la 
licitació projectada s’obtindria com la suma dels valors estimats dels 
contractes menors en cada cas:  

- Dos contractes menors de subministraments adjudicats per a 
l’adquisició de 37 ordinadors portàtils distribuïts entre dos 
centres del mateix servei de l’Ajuntament, Benestar Social i 
Integració. Les adjudicacions es van efectuar els dies 23 d’abril 
i 12 de maig de 2015 amb el mateix empresari. El valor estimat 
conjunt dels dos contractes és de 18.843 euros. Addicionalment, 
cal dir que en les factures emeses no es detallen ni els preus 
unitaris, ni els models, ni les característiques essencials dels 
ordinadors. 

- Dos contractes menors d’obres adjudicats per a realitzar les 
obres de renovació de voreres i calçades en la pedania de 
Castellar fase I i fase II. Les adjudicacions es van realitzar els 
dies 3 i 9 de desembre de 2015 a dues empreses diferents, una 
per a cada una de les fases de l’obra, amb un valor estimat total 
de 90.909 euros. 

- Dos contractes menors per a les obres de reparació de la fusteria 
exterior en les alcaldies de Massarrojos i Benimàmet, adjudicats 
el dia 9 de juny de 2015 al mateix empresari. El valor estimat 
conjunt és de 63.891 euros. 

 Hem comprovat, d’altra banda, que les obres de fusteria de 
l’Alcaldia de Benimàmet que realment es van executar, han 
sobrepassat el cost previst i, per això, la quantia definitiva 
d’aquest contracte ha sigut de 52.430 euros; xifra que implica 
sobrepassar el límit de contracte menor d’obres en si mateix. La 
Junta de Govern Local ha aprovat el reconeixement de 
l’obligació d’aquest excés en mesurament d’obres. 

- Diversos contractes menors d’obres adjudicats al mateix 
empresari durant l’any 2015 i relatius a obres d’adequació i 
reforma a la Casa Consistorial de València. En les mocions 
impulsores de les despeses no s’indica si es tracta d’obres de 
reparació per necessitats sobrevingudes o d’obres que podrien 
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haver-se integrat en un mateix pla d’actuació. En aquest cas 
s’haurien d’haver projectat en un mateix expedient. 

 Destaquen dos contractes menors adjudicats els dies 5 de febrer 
i 16 d’abril de 2015 per diverses obres de reforma a la planta 
baixa i a la planta segona de l’edifici. Amb un valor estimat total 
de 99.045 euros; així com dos contractes menors adjudicats els 
dies 6 d’agost i 21 d’octubre de 2015 per adequació de diversos 
despatxos, per un valor estimat de 61.711 euros. 

- Tres contractes menors de serveis per a la impressió de sengles 
llibres. Totes les adjudicacions es van realitzar el dia 29 de maig 
de 2015 amb el mateix empresari. El valor estimat conjunt dels 
tres contractes és de 33.370 euros. 

b) Contractes menors de l’exercici 2016: 

En els contractes menors de l’exercici 2016 que s’han revisat, s’han 
posat de manifest els casos següents en què, en garantia del 
compliment dels principis que regeixen els contractes del sector 
públic, s’hauria d’haver promogut una licitació, a través de la 
contractació acumulada o conjunta, en la qual el valor estimat de la 
licitació projectada s’obtindria com la suma dels valors estimats dels 
contractes menors en cada cas:  

- Dos contractes menors adjudicats el dia 5 de febrer de 2016 a la 
mateixa empresa licitadora. Un és un contracte de 
subministrament per a l’adquisició de la llicència d’uns 
programes informàtics, i l’altre per al servei d’instal·lació dels 
dits programes. S’haurien d’haver licitat conjuntament. Tenen 
un valor estimat conjunt de 31.150 euros. 

- Dos contractes menors de serveis adjudicats al mateix 
professional arquitecte, amb una diferència de 24 dies, els dies 
7 i 31 d’octubre de 2016. El primer contracte és relatiu als serveis 
per a l’aixecament de plànols i memòries d’actuació per a la 
rehabilitació de diversos habitatges del barri del Cabanyal. El 
segon contracte és de redacció del projecte d’obres de 
rehabilitació d’un habitatge al mateix barri del Cabanyal. El 
valor estimat conjunt és de 23.443 euros. 

- Tres contractes menors de serveis, dos dels quals adjudicats el 
30 de maig de 2016 a una mateixa empresa, per al servei del 
control sanitari de sengles plagues a la Ciutat de València, 
mentre que el tercer contracte resulta adjudicat el 29 de juliol 
de 2016, a aquesta mateixa empresa, per al servei de realització 
d’una campanya de comunicació i conscienciació sanitària 
respecte d’una de les plagues anteriors. El valor estimat conjunt 
dels tres contractes és de 43.359 euros. 
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- Nou contractes menors adjudicats entre juny i agost de 2016, 
relatius a obres de remodelació o construcció de les 
anomenades instal·lacions esportives elementals en diversos 
barris de la ciutat, en el marc d’una actuació conjunta 
d’inversions en aquestes instal·lacions. El valor estimat conjunt 
dels contractes és de 341.915 euros. 

- Cinc contractes menors d’obra pertanyents a obres d’adequació 
d’instal·lacions en edificis municipals les despeses dels quals 
s’han aprovat amb una diferència de quatre mesos, entre els 
dies 26 de gener i 24 de maig de 2016, amb la mateixa empresa 
contractista i amb un valor estimat conjunt de les obres de 
113.890 euros. S’hauria d’haver previst en una actuació 
integrada el conjunt de reformes necessàries i, de conformitat 
amb l’import total resultant, haver-les licitat. 

- Nou contractes menors d’obres adjudicats en un termini 
aproximat de quatre mesos, des del 18 de maig fins a 21 de 
setembre de 2016, a una mateixa empresa contractista, relatius 
a obres de reforma en les juntes municipals de districte de la 
ciutat. El valor estimat del conjunt dels contractes menors és de 
271.058 euros. 

 També cal destacar que set d’aquests contractes menors, la 
quantia global dels quals és 251.982 euros, s’han tramitat de 
forma consecutiva en els expedients que van del 2301-2016-311 
fins al 2301-2016-316. La seua adjudicació es va aprovar el dia 
21 de setembre de 2016, la qual cosa evidencia encara més el 
caràcter d’actuació conjunta o integrada, així com la voluntat 
de contractació separada de les obres. 

 De conformitat amb els principis de publicitat i transparència 
en els procediments, l’eficiència en la utilització de fons públics 
i la salvaguarda de la lliure competència recollits en l’article 1 
de l’LCSP, s’hauria d’haver promogut un procediment de 
licitació que contemplara la totalitat de les obres pel seu valor 
global estimat, sense perjudici de poder establir en aquest 
procediment únic la seua divisió en lots. 

- Sis contractes menors d’obres adjudicats a dues empreses 
licitadores des del 4 d’octubre al 17 de novembre del 2016, els 
objectes dels quals són les obres de renovació o reparació de 
trams col·lectors o sèquies en diversos carrers i avingudes de la 
ciutat. El valor estimat conjunt dels contractes és de 205.970 
euros. 
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- Dos contractes menors adjudicats a la mateixa empresa 
contractista amb una diferència de dos dies. El primer és un 
contracte menor de subministraments adjudicat el dia 14 de 
novembre de 2016 per una quantia de 17.699 euros, per a 
l’adquisició de deu unitats terminals biomètriques de control 
horari. El segon és un contracte menor de serveis adjudicat el 
16 de novembre de 2016 per una quantia de 5.038 euros per al 
manteniment en l’any 2017 d’aqueixes terminals de control de 
presència. 

 Aquests dos contractes s’haurien d’haver tramitat 
conjuntament amb un valor estimat de 22.737 euros, com un 
contracte mixt de subministraments en el qual la prestació del 
servei de manteniment resultara clarament accessòria a la 
principal d’adquisició de les terminals. 

