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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació per a 2012, la fiscalització de l’Ajuntament de Bunyol ha tingut per 
objecte comprovar si la informació financera, respecte a les àrees analitzades, es 
presenta adequadament conforme als principis comptables que hi són d’aplicació. 

La fiscalització ha tingut per objecte, a més a més, la revisió del compliment per part de 
l’Entitat de la legislació vigent pel que fa a l’elaboració i aprovació del pressupost de 
l’exercici de 2010 i del Compte General d’aquest exercici; així com del compliment de 
la legislació dels contractes del sector públic, en la gestió i execució dels contractes 
formalitzats per l’Ajuntament. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Bunyol està format pel compte de la pròpia 
Entitat i el compte de la societat mercantil, el capital de la qual és íntegrament propietat 
de l’Ajuntament. 

El Compte de la pròpia Entitat de l’exercici de 2010 està integrat pel balanç, el compte 
del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici terminat en la dita data i s’adjunta íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. 

Conformement amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, l’abast de la 
revisió financera s’ha estés a la revisió de les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem, a fi de comprovar la seua adequació a la normativa comptable i 
pressupostària d’aplicació: 

- La revisió del procés d’elaboració i aprovació del pressupost. 

- La formació, aprovació i posterior rendició del Compte General de l’Entitat. 

- La informació que s’ha de facilitar al Ple de l’Ajuntament. 

- Resultat pressupostari i romanent de tresoreria de l’exercici de 2010. En l’anàlisi 
d’aquests documents del Compte General de l’Entitat hem comprovat 
l’adequada formació de totes dues magnituds, segons el que estableixen les 
regles corresponents del model normal de la Instrucció de comptabilitat local; la 
seua inclusió en els apartats respectius del Compte General, i analitzar si s’han 
calculat adequadament les despeses amb finançament afectat i verificar la 
correcció del càlcul dels drets pendents de cobrament, que es consideren de 
difícil o impossible recaptació. 

- La fiscalització del pressupost de despeses, que s’ha limitat a verificar 
l’adequada comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes 
inclosos en una mostra d’expedients adjudicats i vigents en l’exercici de 2010. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents d’acord amb els Principis i normes d’auditoria del sector públic 
que ha sigut elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l’Estat Espanyol i amb les Normes tècniques de fiscalització aprovades per la 
Sindicatura de Comptes, recollides en el Manual de fiscalització de la Institució. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió del 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut d’aplicació en aquest cas, i 
s’han considerat els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l’Ajuntament, de la legalitat vigent en els diversos aspectes mencionats en l’apartat 
anterior així com de la gestió i execució dels contractes de l’Entitat durant l’exercici de 
2010. 

L’esmentada revisió ha comportat verificar, mitjançant proves selectives, el compliment 
dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en les normes jurídiques següents: 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (LRMOC). 

- Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 
2010. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el Text Refós de 
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP). 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (LMOC). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 

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

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 
(LPAP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions públiques (LCAP). 

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

- Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (RLCSP). 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que 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 (RLEP). 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol 
sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de pressuposts (RLRHL). 

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, que 
aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

- Ordre de 8 de setembre de 1999 que modifica l’Ordre de 20 de setembre de 1989 
del Ministeri d’Economia i Hisenda que estableix l’estructura dels pressuposts 
de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació: 

a) En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que en l’exercici 
de 2010 es va produir un dèficit de finançament per un import d’1.990.803 
d’euros i no un superàvit de 64.757 euros, com s’indica en l’informe realitzat per 
la Intervenció municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici, com 
detallem en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

b) En la valoració del resultat de l’exercici pressupostari han de tenir-se en compte 
els reconeixements extrajudicials de crèdits realitzats en els exercicis de 2010 i 
2011, que determinarien un ajustament net positiu al resultat pressupostari per 
una quantia de 112.166 euros, segons que indiquem en l’apartat 7.1 de 
l’Informe. 

c) El resultat pressupostari hauria de ser ajustat a l’alça en la xifra de 155.888 
euros, com a conseqüència de certificacions d’obres que no van ser imputades a 
l’exercici pressupostari en el qual haurien d’haver sigut comptabilitzades, com 
detallem en els apartats 7.1 i 8.4 de l’Informe. 