- Tres contractes menors de serveis adjudicats a la mateixa 
empresa per a la redacció del projecte d’obres del carril bici en 
tres avingudes a la ciutat de València, adjudicant un contracte 
menor per a cada avinguda els dies 4 de maig, 13 i 14 d’octubre 
de 2016 . El valor estimat dels contractes és de 21.786 euros. 

 Tot i que en l’expedient apareix incorporat l’informe de 
conformitat acreditatiu de la realització dels serveis, no hi 
consten les factures corresponents. 

 La despesa corresponent al contracte menor de la redacció del 
projecte de carril bici a l’Avinguda de Burjassot és més del doble 
que el dels altres contractes menors. Aquesta diferència de cost 
no queda justificada en l’expedient. 

 La gestió d’un contracte menor per a la gestió de la publicitat 
institucional en les xarxes socials, que s’adjudica per una 
quantia de 17.700 euros, consisteix en un estudi previ de mercat 
per a la implantació d’aquest servei, així com la seua posada en 
marxa inicial. Quant a això, l’article 22 de l’LCSP obliga a 
determinar amb precisió la idoneïtat de l’objecte i contingut del 
contracte projectat, deixant constància en la documentació 
preparatòria. En aquest cas no queda precisat adequadament 
l’àmbit objectiu referit a l’estudi previ de mercat, com tampoc 
no s’inclou en l’expedient cap informe o document sobre els 
resultats o conclusions assolides d’aquest estudi, més enllà de 
la factura presentada davant l’Ajuntament. 

 Aquest contracte menor posseeix una rellevància especial en 
relació amb l’adjudicació d’un altre contracte no menor 
posterior. Hem comprovat que als sis dies d’adjudicar-lo, s’ha 
impulsat la contractació d’un altre contracte no menor per a la 
gestió, manteniment i seguiment dels perfils institucionals de 
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l’Ajuntament en les xarxes socials. Aquest contracte es va 
adjudicar el 23 de febrer de 2017 per un preu de 35.280 euros, 
seguint el procediment negociat sense publicitat per raó de 
quantia i per un termini d’un any de durada. 

 No obstant això, és rellevant que s’hi haja convidat a participar 
i que haja resultat adjudicatària d’aquest contracte la mateixa 
empresa que havia executat el contracte menor de l’estudi de 
mercat i la implantació inicial del servei. Aquesta 
circumstància, tot i que de les tres empreses convidades a 
participar només havia presentat oferta l’empresa 
adjudicatària, implica una vulneració greu dels principis bàsics 
d’igualtat de tracte i no discriminació dels agents econòmics, 
així com els principis de publicitat i transparència dels 
procediments, establits en l’article 1 de l’LCSP, ja que col·loca 
l’adjudicatària en una posició d’avantatge sobre la resta dels 
candidats per conéixer  prèviament o amb major detall les 
dades de la prestació. 

- Dos contractes menors d’obres adjudicats amb tres dies de 
diferència, els dies 2 i 5 d’agost de 2016, a una mateixa empresa 
adjudicatària, per a la reforma dels lavabos a les plantes tercera 
i segona de la Casa Consistorial de l’Ajuntament, per un valor 
estimat conjunt de 77.825 euros. 

7. Revisió de contractes d’exercicis anteriors 

A més dels contractes examinats en els apartats precedents i, sobre la base 
del model 347 corresponent a la declaració anual d’operacions amb 
terceres persones relatives als exercicis 2015 i 2016, presentades per 
l’Ajuntament davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, hem 
seleccionat una mostra d’empreses a les quals l’Ajuntament ha atorgat 
contraprestacions econòmiques durant aquests exercicis, a fi de verificar 
que estiguen, si escau, emparades pel contracte corresponent, així com les 
conseqüències que es deriven dels seus termes. 

Un dels contractes formalitzats en exercicis anteriors és l’expedient       
297-SER-2010 relatiu al servei de col·laboració en la gestió de cobrament 
per infraccions de trànsit a les vies públiques urbanes i de l’ORA, així com 
la col·laboració en la gestió de cobrament en la sanció corresponent. 
Aquest contracte es va formalitzar el dia 14 de setembre de 2011 per un 
termini de quatre anys, prorrogable per dos anys addicionals, fins a un 
total màxim de sis anys, raó per la qual la finalització del contracte estava 
prevista per al dia 14 de setembre de 2017. El valor estimat del contracte 
en el moment de la licitació, incloent les dues pròrrogues, és de 10.677.966 
euros. El contracte és adjudicat per un percentatge de baixa únic i global 
del 5%, aplicable als percentatges màxims per als quatre trams establits 
en la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars. Els 
imports facturats pel contractista en els exercicis 2015 i 2016, segons 
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consta en el citat model 347, són d’1.420.925 euros i 1.380.795 euros, 
respectivament.  

Pel que fa a l’objecte del contracte, cal dir que el contingut concret de les 
prestacions per realitzar i les obligacions que assumeix el contractista es 
detallen exhaustivament en la clàusula 2a del plec de prescripcions 
tècniques, on s’enumeren fins a un total de 46 tasques o obligacions que 
inclou el servei. En aquest plec s’indica de forma genèrica que la prestació 
dels serveis no implicarà, en cap cas, l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, tal com exigeix l’article 301.1 de l’LCSP, ja que serien nuls 
de ple dret els acords o ordres d’encàrrec de gestió a mitjans quan s’inclou 
l’exercici de potestats públiques, dins del qual s’entenen compreses les 
tasques de valoració o tractament de documents administratius i les 
tasques organitzatives dels expedients. 

En la revisió efectuada sobre la definició de les prestacions que el 
contractista ha de realitzar, que s’enumeren en el plec tècnic, es detecten 
algunes que puguen resultar contràries a l’article 301.1 de l’LCSP, entre les 
quals podem citar les següents: 

- Pel que fa a la col·laboració en la gestió del cobrament de multes, la 
prestació número 29 del plec de prescripcions tècniques fa referència 
a prestar la deguda atenció al públic en les oficines de l’adjudicatari, 
informant i assistint als obligats al pagament de les multes sobre 
l’exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions. 
Quant a això es considera que el denunciat té dret a ser informat i 
assistit per l’Administració sobre l’exercici dels seus drets i el 
compliment de les seues obligacions. En aquest context, la 
informació a un obligat sotmés a un procediment sancionador no pot 
confiar-se a empreses privades, sense posar en mans d’aquestes 
l’efectivitat d’un dret de l’obligat amb transcendència al resultat de 
l’expedient sancionador. 

- Pel que fa a les tasques de custòdia i arxiu d’actuacions, es troba la 
prestació número 44 del plec de prescripcions tècniques, que 
consisteix a arxivar, digitalitzar i custodiar les llistes i els documents 
que integren els expedients individuals i col·lectius generats a partir 
de l’adjudicació, i que pot comportar l’exercici de potestats que van 
més enllà de les purament tècniques o materials. 

Per tot això, es recomana que l’Ajuntament adopte les actuacions 
necessàries per tal de revisar les prestacions contingudes en el plec de 
prescripcions tècniques de l’esmentat contracte, modificant aquelles que 
puguen resultar contràries a l’article 301.1 de l’LCSP, en el sentit expressat 
anteriorment. 
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8. Comandes de gestió 

La comanda de gestió es dissenya en l’LCSP com un instrument jurídic en 
virtut del qual un òrgan administratiu o una entitat del sector públic, que 
és l’encomanadora, encarrega a una altra administració o a una altra 
entitat del sector públic, que és l’encomanatari, la realització d’una 
determinada activitat o prestació sense cessió de titularitat de la 
competència, ni dels elements substantius del seu exercici. Aquesta forma 
de gestió es troba situada entre l’actuació directa per part de 
l’Administració i la contractació externa per a la provisió de béns i serveis, 
i presenta certes afinitats amb altres figures administratives, com ara els 
convenis de col·laboració. 

La característica determinant del recurs a la comanda de gestió a mitjans 
propis en l’àmbit de les administracions públiques, és que el seu ús 
constitueix una excepció a l’aplicació de la legislació reguladora de la 
contractació pública, en virtut dels articles 4.1.n) i 24.6 de l’LCSP. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, l’import total de 
les comandes de gestió formalitzades en 2015 és de 348.630 euros, mentre 
que el de les formalitzades en 2016 pugen a 4.788.009 euros. 

Per a efectuar una revisió sobre l’adequació a la legalitat de les comandes 
de gestió aprovades per l’Ajuntament, s’ha seleccionat una mostra, la qual 
s’indica en quadre següent: 

Quadre 20. Mostra de comandes de gestió 

Nombre 
ordre 

Número 
referència Objecte Import 

Participant     
(raó social)  

Data 
formalització 

4 E 03910 2016 22 

Encarregar a la Societat Pla Cabanyal-
Canyamelar la redacció del projecte de 
rehabilitació i reedificació i l’execució 
de les obres en els habitatges de 
titularitat municipal en l’àmbit de 
l’ARRU el Cabanyal-Canyamelar, així 
com la redacció de projectes, execució 
d’obres d’elements comuns i 
adequació dels habitatges de 
titularitat municipal situats en edificis 
de titularitat compartida, per als quals 
hi haja un acord de la comunitat de 
propietaris per a la rehabilitació de 
l’edifici, fins que es troben vigents les 
ajudes derivades de les actuacions 
protegibles en l’ARRU Cabanyal -
Canyamelar. 

572.100 Pla Cabanyal-
Canyamelar 29/07/2016 

12 E 03201 2016 30 

Encarregar a Actuacions Urbanes de 
València la gestió de les actuacions 
tècniques i jurídiques necessàries per 
a la realització de les obres del 
projecte de rehabilitació de l’antic 
magatzem d’olis del parc de 
Marxalenes per a centre cívic i cultural 
per a gent gran i museu de l’oli (1). 

2.637.449 
Actuacions 
Urbanes de 
València 

30/12/2016 
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De la revisió efectuada podem efectuar les consideracions següents: 

a) Expedient número 4. Societat Pla Cabanyal-Canyamelar 

Es tracta d’un encàrrec fet a la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, 
declarada mitjà propi de l’Ajuntament, per a redactar el projecte de 
rehabilitació i reedificació i l’execució de les obres en els habitatges 
de titularitat municipal, en el marc de l’acord de la comissió bilateral 
efectuada en 28 d’octubre de 2015, relatiu a l’àrea de regeneració i 
renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de València, i 
el conveni de col·laboració subscrit el 7 de juny de 2016 entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de València, per a la gestió de l’actuació 
de regeneració i renovació urbana d’aquest barri. 

En la revisió d’aquest expedient no s’han posat de manifest 
incidències rellevants per destacar. 

b) Expedient número 12. Actuacions Urbanes de València 

Es tracta d’un encàrrec formalitzat —mitjançant l’Acord de la Junta 
de Govern Local de 30 de desembre de 2016— a la societat municipal 
Actuacions Urbanes de València per a adoptar les actuacions 
necessàries a fi de realitzar les obres del projecte de rehabilitació de 
l’antic magatzem d’olis del parc de Marxalenes i convertir-lo en un 
centre cívic i cultural per a gent gran i un museu de l’oli. 

Uns dies abans de la formalització d’aquesta comanda, el Ple de 
l’Ajuntament, en sessió de 22 de desembre de 2016, acorda atribuir 
formalment i expressament a la societat encomanatària la condició 
de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament, com a requisit exigit 
per l’article 24.6 de l’LCSP. L’única modificació estatutària que s’ha 
aprovat és la relativa a un aspecte merament formal, sense 
incidència sobre els requisits essencials de fons que s’exigeixen en 
qualsevol encàrrec a mitjans propis. 

L’ús de les comandes de gestió només té sentit quan se selecciona 
un mitjà propi que compte amb mitjans especialment qualificats o 
especialitzats, idonis per a l’exercici de les activitats que 
constitueixen el seu objecte, és a dir la realització de la prestació en 
què consisteix. Es considera que per a dur a terme una comanda en 
els termes dels articles 4.1.n) i 24.6 de l’LCSP, és necessària la 
idoneïtat per a executar-la com a requisit habilitant del recurs a un 
concret mitjà propi, el que significa, fonamentalment, que ha de 
disposar del personal i els mitjans materials i tècnics necessaris per 
a fer-ho per si mateix, circumstància que hauria de ser comprovada 
per l’encomanador abans d’efectuar-la.  

En els supòsits, com en aquest cas, en què el mitjà propi passe a 
licitar i adjudicar les tasques encomanades, el converteix en una 
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mera entitat intermediària amb la particularitat que, en ser un poder 
adjudicador i no Administració Pública, el règim de contractació que 
hi resulta aplicable per a licitar i adjudicar les prestacions 
encarregades, és menys extens i rigorós que si l’haguera realitzat el 
mateix Ajuntament, substituint un eventual contracte administratiu 
per un altre de privat. En aquest supòsit, es pot afirmar que no 
pertoca cap encomana ni cap encàrrec, ja que seria incórrer en un 
frau de llei si l’entitat que constitueix el mitjà propi o servei tècnic 
no és prou apta per a executar la prestació. Per això resulta del tot 
obligat, des del punt de vista legal, que l’entitat considerada mitjà 
propi o servei tècnic de l’Administració i que rep l’encàrrec, realitze 
per si mateixa la part substancial de la prestació objecte dels 
encàrrecs encomanats. 

En aquest expedient es dóna la circumstància que es preveu la 
subcontractació d’almenys l’execució de l’obra. Això implicaria la 
pràctica totalitat de la prestació, en concret un 94,6% de l’execució 
de la prestació, la qual cosa desvirtua completament que 
l’Ajuntament haja acudit a aquesta figura per executar l’objecte de 
l’encàrrec. 

A més s’ha de ressenyar que, tot i que l’entitat considerada mitjà 
propi no realitza directament l’encàrrec, sinó que actua com a mer 
intermediari, en el cost total de la comanda s’inclou una retribució a 
aquest mitjà propi de 103.796 euros, en concepte de cost de gestió. 

Per tant, a més de les consideracions realitzades anteriorment, cal 
concloure que en aquest supòsit, lluny de permetre una agilitat i 
flexibilitat procedimental, a costa de sacrificar les garanties que 
ofereix l’LCSP, consubstancials amb la utilització d’aquesta figura, es 
dilueix l’eficàcia en l’actuació administrativa i s’incrementa el cost 
per raó de l’activitat mediadora de la societat considerada mitjà 
propi. 

Hem comprovat, d’altra banda, d’acord amb el pla de tasques 
expressat en l’acord de la comanda, que es preveu que Actuacions 
Urbanes de València promoga la licitació i adjudicació de les obres 
objecte d’encàrrec, encara que en la data d’aprovació de aquest 
Informe, a causa del retard en els terminis de les tasques, no s’ha 
materialitzat encara aquesta licitació. 
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APÈNDIX 4. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L’INFORME DE 
L’EXERCICI 2013 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha 
implementat cap de les recomanacions expressades en l’“Informe de 
fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament de València de l’exercici 2013”, i per això considerem 
necessari reiterar-ne les següents: 

a) Es considera convenient que, si escau, l’Ajuntament, sota la 
supervisió de la Intervenció, realitze la subcontractació mitjançant 
firmes d’auditoria del control financer dels ens dependents, incloses 
les societats, en comptes que els ens dependents ho contracte.  

b) L’Ajuntament ha de millorar la coordinació de les unitats 
administratives que gestionen subvencions. 

c) Cal implantar una aplicació informàtica que possibilite l’adequat 
seguiment i control de tots els contractes, les seues modificacions i 
les seues prorrogues, així com les comandes de gestió de l’Entitat, 
incloent-hi els expedients de contractes menors, que haurien de ser 
identificats amb un codi. 

d) Cal que l’Entitat continue amb la reducció del nombre de comptes 
bancaris a fi d’evitar la dispersió dels fons. 

e) Incorporar els documents comptables de les fases de la despesa  en 
els expedients de contractació. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord 
amb el que preveu la secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta 
Sindicatura, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte de l'Informe de fiscalització s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes pel qual es va 
tenir coneixement de l'esborrany de l’Informe de fiscalització, aquest 
va ser tramés als comptedants perquè, en el termini concedit, 
formularen, si calia, al·legacions. 