d) En el càlcul del romanent de tresoreria no s’ha tingut en compte l’import dels 
saldos de cobrament dubtós, malgrat que hi ha saldos de drets pendents de 
cobrament de notable antiguitat, circumstància que desnaturalitza l’esmentat 
document del Compte General de l’Entitat, d’acord amb el que indiquem en 
l’apartat 7.2 de l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, hem detectat, 
durant l’exercici objecte de fiscalització, els següents incompliments rellevants de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) L’Ajuntament no compta amb un inventari actualitzat de tots els seus béns i 
drets, siga quina siga la seua naturalesa o forma d’adquisició, com estableixen 
els articles 17 i 35 de l’RBCL, segons detallem en l’apartat 4 de l’Informe; de la 
mateixa manera que tampoc no compta amb un inventari específic, de caràcter 
comptable, per a detallar individualment el seu immobilitzat, com estableix la 
regla 16 de la ICAL. 

b) En l’exercici de 2010 la Intervenció municipal no ha formalitzat diversos 
informes sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i 
s’incompleix així el que preveuen els articles 4.2 i 16.2 de l’RLEP; a l’hora que 
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en l’únic que s’ha realitzat, amb ocasió de la liquidació del pressupost, no s’han 
fet els ajustaments prevists en la normativa vigent, en raó de la imputació 
comptable de les transferències corrents i de capital, com detallem en l’apartat 
5.3 de l’Informe. 

c) En les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2010 no es preveien els 
terminis i la periodicitat amb què la Intervenció municipal havia de subministrar 
al Ple de l’Ajuntament la informació prevista en l’article 207 de l’LRHL; el 
control financer per la Intervenció municipal de la societat mercantil BUIN, SA, 
el capital social de la qual pertany íntegrament a l’Entitat; com tampoc no 
estableixen els criteris per al càlcul dels saldos de cobrament dubtós, en 
compliment del que disposa l’article 191.2 de l’LRHL, segons que indiquem en 
els apartats 5.4 i 7.2 de l’Informe. 

d) La Intervenció municipal no realitza, amb caràcter general, la fiscalització prèvia 
dels actes, documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions; 
no realitza cap tipus de control de l’activitat econòmica financera en la societat 
mercantil BUIN, SA, el capital social de la qual pertany íntegrament a 
l’Ajuntament; a l’hora que ha formalitzat de forma errònia documents 
comptables de reconeixement d’obligacions, sense haver realitzat efectivament 
l’obligació, en el sentit descrit en els apartats 5.6 i 7.1 de l’Informe. 

e) L’Ajuntament la liquidat els exercicis pressupostaris dels anys 2007 a 2010 amb 
un romanent de tresoreria negatiu, sense que el Ple de l’Entitat haja aprovat cap 
tipus de les mesures previstes en l’article 193 de l’LRHL, malgrat de les 
advertències que hi ha realitzat la Intervenció municipal, com detallem en els 
apartats 6.1 i 7.2 de l’Informe. 

f) La societat mercantil BUIN, SA, el capital social de la qual pertany íntegrament 
a l’Ajuntament, no disposa de perfil de contractant en la seua pàgina d’Internet 
ni ha aprovat les instruccions de contractació, circumstàncies que comporten un 
incompliment del que disposen els articles 42 i 175 b de l’LCSP. Així, l’activitat 
contractual de la citada societat mercantil es realitza al marge dels principis i 
procediments establits en l’LCSP, com indiquem en l’apartat 8.2 de l’Informe. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

L’Ajuntament de Bunyol es troba situat a la província de València i la seua població 
arriba als 10.120 habitants, d’acord amb el padró municipal de data 1 de gener de 2010. 
Aquest municipi té una superfície de 112,40 km2 i, pel que fa l’activitat econòmica que 
s’hi desenvolupa, cal fer esment que té una gran tradició industrial, fonamentalment 
basada en les indústries del paper i del ciment. 

La configuració política actual de l’Entitat, juntament amb les dades de les anteriors 
eleccions, és la següent: 

 

Partit polític 2011 2007 

Partit Popular 7 3 

Esquerra Unida del País Valencià 5 3 

Partit Socialista Obrer Espanyol 4 6 

IAB - EVPV 1 1 

Total 17 13 

Quadre 1 

El Reglament Orgànic que estableix l’organització municipal va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 21 d’agost de 1990, i no s’ha modificat amb posterioritat. 

En virtut dels que disposa l’esmentat Reglament orgànic, en compliment de la legislació 
aplicable, els òrgans municipals a qui correspon el govern i l’administració de l’Entitat 
són l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. L’Ajuntament de 
Bunyol compta, així mateix, amb una comissió especial de comptes. 