Dins del termini concedit, els comptedants ha formulat les 
al·legacions que ha considerat pertinents. 

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

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

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

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



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament i, en 
compliment del Programa Anual d’Actuació de 2017 d’aquesta Institució, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 28 de 
desembre de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 28 de desembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Compte General de l’exercici 2015 









 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions de l’Ajuntament

































































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015 

S’han analitzat les al·legacions presentades el 21 de novembre de 2017 per 
l’alcalde-president de l’Ajuntament de València i s’informa de les 
qüestions següents: 

Primera al·legació 

Apartat 4, Pàgina 5, paràgraf 2 

Comentaris 

Tal com s’exposa en l’esborrany de l’Informe, per a determinar el saldo de 
cobrament dubtós, que suma 89.614.030 euros, l’Ajuntament no l’ha 
calculat aplicant la base 78.5 d’execució del pressupost de 2015, ni s’ha 
ajustat a l’article 193 bis de l’LRHL, en el qual s’estableixen uns 
percentatges mínims, en funció de l’any de liquidació dels ingressos 
pendents de cobrament. 

L’Ajuntament ha aplicat un sistema basat en la utilització de l’article 193 
bis de l’LRHL minorat, ja que entén que en determinats supòsits els 
ingressos no s’han de considerar d’impossible o difícil recaptació i ho 
justifica en una nota explicativa de la Reforma Local del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, encara que no hi ha cap referència 
a les normes jurídiques en les quals es fonamenta aquest criteri, de 
manera que no es considera adequat el càlcul esmentat. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 6.1.a), pàgina 7, paràgraf a) 

Comentaris 

L’al·legació fa referència a una Llei que no està en vigor en l’exercici 
objecte de la fiscalització. No obstant això, l’excepció a la qual fa referència 
l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, estableix una sèrie de requisits, entre els quals es troba prorrogar 
el contracte un màxim de nou mesos, que en qualsevol cas s’incompleix 
en els supòsits a què fa referència la conclusió de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 6, pàgina 7, paràgraf b) 

Comentaris 

En l’al·legació s’informa que en el mes de setembre de 2017, data posterior 
a la finalització del treball de fiscalització, s’han iniciat les actuacions per 
a exigir les penalitats previstes en el plec de clàusules administratives, 
encara que no s’ha aportat cap documentació justificativa de l’inici 
d’aquestes actuacions. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6, pàgina 7, paràgraf c) 

Comentaris 

Es remet a l’al·legació trenta-cinquena, de manera que cal fer una remissió 
a la contestació que s’hi exposa, sense que això modifique la redacció de 
l’apartat 6, pàgina 7, paràgraf c) de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 6, pàgina 7, paràgraf d) 

Comentaris 

Es remet a l’al·legació trenta-sisena, de manera que cal fer una remissió a 
la contestació que s’hi exposa, sense que això modifique la redacció de 
l’apartat 6, pàgina 7, paràgraf d) de l’esborrany de l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació 

Apartat 6, pàgina 7, paràgraf e) 

Comentaris 

Es remet a l’al·legació trenta-setena, de manera que cal fer una remissió a 
la contestació que s’hi exposa, sense que això modifique la redacció de 
l’apartat 6, pàgina 7, paràgraf e) de l’esborrany de l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 7, pàgines 10 i 11, recomanacions n), o), p) i q) 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Ajuntament manifesta 
que comparteix les recomanacions esmentades.  

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgina 49, paràgraf 5 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions es reitera el que s’exposa en l’al·legació segona, 
de manera que serveix la contestació que es dóna en l’al·legació 
esmentada.  

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgina 49, paràgrafs 6 i 7 

Comentaris 

S’indica en l’al·legació que el funcionament de les distintes unitats 
administratives de l’Ajuntament formen part de la seua potestat 
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d’autoorganització i, en conseqüència, no poden acceptar la nostra 
observació.  

En aquest sentit, cal comentar que és obvi que l’Ajuntament disposa de 
capacitat d’autoorganització, el que no és obstacle perquè s’hi formulen 
observacions que puguen redundar en un millor funcionament d’un 
servei, en aquest cas del servei de contractació. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgina 49, paràgraf 8 

Comentaris 

L’article 161.2 de l’LCSP és clar quant al termini de dos mesos que ha de 
transcórrer entre l’acte d’obertura de les proposicions i l’acord 
d’adjudicació. Aquest termini pot ser superat sempre que es preveja en el 
plec de clàusules administratives particulars, circumstància que no 
succeeix en aquest supòsit. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgina 50, paràgraf 2 

Comentaris 

L’article 150.5 de l’LCSP és clar en la seua redacció, quan disposa que els 
criteris elegits i la seua ponderació s’indicaran en l’anunci de licitació, de 
manera que no deixa marge a interpretacions. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Dotzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 50 i 51, paràgraf 2, epígraf a) 

Comentaris 

S’indica que s’ha detectat un error en la numeració de l’expedient de 
contractació i que el nombre d’expedient hauria d’haver sigut 43-SU-2014, 
així que es proposa canviar-lo. 

Pel que fa a la fórmula de valoració de les ofertes, es reitera el que es 
comenta en l’esborrany de l’Informe: aquest tipus de fórmules no permet 
distribuir de manera equitativa les puntuacions assignades perquè pot 
facilitar que ofertes similars obtinguen puntuacions molt diferents.  

Quant a les consideracions sobre les ofertes anormals o 
desproporcionades, s’estima convenient que es recullen en els plecs de 
condicions tècniques quan un dels criteris siga el preu, o bé que 
s’expressen els motius pels quals no es considera necessari establir 
aquesta possibilitat. 

Pel que fa a la verificació de les factures, es continua sense disposar de la 
documentació per a comprovar els preus unitaris. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la segona línia del quadre 18 de la pàgina 48 i el 4t 
paràgraf de la pàgina 50, a fi de substituir la referència a l’expedient “43-
SU-2013” per “43-SU-2014”. 

Tretzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 52 i 54, epígraf b) 

Comentaris 

Es reitera el que s’ha exposat en l’esborrany de l’Informe, en el sentit que 
d’una banda es limiten les baixes oferides pels licitadors en les seues 
ofertes presentades, ja que es consideren com a ofertes 
desproporcionades, en termes percentuals, les baixes superiors al 2,36% 
per al lot 1 i al 2,39% per al lot 2; mentre que, d’altra banda, es dóna la 
circumstància que, gràcies a les millores, els adjudicataris han d’abonar a 
l’Ajuntament anualment imports que en la data de realització d’aquestes 
al·legacions encara no havia cobrat. 

Quant al criteri d’adjudicació de les millores, es reitera que únicament són 
admissibles quan estan perfectament detallades i concretades en els 
mateixos plecs de clàusules administratives particulars. 
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Pel que fa a la finalitat de les despeses i ingressos de les millores, no s’ha 
aportat documentació que permeta modificar el que es comenta sobre 
això en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 54 i 55, epígraf c) 

Comentaris 

En la primera part de l’al·legació es fa referència a la valoració amb un 
màxim de 15 punts d’aspectes que es consideren contraris a l’article 150.1 
de l’LCSP, per no haver-se ajustat a criteris directament relacionats amb 
l’objecte del contracte. Addicionalment cal indicar que l’Ajuntament no 
ha aportat nova documentació, de manera que es considera adequada la 
redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Pel que fa a la falta de justificació de les puntuacions en l’informe tècnic 
de valoració, es reitera la necessitat de motivar el dit informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 55 i 56, epígraf d) 

Comentaris 

En l’esborrany de l’Informe no es critica la consideració que siga un 
contracte privat, perquè es comparteix l’opinió amb l’Ajuntament, sinó 
que la selecció del contractista s’hauria d’efectuar una vegada iniciat el 
procediment, dins del marc legal previst, i no realitzar materialment la 
selecció de l’adjudicatari abans d’iniciar el procediment d’adjudicació. 