Pel que fa a la situació administrativa dels llocs de treball de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, podem destacar les següents precisions: 

- El lloc de treball de Secretaria està classificat de classe primera i està ocupat per 
concurs per una funcionària d’Administració local amb habilitació estatal. 

- El lloc de treball d’Intervenció està ocupat per concurs per un funcionari 
d’Administració local amb habilitació estatal. 

- El lloc de treball de Tresoreria està ocupat per un tècnic d’Administració 
general, funcionari de carrera de l’Ajuntament. 

La informació facilitada per la pròpia Entitat, que s’ha completat amb l’anàlisi de les 
dades del sector públic local recollits en les bases de dades del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, i de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, ha 
posat de manifest que l’Ajuntament de Bunyol compta amb una entitat dependent, 
denominada Bunyol Industrial, SA, (BUIN, SA), societat mercantil, el capital social de 
la qual pertany íntegrament a l’Entitat. 
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L’esmentada societat mercantil es dedica a la gestió de la piscina municipal; la 
promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que constribuïsquen 
al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic i a potenciar iniciatives generadores de 
riquesa i ocupació. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Ajuntament compta amb 
un inventari de béns aprovat en data 22 de febrer de 1979 que no ha sigut actualitzat 
posteriorment. En aquest sentit, l’Entitat no compleix amb el que disposa l’article 35 de 
l’RBEL, que diu que en l’inventari han de constar anualment els béns, drets i accions de 
l’Entitat i les seues alteracions, per a determinar el vertader patrimoni en cada exercici 
econòmic. 

Cal fer notar que la regla 16 de la ICAL disposa que l’inventari de béns i drets de 
l’Entitat ha de recollir un detall individual dels diversos elements de l’immobilitzat que 
té registrats en la seua comptabilitat i que, en cas que no hi haja la necessitat 
coordinadora entre la comptabilitat i l’inventari general, l’Entitat haurà de comptat amb 
un inventari específic, de caràcter comptable, per a detallar individualment el seu 
immobilitzat, previsió legal que tampoc no compleix l’Ajuntament. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut del Compte General 

Com hem comentat en l’apartat 2.1 de l’Informe, el Compte General està integrat pel 
del propi Ajuntament i la de la societat mercantil de participació íntegrament municipal, 
com disposa l’article 209.1 de l’LRHL. Pel que fa al procediment d’elaboració i 
aprovació del Compte General, cal ressaltar les següents circumstàncies d’interés: 

- El Compte General va ser format per la Intervenció municipal amb retard 
respecte al termini legal establit, en la mesura que havia d’haver sigut sotmés 
abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’Entitat, com disposa l’article 212.2 de l’LRHL, i aquest tràmit no es va 
formalitzar fins al dia 7 d’octubre de 2011. 

- En l’expedient de formació i aprovació del Compte General no hi ha cap 
document que justifique la data en què s’ha rendit el Compte General pel 
president de l’Entitat i els comptes corresponents a la societat mercantil de 
titularitat municipal, que ha de realitzar-se abans del dia 15 de maig de l’exercici 
següent al qual corresponguen, com estableix l’article 212.1 de l’LRHL. 

- El Compte General va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de gener 
de 2012, quan hauria d’haver-se formalitzat aquest tràmit abans del dia 1 
d’octubre de 2011, com indica l’article 212.4 de l’LRHL. 

- El Compte General va ser remés a la Sindicatura de Comptes el dia 24 d’octubre 
de 2011, dins del termini establit en l’article 9.1 de l’LSC, encara que sense la 
preceptiva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament. 

En virtut del que disposa la regla 98.1 i 3 de la ICAL, els comptes anuals elaborats pel 
l’Ajuntament comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria; als quals s’uneixen les actes d’arqueig de les 
existències en caixa referides a fi d’exercici i a les notes o certificacions de cada entitat 
bancària dels saldos que hi existeixen a favor de l’Entitat referits a fi d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. 

Hem comprovat que el Compte General aprovat pel Ple de l’Ajuntament coincideix amb 
el que prèviament havia segut remés a la Sindicatura de Comptes i que conté tots els 
documents i informació establida en la citada regla 98.1 i 3 de la ICAL. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, interessa ressaltar les 
següents circumstàncies d’interés que s’han posat de manifest en la fiscalització 
realitzada. 

- L’aprovació es va realitzar en data 23 de setembre de 2011, quan s’hauria 
d’haver realitzat abans del dia 1 de març de 2011, d’acord amb el que estableix 
l’article 191.3 de l’LRHL. 

- Hem comprovat que l’Entitat no ha remés una còpia de la liquidació del 
pressupost a la Generalitat, en contra del que diu l’article 193.5 de l’LRHL, que 
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disposa que aquesta remissió ha de realitzar-se abans de finalitzar el mes de 
març de l’exercici següent al que pertoque. 

5.2 Dades bàsiques dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe adjuntem el balanç i el compte de resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari 
i l’estat de romanent de tresoreria dels exercicis de 2009 i 2010. 

El quadre següent mostra les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2009 i 2010, expressats en euros: 

 

Magnitud 2009 2010 

Pressupost inicial 10.640.332 10.289.230 

Previsió d’ingressos definitiva 13.732.615 14.988.129 

Previsió de despeses definitiva 13.732.615 14.988.129 

Drets reconeguts 11.075.897 12.629.477 

Obligacions reconegudes 10.159.233 12.167.465 

Resultat pressupostari ajustat 368.157 16.879 

Romanent de tresoreria per a despeses generales (1.287.954) (1.394.804) 

Romanent de tresoreria total  (522.698) (435.276) 

Quadre 2 

El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria que forma part del Compte General 
de l’Ajuntament els analitzem en els apartats 7.1 i 7.2 de l’Informe. 

El detall de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2010, tant pel 
que fa a l’estat d’ingressos, com pel que fa a l’estat de despeses, és el que recull el 
següent quadre: 
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ESTAT D’INGRESSOS 

Capítols Descripció Pres. defin. Drets rec. Ing. liquid. Pend. cobr. Grau exec. Grau realitz. 

1 Imposts directes 3.679.300 3.606.409 3.163.230 443.179  98,0% 87,7% 

2 Imposts indirectes 250.000 173.922 158.828 15.094  69,6% 91,3% 

3 Taxes i d’altres ingressos 2.181.169 2.009.437 1.535.238 474.199  92,1% 76,4% 

4 Transferències corrents 2.862.032 2.417.742 1.880.809 536.933  84,5% 77,8% 

5 Ingressos patrimonials 521.851 368.321 346.792 21.529  70,6% 94,2% 

6 Alienació inv. reals 0  0  0  0  -- -- 

7 Transferències de capital 3.223.208 3.599.750 1.539.698 2.060.052  111,7% 42,8% 

8 Variació actius financers 1.844.550 27.878 15.794 12.084  1,5% 56,7% 

9 Variació passius financers 426.019 426.019 426.019 0  100,0% 100,0% 

TOTAL INGRESSOS 14.988.129  12.629.477  9.066.408  3.563.070  84,3% 71,8% 

ESTAT DE DESPESES 

Capítols Descripció Pres. defin. Oblig. rec. Pag. liquid. Pend. pag. Grau exec. Grau realitz. 

1 Remuneracions personal 4.852.178 4.337.715 4.302.980 34.735  89,4% 99,2% 

2 Compra béns i serveis 3.534.100 3.070.053 1.723.219 1.346.834  86,9% 56,1% 

3 Interessos 220.250 129.483 129.208 274  58,8% 99,8% 

4 Transferències corrents 701.462 661.872 263.090 398.783  94,4% 39,7% 

6 Inversions reals 5.389.462 3.764.585 1.424.548 2.340.037  69,9% 37,8% 

7 Transferències de capital 40.678 0 0 0  0,0% - 

8 Variació actius financers. 30.000 16.380 16.380 0  54,6% 100,0% 

9 Variació passius financers 220.000 187.377 187.377 0  85,2% 100,0% 

TOTAL DESPESES 14.988.129  12.167.465  8.046.802  4.120.663  81,2% 66,1% 

Quadre 3 

La Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals que administra la 
Sindicatura de Comptes realitza una sèrie de comprovacions que posen de manifest 
diverses incidències en els comptes remesos per les entitats locals. En aquest sentit, pel 
que fa al Compte General de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Bunyol s’han posat 
de manifest les incidències següents: 

- No es va complimentar la data de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes. 

- No es va complimentar la data d’inici del tràmit d’exposició al públic del 
Compte General. 

- No es va complimentar la data de presentació al Ple del Compte General. 