D’altra banda, i tal com es diu en l’esborrany de l’Informe, en els 
contractes privats la selecció del contractista es fa atenent les normes de 
l’LCSP. En aquest context, una opció raonable seria la que s’expressa en 
l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament de 12 d’abril de 2016, 
que diu que s’ha de seguir el procediment que correspondria a un 
contracte de serveis, en el qual la selecció del contractista es realitza 
mitjançant un concurs de projectes, regulat en els articles 184 a 188 de 
l’LCSP, i es preveja la participació d’un jurat dels previstos en l’article 323 
de l’LCSP que examine i valore les propostes de cada participant. 
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Com que l’Ajuntament considera que es tracta d’un contracte de 
naturalesa privada, manifesta el seu desacord amb la resta de 
consideracions referents a aquest contracte, encara que declara que es 
tindran en compte els comentaris de l’Informe referents a l’acreditació de 
la solvència tècnica i econòmica, i quant a la composició del jurat. 

No s’han aportat nous arguments o documentació que no haja sigut 
examinada durant la redacció de l’esborrany de l’Informe, encara que es 
pot matisar la redacció actual de l’esborrany de l’Informe, vist que el tema 
del jurat ha sigut resolt en l’exercici 2016. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar el paràgraf 3 de la pàgina 56, que quedaria amb la 
redacció següent: Pel que fa a això, ateses les característiques tan singulars 
d’aquest tipus de contractes i conformement al que s’expressa en l’informe de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de 12 d’abril de 2016, referit a la contractació 
de la falla gran de 2017, es considera que el procediment més apropiat per 
adjudicar-la és el relatiu als concursos de  projectes que regulen els articles 184 a 
188 de l’LCSP, en el marc d’un contracte de serveis i en el qual es preveja la 
participació d’un jurat dels previstos en l’article 323 de l’LCSP, el qual examine i 
valore les propostes de cada participant. 

Es proposa, així mateix, modificar el paràgraf 7 de la pàgina 56, que 
continua en el paràgraf 1 de la pàgina 57, que quedaria amb la redacció 
següent: -El jurat que selecciona l’esbós i l’artista guanyador es compon quasi 
exclusivament de membres de l’Entitat pertanyents als distints grups polítics, 
sense ajustar-se al que es disposa en l’article 323.1 de l’LCSP, encara que s’ha 
comprovat que en l’expedient de contractació promogut en l’any 2016 s’ha 
esmenat aquesta circumstància. 

Setzena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 57 i 58, epígraf e) 

Comentaris 

Es manifesta la conformitat amb les observacions formulades en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Dissetena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 58 i 59, epígraf f) 

Comentaris 

Sobre les consideracions referides al criteri d’ampliació en el termini de 
garantia i la falta d’una fórmula que avaluara la puntuació concreta de la 
millora de l’abalisament lluminós, es manifesta la conformitat amb les 
observacions formulades en l’esborrany de l’Informe. 

Quant a la no finalització de les obres en el termini estipulat en el 
contracte, sense que en l’expedient de contractació es done cap explicació, 
s’indica que se n’està tramitant la resolució, encara que no s’ha facilitat 
documentació justificativa d’aquesta circumstància. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Divuitena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 60 i 61, epígraf g) 

Comentaris 

En la primera part de l’al·legació, l’Ajuntament justifica en el canvi polític 
el retard en l’apertura del procediment de licitació, en introduir aquest 
canvi respecte a la solució projectada inicialment, Es considera, però, més 
adequada una tramitació conjunta mitjançant lots de dos expedients. 

En la segona part de l’al·legació es reiteren els comentaris referits als 
criteris d’adjudicació exposats en l’al·legació dissetena, motiu pel qual els 
comentaris que s’hi exposen serveixen per a aquesta al·legació. 

Quant a la resta de comentaris que es realitzen en aquesta al·legació, no 
representen una al·legació pròpiament dita, sinó que posen de relleu les 
circumstàncies exposades en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Dinovena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 61 i 62, epígraf h) 

Comentaris 

L’esborrany de l’Informe fa referència al fet que s’ha de fer constar de 
manera expressa en el plec de clàusules administratives la causa o causes 
que han motivat l’elecció del procediment negociat sense publicitat i no 
en correus electrònics o en l’informe tècnic. 

Pel que fa a l’admissió de l’oferta presentada per l’adjudicatari, sense que 
es rebutge la seua oferta per considerar-se inicialment com a baixa 
desproporcionada, l’únic que s’ha posat de manifest en l’esborrany de 
l’Informe és la situació, sense entrar a valorar si s’havia o no d’admetre 
aquesta oferta. 

Quant al termini d’execució del contracte, es considera que una vegada 
adjudicat el contracte –i per tant, sent coneixedors del termini d’execució 
d’aquest– sembla raonable que s’incloga el termini real de contracte en el 
mateix contracte i no que es limite a incloure l’expressió “màxim 90 dies 
naturals o el que resulte de l’oferta adjudicatària”. 

Quant a la demora per a comprovar el replanteig, l’Ajuntament exposa que 
s’ha degut a la tardança en la formalització de la comprobación. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vintena al·legació 

Apèndix 3, apartat 5, pàgines 62 i 63, epígraf i) 

Comentaris 

En la primera part de l’al·legació es manifesta que, efectivament, es va 
interpretar indegudament el termini de garantia ofertat com a termini 
total de garantia, encara que això no va alterar l’ordre de classificació de 
la puntuació. 

En la segona part de l’al·legació s’indiquen les causes que van motivar el 
retard en la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

Per últim, s’expliquen els motius pels quals ni en el projecte inicial ni en 
l’informe de supervisió del projecte ni en l’acta del replanteig anterior a la 
licitació es va advertir de la necessitat d’autorització prèvia per part d’FGV 
per a l’execució de l’obra. 
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Les explicacions formulades per l’Ajuntament, sense que s’haja tramés 
documentació justificativa, no modifiquen la redacció de l’esborrany de 
l’Informe, que es limita a posar de manifest unes circumstàncies reals. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació 

Apèndix 4, pàgina 74, epígraf c) 

Comentaris 

S’indica que l’Ajuntament està elaborant uns plecs a fi de contractar una 
aplicació informàtica per a gestionar els expedients de contractació, 
encara que no s’ha facilitat documentació justificativa d’aquesta 
circumstància. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-dosena al·legació 

Apartat 5, pàgina 10, paràgraf l) i apèndix 2, apartat 8, pàgina 41, paràgraf 6 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que, en les bases d’execució del 
pressupost per a 2018 s’ha eliminat la possibilitat, que figurava en les 
bases d’execució del pressupost per a 2015, d’ampliar el termini de tres 
mesos per a justificar els “Pagaments a justificar” ajustant-se al que es 
disposa en l’article 190.2 de l’LRHL, encara que no s’ha aportat evidència 
d’aquesta nova circumstància. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-tresena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 39, paràgraf 7 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que les funcions i responsabilitats de 
l’Àrea de Tresoreria estan recollides en el Regalament Orgànic Municipal, 
en les bases d’execució del pressupost i en l’estructura i competències 
corresponents a la Delegació d’Hisenda de l’Àrea d’Alcaldia. Es considera 
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necessari, però, elaborar un document únic, que aplegue la totalitat de les 
funcions i responsabilitats de l’àrea de Tresoreria en les quals se 
n’especifique l’organització i funcions. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 40, paràgraf 4 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que els tres comptes amb firmes 
solidàries són els següents: un compte operatiu per a formalitzar un 
préstec, un compte restringit de recaptació i un compte de pagaments per 
justificar. 