- No es va complimentar la data d’aprovació del Compte General. 
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Pel que fa als comptes anuals de la societat mercantil BUIN, SA, participada 
íntegrament per l’Ajuntament de Bunyol, les xifres de major interés són les següents: 

 

Denominació Capital social Actiu Resultat 

Bunyol Industrial, SA 2.059.661 2.042.941 (16.309) 

Quadre 4 

5.3 Estabilitat pressupostària 

L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord al que 
estableix l’article 16.2 de l’RLEP, correspon a la Intervenció municipal, que eleva 
anualment al Ple diversos informes referits a l’aprovació del pressupost general, a les 
seues modificacions i a la seua liquidació. En el marc de la fiscalització realitzada s’han 
posat de manifest les següents circumstàncies d’interés: 

- La Intervenció municipal no ha elaborat, amb ocasió de l’aprovació del 
pressupost per a l’exercici de 2010, l’informe on es pose de manifest que 
l’Ajuntament compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, com estableix 
l’esmentat article 16.2 de l’RLEP. 

- En cap dels 14 expedients de modificacions pressupostàries tramitats durant 
l’exercici de 2010 s’ha formalitzat el preceptiu informe de la Intervenció 
municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

- L’únic informe que ha sigut realitzat per la Intervenció municipal, amb la 
finalitat de valorar el compliment del citat objectiu d’estabilitat pressupostària, 
és el que es va formalitzar amb ocasió de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2010. 

En l’informe realitzat amb ocasió de la liquidació del pressupost de 2010 concloem que 
l’Ajuntament, en la data de tancament de l’exercici pressupostari, complia amb el 
principi d’estabilitat pressupostària, encara que en el marc de la fiscalització realitzada 
hem comprovat que aquesta conclusió no és correcta. 

En l’esmentat informe de la Intervenció municipal s’indica que el superàvit de 
finançament de l’exercici de 2010 pujava a la xifra de 64.757 euros, i hem comprovat 
que no existeix tal superàvit de finançament, sinó una necessitat o dèficit de 
finançament xifrat en un import d’1.990.803 euros. Aquesta situació es produeix pel fet 
que en l’informe de la Intervenció no s’han realitzat part dels ajustaments prevists en la 
normativa vigent, en raó de la imputació comptable realitzada de les transferències 
corrents i de capital. 

Cal fer notar que les transferències corrents i de capital rebudes per una entitat local 
s’han de comptabilitzar en el moment de rebre els fons de tresoreria, tot i que es pot 
avançar el reconeixement de dret quan es conega de forma certa que l’ens concedent ha 
dictat l’acte de reconeixement de la seua correlativa obligació. 
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En la mesura que l’Ajuntament no havia seguit el criteri anterior, la Intervenció 
municipal havia d’haver realitzat els corresponents ajustaments en el moment de 
realitzar l’informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària, pel que fa als 
capítols de transferències corrents i de capital. Hem comprovat, però, que no es van 
practicar els preceptius ajustaments amb relació a cap d’aquests dos capítols 
pressupostaris. 

En el supòsit que l’informe de la Intervenció haguera conclòs amb l’existència d’aquest 
dèficit de finançament en la liquidació del pressupost de 2010, el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que estableixen els articles 19.1 i 21.1 de l’RLEP, hauria d’haver 
aprovat un pla econòmic i financer, amb una projecció temporal màxima per a assolir el 
reequilibri a tres anys, comptats a partir de l’inici de l’any següent al qual es pose de 
manifest el desequilibri. 

La Intervenció municipal no ha realitzat, per a la seua elevació posterior al Ple de 
l’Entitat, un informe específic de la societat mercantil BUIN, SA sobre el compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en la mesura que està obligada a aprovar el seu 
compte de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financer, d’acord amb els criteris del 
Pla General de Comptabilitat, com estableixen els articles 4.2 i 16.2 de l’RLEP. 

5.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

L’article 207 de l’LRHL estableix que la Intervenció de l’Entitat remetrà al Ple de 
l’Entitat, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressuposts i del 
moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del 
pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple 
establisca. 

Les regles 105 i 106 de la ICAL concreten el contingut de la informació per a 
subministrar al Ple de l’Entitat, que contindrà les dades relatives a l’execució del 
pressupost de despeses corrent i del pressupost d’ingressos corrent, així com els 
moviments i la situació de la tresoreria. 

Hem comprovat que no s’ha complit amb l’obligació d’informació establida en els 
esmentats preceptes legals, i s’ha posat de manifest que en les bases d’execució 
aprovades per a la gestió del pressupost de l’exercici de 2010, no es preveuen els 
terminis i la periodicitat en els quals la Intervenció municipal ha de subministrar al Ple 
de l’Entitat la informació prevista en l’article 207 de l’LRHL y en la regla 106 de la 
ICAL. 

En el mateix sentit, en les bases d’execució del pressupost no existeix cap referència a 
l’exercici de la funció interventora respecte a les societats mercantils dependents de 
l’Entitat, com disposa l’article 213 de l’LRHL, circumstància que ha determinat que 
l’Ajuntament no realitze el control financer de la societat mercantil pública BUIN, SA i, 
en conseqüència, no es remeta cap informació al Ple de l’Entitat, en contra del que 
estableix l’article 220.4 de l’LRHL. 
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5.5 Modificacions pressupostàries 

L’evolució del pressupost inicial de l’exercici de 2010, d’acord amb les diferents 
modificacions pressupostàries realitzades en cadascun dels capítols pressupostaris i de 
la informació que recull la liquidació del pressupost, tant en l’estat d’ingressos com en 
l’estat de despeses, és la que recollim en el quadre següent: 

 

ESTAT D’INGRESSOS  

Capítols Descripció Pres. inic. Modif. pres. Pres. def. % s/total 

1   Imposts directes 3.679.300 0  3.679.300 24,5% 

2   Imposts indirectes 250.000 0  250.000 1,7% 

3   Taxes i d’altres ingressos 2.181.169 0  2.181.169 14,6% 

4   Transferències corrents 2.765.348 96.684  2.862.032 19,1% 

5   Ingressos patrimonials 521.851 0  521.851 3,5% 

6   Alienació inversions reals 0  0  0 0,0% 

7   Transferències de capital 435.543 2.787.665  3.223.208 21,5% 

8   Variació actius financers 30.000 1.814.550  1.844.550 12,3% 

9   Variació passius financers 426.019 0  426.019 2,8% 

TOTAL INGRESSOS 10.289.230 4.698.899 14.988.129 100,0% 

ESTAT DE DESPESES  

Capítols Descripció Pres. inic. Modif. pres. Pres. def. % s / total 

1   Remuneracions personal 4.692.151 160.027  4.852.178 32,4% 

2   Compra béns i serveis 3.471.805 62.295  3.534.100 23,6% 

3   Interessos 280.250 (60.000) 220.250 1,5% 

4   Transferències corrents 701.462 0  701.462 4,7% 

6   Inversions reals 953.562 4.435.900  5.389.462 36,0% 

7   Transferències de capital 0 40.678  40.678 0,3% 

8   Variació actius financers 30.000 0  30.000 0,2% 

9   Variació passius financers 160.000 60.000  220.000 1,5% 

TOTAL DESPESES 10.289.230  4.698.899  14.988.129  100,0% 

Quadre 5 

El detall de les modificacions pressupostàries realitzades en l’exercici de 2010 en 
cadascun dels capítols del pressupost de despeses de l’Ajuntament, d’acord amb la 
informació que es recull en la memòria dels comptes anuals, amb indicació dels tipus de 
modificacions realitzades i les xifres expressades en euros, és el següent: 
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Descripció 

Tipus de modificació pressupostària 

TOTAL 
Generació 

Incorporac. 
romanent 

Crèdits 
extraordin. 

Transferèn. Baixes 

Despeses personal 29.330 150.697 -- -- (20.000) 160.027 

Despeses funcion. 58.495 -- -- (46.200) -- 12.295 

Despeses financ. -- -- -- (60.000) -- (60.000) 

Inversions reals 2.796.525 1.593.207 134.500 46.200 (92.000) 4.478.432 

Transf. capital -- 40.678 -- -- (22.500) 18.178 

Passius financers -- -- -- 60.000 -- 60.000 

TOTAL 2.884.350 1.784.582 134.500 0 (134.500) 4.668.932 

Quadre 6 

Aquest detall recull una xifra total de modificacions pressupostàries realitzades durant 
l’exercici que no coincideix amb la que es desprén de la liquidació de l’exercici 
pressupostari. 

L’import total de les modificacions pressupostàries que figura en la liquidació del 
pressupost supera en la xifra de 29.968 euros la que figura en la memòria del Compte 
General. En aquest context podem fer les següents consideracions: 

- Les xifres que recull la memòria del Compte General es corresponen amb els 
expedients de modificació pressupostària que han sigut facilitats per 
l’Ajuntament i que han sigut revisats. 

- S’ha comprovat que no coincideixen les xifres que s’ofereixen respecte als 
capítols de despeses de funcionament, inversions reals i transferències de capital. 