En el primer cas s’al·lega que al banc es va facilitar informació sobre les 
persones autoritzades i el règim de disposició mancomunat el 15 de juny 
de 2015. S’envia justificant de la dita comunicació i constància que el banc 
la va rebre. 

En el segon cas s’al·lega que al banc se li va facilitar informació sobre les 
persones autoritzades i el règim de disposició mancomunat el 4 d’agost de 
2015. S’envia el justificant de la dita comunicació i constància que el banc 
la va rebre. 

En el tercer cas s’al·lega que es tracta d’un compte de pagaments a 
justificar i que els fons es lliuren a un perceptor i que per tant la seua 
signatura és única i solidària. S’ha comprovat que en el compte en qüestió 
hi ha cinc signatures autoritzades, el que desmenteix l’al·legació 
exposada. No obstant això, l’al·legació per al segon cas seria aplicable 
igualment al compte del tercer cas, ja que es tracta de la mateixa entitat 
bancària. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 4 de la pàgina 40 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: S’ha 
comprovat, d’acord amb la informació facilitada per les entitats financeres, que hi 
ha tres comptes amb signatura solidària, encara que es té constància que 
l’Ajuntament havia comunicat que aquests comptes havien de tenir un règim de 
signatures mancomunat. Cal observar, d’altra banda, que cinc entitats financeres 
no han tramés tota la documentació sol·licitada, motiu pel qual no s’ha pogut 
verificar si és adequat el règim de signatures dels comptes d’aquestes entitats. 
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Vint-i-cinquena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 40, paràgraf 7 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’aporta informació relativa als vuits comptes que 
no formen part del saldo de tresoreria, ni la seua documentació s’ha unit 
al Compte General. La informació facilitada ja era coneguda amb 
anterioritat a la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

D’altra banda, s’indica que en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2013 
es menciona l’existència de vint comptes restringits de cobrament que no 
formaven part del saldo de tresoreria, incidència que es va esmenar en el 
seu dia, motiu pel qual els comptes a què fa referència l’Informe de 2015 
no són les mateixes que les que s’indiquen en l’Informe de 2013. 

S’ha d’indicar que en l’esborrany de l’Informe es fa referència a la situació 
anòmala de l’existència de comptes restringits de recaptació dels quals no 
té coneixement l’Ajuntament. El comentari és degut a l’existència 
d’aquests comptes amb saldo al tancament de l’exercici i no es refereix a 
uns comptes concrets, de manera que es considera que la redacció del 
paràgraf de l’esborrany de l’Informe és adequada. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-sisena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 41, paràgraf 3 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que està previst que en la primera 
modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018 
s’incorpore el canvi d’ordre de prelació dels pagaments del pla de 
disposició de fons recomanat en l’esborrany de l’Informe, encara que no 
s’aporta documentació justificativa. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-setena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 41, paràgraf 6 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que en la pròxima modificació de les 
bases d’execució s’inclourà la regulació del límit quantitatiu dels 
pagaments que cal justificar, encara que no s’aporta documentació 
justificativa. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-vuitena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 42, paràgraf 2 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que les bases d’execució del pressupost 
disposen que les ordres de pagament per justificar s’adequaran al pla de 
disposició de fons i que no es considera imprescindible que es mencione 
en els acords d’ordenació de pagament. En aquest sentit, es considera que, 
precisament per indicar-se en les bases d’execució del pressupost, s’ha de 
comprovar i deixar-ne constància en els acords d’ordenació de pagament 
dels pagaments per justificar. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-novena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 42, paràgrafs 3 i 4 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que s’indica que el 
contingut d’aquests apartats no és competència de l’Àrea de Tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Trentena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 42, paràgraf 5 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que, segons el Servei de Benestar Social, 
els pagaments s’efectuen mitjançant xecs nominatius als perceptors de 
les ajudes i es fan efectius en la caixa de l’entitat financera, que aquesta 
registra en els extractes bancaris com a “pagament en efectiu”. 

És possible que siga cert el que es comenta en l’escrit d’al·legacions, però 
en els tres expedients que han sigut revisats i que són els que es 
mencionen en l’esborrany de l’Informe no es realitzen els pagaments 
mitjançant transferència o xec nominatiu, sinó en efectiu. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Trenta-unena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 43, paràgrafs 4, 5 i 6 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que s’indica que el 
contingut d’aquests apartats no és competència de l’Àrea de Tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Trenta-dosena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 43, paràgraf 2 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que en els dos expedients de Benestar 
Social i en l’expedient de la Policia Local, amb referència a l’últim dia del 
període justificat, el saldo bancari coincidia amb el saldo comptable, de 
manera que no s’acompanya la conciliació bancària. La base d’execució 
44.9 del pressupost de 2015 estableix textualment que: els dits habilitats 
hauran de presentar en el Servei de Tresoreria, amb antelació a retre-la, una 
relació totalitzada dels pagaments realitzats i l’extracte dels moviments del 
compte corrent, facilitat per l’entitat de crèdit, referit al període del compte 
justificatiu, havent d’acompanyar-se el document de conciliació del dit compte. En 
l’esmentada base s’estableix l’obligació d’aportar la conciliació, amb 
independència que coincidisca o no el saldo bancari amb el saldo comptable. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València 
Exercici de 2015 

15 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Trenta-tresena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 44, paràgraf 1 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que la base d’execució 44.8 del pressupost 
de 2015 estableix la possibilitat de disposar de fons amb xecs al portador 
per un import màxim de 100 euros i, per al cas excepcional de l’Alcaldia, 
la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2007, va 
acordar autoritzar el Gabinet d’Alcaldia per a disposar de la quantitat de 
fins a 2.000 euros en efectiu, en els supòsits en què siga necessari. 

En aquest sentit, cal indicar que no s’ha aportat cap documentació 
justificativa i, d’altra banda, que tots els pagaments en efectiu no afecten 
el Gabinet d’Alcaldia. Per últim, la base mencionada indica textualment 
que les disposicions dels fons depositats en el compte bancari s’efectuaran 
mitjançant xecs nominatius i transferències bancàries autoritzades per les 
signatures mancomunades dels habilitats o dels substituts respectius. Podran 
abonar-se mitjançant xecs al portador, fins a un import de 100,00 euros les 
despeses de viatge i dietes al personal municipal. En supòsits excepcionals, l’òrgan 
municipal competent podrà autoritzar la utilització d’altres formes de disposició. 

En referència al que disposa la base 44.8 d’execució del pressupost, cal 
indicar que un xec al portador no és un pagament en efectiu i, a més, el 
circumscriu a despeses de viatge i dietes al personal municipal. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Trenta-quatrena al·legació 

Apèndix 2, apartat 8, pàgina 44, paràgrafs 2 i 3 

Comentaris 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que s’indica que el 
contingut d’aquests apartats no és competència de l’Àrea de Tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-cinquena al·legació 

Apèndix 3, apartat 6, pàgines 63 i 64, relatiu als contractes menors 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que es discrepa de les afirmacions que en 
l’esborrany de l’Informe s’estableixen com a premisses pel que fa a 
l’obligació de la contractació conjunta de determinats contractes que han 
sigut adjudicats directament com a contractes menors; en relació amb les 
manifestacions de l’Ajuntament, interessa posar de relleu el següent: 

- Es considera que l’adjudicació directa i per separat de contractes, que 
s’orienten a una mateixa unitat funcional o operativa, i que no 
obeeixen a necessitats sobrevingudes imprevisibles, sí que s’han de 
gestionar i licitar conjuntament en un mateix expedient, amb 
independència que es puguen dividir en lots. No ha de resultar 
discrecional la facultat d’adjudicar directament com a contractes 
menors o bé elegir la contractació conjunta o per lots d’aquells 
contractes orientats a una mateixa finalitat, substancialment iguals 
i adjudicats a més durant un termini de temps curt. 