Les circumstàncies anteriors suposen una deficiència de control intern significativa que 
no hauria d’haver-se produït i que posa de manifest la necessitat que la Intervenció 
municipal arbitre procediments de control quant a la tramitació dels expedients de 
modificacions pressupostàries i quant a l’elaboració dels diferents documents que 
s’integren en el Compte General de l’Ajuntament. 

L’import total de les modificacions realitzades en l’exercici, d’acord amb la informació 
que recull la memòria del Compte General, ha pujat a la xifra de 4.668.932 euros, que 
representa un percentatge del 46% del pressupost inicial de l’exercici i que posa de 
manifest que aquest pressupost recollia unes previsions d’ingressos i un crèdits 
pressupostaris de despeses que no s’ajustaven a la realitat econòmica de l’Ajuntament. 

Amb independència de la circumstància anterior, que exigeix que l’Entitat elabore els 
seus pressuposts anuals amb major rigor, en el treball efectuat en la revisió dels 
expedients de modificacions, hem comprovat que s’han realitzat 14 expedients de 
modificacions de crèdit de l’estat de despeses per import de 4.668.932 euros, que s’han 
finançat de la següent manera: 
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Descripció Import % s/total 

Transferències corrents 297.382 6,4% 

Transferències de capital 4.273.078 91,5% 

Variació passius financers 98.472 2,1% 

TOTAL 4.668.932 100,0% 

Quadre 7 

En l’estat de despeses, les modificacions de crèdits han afectat fonamentalment el 
capítol pressupostari d’inversions reals, en una xifra de 4.478.432 euros, que representa 
un percentatge del 95,9% del total de modificacions realitzades a l’estat de despeses en 
l’exercici de 2010. 

En la fiscalització dels expedients de modificacions pressupostàries s’han posat de 
manifest, com indiquem en l’apartat 4.3 de l’Informe, que no s’ha formalitzat el 
preceptiu informe de la Intervenció municipal sobre el compliment de l’objectiu de 
l’estabilitat pressupostària, contràriament al que estableix l’article 16.1 de l’RLEP. 

5.6 Resultats de la funció interventora 

La Intervenció municipal no realitza, amb caràcter general, la intervenció crítica o 
prèvia dels actes, documents o expedients susceptible de produir drets o obligacions de 
contingut econòmic o moviment de fons de valors, al contrari del que estableix l’article 
214.1.a de l’LRHL. En aquest sentit, hem comprovat que només es realitza quan les 
despeses s’articulen mitjançant un procediment de contractació; mentre que en la resta 
dels supòsits, la fiscalització es realitza amb posterioritat, en el moment en què la 
factura arriba a la Intervenció municipal. 

Com indiquem en l’apartat 5.4 de l’Informe, la Intervenció municipal no realitza cap 
tipus de control sobre els comptes anuals i l’activitat econòmica i financera de la 
societat mercantil BUIN, SA, el capital social de la qual pertany íntegrament a 
l’Ajuntament, cosa que incompleix el que disposen els articles 213 i 220 de l’LRHL. 

Hem comprovat que en determinats expedients d’obres, la Intervenció municipal 
reconeix de forma errònia les obligacions en el moment de l’adjudicació i no quan es 
presenten les certificacions d’obres. Amb posterioritat, amb ocasió del tancament de 
l’exercici pressupostari, es corregeixen de forma inadequada aquests errors en la 
comptabilitat municipal, i es modifiquen els documents comptables formalitzats en el 
seu dia, en comptes de realitzar un document de reconeixement d’obligacions barrat o 
d’anul·lació, com disposa la normativa comptable d’aplicació, circumstància que resta 
fiabilitat a la comptabilitat de l’Entitat. 

En el marc dels treballs de fiscalització realitzats en l’Ajuntament hem comprovat que 
en l’exercici de 2010 la Intervenció municipal va formalitzar un total de 31 
advertiments, en la revisió dels quals s’han posat de manifest que, en els supòsits en els 
quals els advertiments han de ser resolts pel Ple de l’Entitat, no es produeix una 
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resolució expressa de la discrepància, en contra del que preveu l’article 217.2 de 
l’LRHL. 

En el sentit exposat, en tres supòsits en els quals es tractava d’obligacions o despeses, 
l’aprovació de les quals era competència del Ple de l’Entitat, es va aprovar el 
corresponent acord per aquest òrgan de l’Ajuntament, sense fer cap menció a 
l’advertiment formulat per la Intervenció municipal i aprovant-se el corresponent punt 
de l’ordre del dia, sense valorar el criteri expressat en l’advertiment de la Intervenció. 