- En la majoria dels supòsits, l’Entitat considera que es pot elegir la 
segregació dels contractes menors, atés que no hi ha el vincle 
operatiu entre ells que exigeix l’article 86 de l’LCSP. Això, però, no és 
així, perquè es tracta en la majoria dels casos revisats de contractes 
que presenten un vincle funcional, impulsats quasi en les mateixes 
dates i amb una mateixa finalitat, i que permeten un aprofitament 
separat, de manera que hauria d’haver-se promogut una invitació 
conjunta o bé per mitjà de lots, conformement al que indica l’article 
86.3 de l’LCSP. 

- En l’esborrany de l’Informe no s’afirma taxativament l’existència 
d’un fraccionament il·legal dels contractes menors, en la mesura en 
què aquest exigeix indefectiblement, segons que es desprén de 
l’article 86.2 de l’LCSP, una intenció d’eludir fraudulentament les 
normes de contractació, com així s’indica en aquesta al·legació. Això 
no obstant, sí que s’ha considerat adequat indicar, ateses les 
característiques dels casos analitzats i la recurrència excessiva a 
aquest mode d’adjudicació, la possibilitat de tal fraccionament 
indegut. 

Pel que fa a les al·legacions referides als contractes menors concrets que 
s’indiquen en l’esborrany de l’Informe, cal manifestar que la major part de 
les al·legacions dels distints apartats relatius a contractes menors es 
basen en l’opinió de l’Ajuntament indicada anteriorment i que no es 
comparteix, com s’ha exposat, de manera que no es poden considerar. 
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D’acord amb el que s’ha indicat en el paràgraf anterior, s’analitzen tot 
seguit determinats contractes menors que presenten alguna 
particularitat, distinta de les consideracions generals realitzades 
anteriorment, sobre els quals és apropiat efectuar els comentaris 
específics següents: 

- Pàgina 65 de l’esborrany de l’Informe pel que fa a dos contractes 
menors relatius a obres de renovació de voreres i calçades en la 
Pedania de Castellar Fase I i Fase II. En primer lloc cal indicar que en 
l’al·legació s’indica que aquests contractes apareixen en les pàgines 
65 i 68 de l’esborrany de l’Informe, tanmateix s’ha d’entendre que 
deu ser un error de l’al·legació, ja que solament s’hi fa referència en 
la pàgina 65 de l’Informe. En relació amb el contingut material de 
l’al·legació cal indicar que, encara que els títols dels projectes d’obra 
són molt similars, segons l’al·legació de l’Ajuntament es tracta 
d’obres que, en un cas, es realitzen en nuclis de sòl urbà i en l’altre, 
sobre terrenys no urbanitzables. Així doncs, no es pot considerar que 
els objectes d’aquestes obres formen una unitat funcional i, per tant, 
es pot acceptar l’al·legació proposada i eliminar de l’esborrany de 
l’Informe la referència a aquests contractes menors. 

- Pàgina 65, paràgrafs 5 i 6; pàgina 66, paràgraf 6; pàgina 69, paràgraf 
2, relatius a adequació de diversos edificis municipals. S’indica que 
es va tramitar i adjudicar un contracte de serveis de conservació i 
manteniment dels edificis de l’Ajuntament, els plecs del qual, en què 
basen la seua al·legació, van ser aprovats, segons l’al·legació, per la 
Junta de Govern Local del 26 de setembre de 2011. 

 Pel que fa a això, cal indicar que els contractes a què fa referència 
l’esborrany de l’Informe són contractes d’obres de reforma o 
adequació en diferents parts d’un edifici municipal. El contracte al 
qual al·ludeix l’Ajuntament és un contracte de serveis de 
manteniment o conservació, que no hauria d’emparar obres que 
representen una reforma del que ja existeix. Encara que en aquest 
contracte apareixen dues clàusules relatives a l’obligació del 
contractista de realitzar obres distintes de les de conservació i 
manteniment que no superen l’import del contracte menor, no 
hauria de considerar-se adequada l’aplicació de les dites clàusules 
perquè precisament són contractes d’obres que s’haurien d’haver 
agrupar, tal com s’indica en l’esborrany de l’Informe, atesa la seua 
unitat funcional o finalitat, i en conseqüència no susceptibles de ser 
tractats com a contractes menors. 

 Cal indicar, a més, que un contracte de serveis de manteniment i 
conservació no pot donar cobertura al que en realitat són contractes 
d’obres de reforma o adequació d’instal·lacions o edificis. 

 Per tot això, s’estima que no hi ha cap circumstància que determine 
la modificació de l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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- Pàgina 66, paràgraf 4 de l’esborrany de l’Informe, relatiu a diversos 
contractes menors de serveis de control sanitari i de plagues a la 
ciutat de València. 

 L’al·legació considera que, dels quatre contractes a què fa referència 
l’esborrany de l’Informe, el primer contracte és relatiu al control de 
coloms, l’objecte del qual és diferenciat de la resta, ja que no és 
pròpiament un control sanitari i depén de la Delegació de Benestar 
Animal, i no de la Delegació de Sanitat i Salut, com en els altres caos, 
i que, a més, està tramitant actualment com un contracte plurianual 
de serveis de control d’avifauna amb expedient propi. 

 Dels contractes segon i tercer, relatius a serveis de control de dues 
plagues, s’indica que no era possible de preveure’ls. Del quart 
contracte, relatiu al del servei per la realització d’una campanya de 
comunicació i conscienciació ciutadana pel que fa a una de les 
plagues anteriors, indica que és un contracte amb substantivitat 
pròpia. 

 De l’anàlisi de l’al·legació presentada s’hauria de concloure 
l’acceptació parcial d’aquesta, estimant el que refereix al contracte 
de control d’aus com a contracte amb objecte diferenciat i per tant 
sense que siga adequat agrupar-lo amb els altres. 

 Pel que fa als altres tres contractes, s’hauria de mantenir la redacció 
de l’esborrany de l’Informe, en la mesura en què els dos contractes 
de serveis sanitaris de plagues s’han adjudicat en una mateixa data 
i, a més, amb el mateix empresari. No resulta, per tant, acceptable 
l’al·legació. Pel que fa al quart contracte, de servei de conscienciació 
ciutadana, s’hauria d’haver subsumit en els dos anteriors. 

 D’acord amb això, s’hauria de modificar el paràgraf corresponent, a 
fi d’efectuar l’estimació parcial de l’al·legació. 

- Pàgina 67, paràgraf 4, de l’esborrany de l’Informe, pel que fa a 
diversos contractes menors d’obres de sanejament per reparació o 
renovació de trams de col·lectors i sèquies. 

 En aquest cas, hi ha dues al·legacions, una formal que indica que 
l’import del valor estimat conjunt que apareix en l’esborrany de 
l’Informe és incorrecte, i una altra al·legació material, que indica que 
no hi ha fraccionament, ja que es tracta d’objectes contractuals 
distints. 

 S’han de rebutjar les dues al·legacions, ja que en primer lloc l’import 
que indica l’al·legació formal es refereix a la quantitat total amb l’IVA 
inclòs, mentre que l’import consignat en l’esborrany de l’Informe és 
excloent-ne l’IVA, com succeeix en la resta d’imports que s’hi 
esmenten. Pel que fa a l’al·legació material, s’ha de rebutjar també 
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pels motius generals explicats àmpliament a l’inici de la trenta-
cinquena al·legació. 

 En conseqüència, pel que fa a aquest apartat, es proposa mantenir la 
redacció de l’esborrany de l’Informe. 

- Pàgina 67, paràgraf 5, relativa a dos contractes menors, un de 
subministrament d’unitats de control horari i l’altre del servei de 
manteniment d’aquestes unitats. Hi ha dues al·legacions, una de 
caràcter formal i una altra de caràcter material. 

 En l’al·legació formal s’adverteix que els imports dels contractes que 
es consignen en l’esborrany de l’Informe són incorrectes. Pel que fa 
a aquesta al·legació cal indicar que efectivament hi ha un error en els 
dos imports consignats, no així en l’import del valor estimat conjunt 
d’aquests, que apareix registrat correctament en el paràgraf 
posterior. 

 En l’al·legació de caràcter material s’indica que els dispositius 
subministrats necessiten el seu corresponent servei de manteniment 
informàtic i que per a aquest servei no hi ha possibilitat licitatòria i 
els ha de prestar el mateix empresari en raó d’exclusivitat, de 
manera que haver acudit a una licitació per procediment negociat 
hauria donat el mateix resultat mitjançant contracte menor. 

 Aquesta al·legació material no es pot estimar perquè el motiu que 
s’indica no és adequat des del punt de vista legal del compliment de 
l’LCSP. 

- Pàgines 68 i 69, referents a dos contractes menors i un altre no menor 
relatius a publicitat institucional, tant oficial com no oficial. 

 L’al·legació, bàsicament, indica, d’una banda, que els dos contractes 
menors no tenen vincle entre si i que per tant es poden contractar 
per separat; i d’una altra banda, es pretén deixar constància que 
l’objecte del contracte menor relatiu a les xarxes socials no és la 
publicitat de l’Ajuntament per a incrementar la seua presència en les 
xarxes socials, sinó crear aquestes xarxes socials i fer-ne la gestió 
inicial. 

 Pel que fa a la primera part de l’al·legació, i en vista de les 
consideracions que es recullen en l’informe d’al·legacions, es pot 
plantejar un dubte raonable: si es tracta de serveis que presenten una 
mateixa unitat funcional o operativa, el que es diferencia en el 
caràcter de la publicitat i en el mitjà en que s’instrumenta, encara 
que els dits serveis siguen promoguts per la mateixa regidoria i 
posseïsquen una aplicació pressupostària amb el mateix vincle 
funcional. 
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 Pel que fa al segon comentari, no hi ha res a indicar, vist el que s’ha 
expressat en el paràgraf anterior, que determinaria que en l’Informe 
no es faça referència a l’existència d’un possible fraccionament 
indegut. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa suprimir el paràgraf 3 de la pàgina 65 de l’esborrany de 
l’Informe. 

Es proposa, així mateix, modificar el paràgraf 4 de la pàgina 66 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: Tres 
contractes menors de serveis, dos dels quals adjudicats el 30 de maig de 2016 a 
una mateixa empresa, per al servei del control sanitari de sengles plagues a la 
Ciutat de València, mentre que el tercer contracte resulta adjudicat el 29 de juliol 
de 2016, a aquesta mateixa empresa, per al servei de realització d’una campanya 
de comunicació i conscienciació sanitària respecte d’una de les plagues anteriors. 
El valor estimat conjunt dels tres contractes és de 43.359 euros. 

Es proposa modificar el paràgraf 6 de la pàgina 67 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: Dos contractes menors 
adjudicats a la mateixa empresa contractista amb una diferència de dos dies. El 
primer és un contracte menor de subministraments adjudicat el dia 14 de 
novembre de 2016 per una quantia de 17.699 euros, per a adquirir deu unitats 
terminals biomètriques de control horari. El segon és un contracte menor de serveis 
adjudicat el 16 de novembre de 2016 per una quantia de 5.038 euros per al 
manteniment en l’any 2017 d’aquestes terminals de control de presència. 

Es proposa, d’altra banda, suprimir els paràgrafs 5 i 6 de la pàgina 68 de 
l’esborrany de l’Informe, circumstància que determinaria modificar la 
redacció actual del paràgraf 7 d’aquesta pàgina, que quedaria així: - La 
gestió d’un contracte menor per a gestionar la publicitat institucional en les xarxes 
socials, que s’adjudica per una quantia de 17.700 euros consisteix en un estudi 
previ de mercat per a implantar aquest servei, així com la seua posada en marxa 
inicial. Pel que fa a això, l’article 22 de l’LCSP obliga a determinar amb precisió la 
idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte projectat i a deixar-ne constància en 
la documentació preparatòria. En aquest cas, no es precisa adequadament l’àmbit 
objectiu referit a l’estudi previ de mercat, com tampoc s’inclou en l’expedient cap 
informe o document sobre els resultats o conclusions del dit estudi, més enllà de 
la factura presentada davant l’Ajuntament. 
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Trenta-sisena al·legació 

Apèndix 3, apartat 7, pàgines 69 i 70, “Revisió de contractes d’exercicis 
anteriors” 

Comentaris 

Es realitzen al·legacions pel que fa a les dues prestacions del plec tècnic 
que es critiquen en l’esborrany de l’Informe, relatives al contracte de 
col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients 
sancionadors per infraccions en normes de trànsit, com també la 
col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent. 

Pel que fa a la primera prestació comentada, relativa al servei d’informació 
i assistència als obligats al pagament de les multes, en les oficines de 
l’adjudicatari sobre l’exercici dels seus drets i compliment de les seues 
obligacions, l’Ajuntament no aporta cap fonamentació jurídica, sinó que 
es limita a descriure el procediment que se segueix i manifesta la seua 
disconformitat amb la valoració que es recull en l’esborrany de l’Informe. 

Més aviat al contrari, la circumstància que es posa de manifest en 
l’esborrany de l’Informe es fonamenta en la sentència de Tribunal 
Superior de Justícia del País Basc 3573/2015, de 14 de desembre, referida a 
l’anàlisi dels plecs d’un contracte de col·laboració per a la inspecció i gestió 
tributària, així com en la tramitació d’expedients sancionadors, que es 
pronuncia en els mateixos termes que els indicats en l’esborrany de 
l’Informe. 

Pel que fa a la segona prestació, relativa als serveis de custòdia i arxiu dels 
documents que integren els expedients individuals o col·lectius, la 
fonamentació jurídica que aporta l’Ajuntament no sustenta 
adequadament la disconformitat, perquè es limita a indicar l’existència 
d’alguns informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 
però enunciant el títol o referència general, sense al·ludir a la prestació 
concreta controvertida. 

Tampoc la referència a l’Informe 2/06, de 24 de març de 2006, serveix per 
a fonamentar la discrepància, ja que el dit informe el que posa de relleu, 
precisament, és la necessitat de delimitar el nucli de les activitats que 
realment constituïsquen exercici d’autoritat d’aquells aspectes que no ho 
siguen. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-setena al·legació 

Apèndix 3, apartat 8, pàgines 72 i 73 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions es manifesta, en primer lloc, la disconformitat en 
relació amb l’obligació de prestació substancial que ha de realitzar el mitjà 
propi i amb el fet que si el mitjà propi licita les tasques encomanades es 
converteix en un mer intermediari, amb un règim de contractació menys 
extens que una Administració Pública. 

L’al·legació s’ha de desestimar, en la mesura en què el que s’indica en 
l’esborrany de l’Informe és una opinió absolutament consolidada, no 
solament en els informes de la Sindicatura de Comptes d’exercicis 
anteriors, sinó el criteri que segueix el Tribunal de Comptes, que 
recentment ha promogut una moció a les Corts Generals sobre la 
necessitat de desenvolupar un marc legal adequat per a l’ús de les 
encomandes de gestió per les administracions públiques, aprovada 
mitjançant Resolució de 27 de febrer de 2017, per la Comissió Mixta per a 
les Relacions amb el Tribunal de Comptes, amb motiu de les múltiples 
deficiències trobades en la revisió d’aquestes encomandes de gestió. 

En la segona part de l’al·legació es fa referència al cost de gestió que es 
paga al mitjà propi. Pel que fa a això cal dir que és indubtable que la gestió 
d’intermediació realitzada per l’empresa que en teoria hauria de ser mitjà 
propi representa un major cost per a l’Ajuntament, de manera que s’ha de 
mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

En últim lloc, també es qüestiona l’opinió manifestada en l’esborrany de 
l’Informe pel que fa a la disminució de l’eficàcia en l’actuació 
administrativa, ja que s’ha licitat el contracte el mitjà propi, al·legació que 
també s’hauria de desestimar, atés el retard tan considerable que s’ha 
verificat en el procediment. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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