Pel que fa als temes que no són competència del Ple de l’Entitat, sinó de l’alcalde o 
d’un regidor delegat, sent la resolució dels advertiments competència del Ple, d’acord 
amb el que disposa l’article 217.2.a de l’LRHL, no es trasllada l’advertiment a aquest 
òrgan de l’Entitat per a la seua resolució, sinó que es formalitza una mera comunicació 
periòdica, sense que existisca un acord específic del Ple sobre les discrepàncies. 

Els procediments descrits no s’ajusten al que disposa l’article 217.2 de l’LRHL, que 
especifica els supòsits en els quals el Ple de l’Entitat ha de resoldre les discrepàncies de 
la Intervenció mitjançant un acord exprés que alce la suspensió de l’expedient 
administratiu corresponent, com estableix l’article 216.2 de l’LRHL. 

L’article 218 de l’LRHL estableix l’obligació de la Intervenció municipal d’elevar 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l’Entitat contràries als 
advertiments efectuats, sense que aquesta comunicació puga substituir els acords que, 
de forma expressa, hagen d’adoptar-se per a la resolució de les discrepàncies. 

En el mateix sentit, hem comprovat que en tots els supòsits en els quals la competència 
per a la resolució de les discrepàncies amb la Intervenció municipal correspon a 
l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’article 217.1 de l’LRHL, tampoc no existeix una 
resolució expressa per part d’aquest, sinó que els actes que han sigut objecte d’un 
advertiment per la Intervenció municipal son aprovats sense que aquest siga tingut en 
compte per l’òrgan encarregat de la gestió administrativa. 

Pel que fa al contingut concret dels advertiments formalitzats per la Intervenció 
municipal, aquests advertiments es refereixen, entre d’altres, a les despeses següents: 

- L’Ajuntament ha estat realitzant despeses en les quals, per la seua importància 
econòmica, s’hauria d’haver tramitat el corresponent expedient administratiu de 
contractació, d’acord amb el que disposa l’LCAP, sense que hagen sigut 
formalitzats per l’Entitat. 

- S’han pagat els serveis de determinats professionals sense haver formalitzat cap 
expedient de contractació administrativa o contracte laboral, a l’hora que 
s’utilitzaven els mitjans i les instal·lacions del propi Ajuntament. 

- L’Ajuntament col·labora amb determinades associacions sense finalitats 
lucratives a fi que aquestes associacions presten un servei als ciutadans de 
Bunyol, encara que sense haver formalitzat el preceptiu conveni on 
s’especifiquen els drets i les obligacions que assumeixen totes dues parts. 
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- L’Ajuntament ha realitzat despeses sense haver-hi crèdit pressupostari. 

Amb independència dels advertiments formulats per la Intervenció municipal, hi ha 
diversos informes de la Secretaria de l’Ajuntament en els quals es posen de manifest 
determinats incompliments de l’ordenament jurídic, que es refereixen a les següents 
qüestions: 

a) Pròrroga de contractes laborals en alguns casos, i en uns altres casos de nova 
contractació, de personal laboral a jornada completa i a temps parcial al marge 
de les disposicions que regulen la contractació de personal per part de les 
administracions públiques de forma reconcurrent, amb el perill que aquestes 
persones puguen convertir-se en laborals fixos al marge de procediments que 
garantisquen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

b) Pròrrogues de contractes menors, conculcant el que estableix l’article 23.3 de 
l’LCSP. 

5.7 Compliment de les mesures contra la morositat 

La Llei 15/2010, de 5 de juny, de modificacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen diverses mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, l’entrada en vigor de les quals es va produir en data 7 de juliol de 2010, va 
introduir una sèrie d’obligacions que han de complir les entitats locals, a fi de limitar la 
morositat de les administracions públiques. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Ajuntament de Bunyol, en 
l’exercici de 2011, no havia introduït els mecanismes necessaris per al compliment de 
les obligacions establides en el citat text legal, tret de la referida a l’existència d’un 
registre de les factures i d’altres documents emesos pels contractistes als efectes de 
justificar les prestacions realitzades per ells, la gestió de les quals correspon a la 
Intervenció municipal. 
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6. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Previsions inicials del pressupost 

Una anàlisi comparativa del pressupost inicial dels exercicis de 2010 i 2009, amb la 
participació de cadascun dels capítols pressupostaris quant al pressupost aprovat, així 
com la variació experimentada entre ambdós, és el que recollim tot seguit, amb les 
xifres expressades en euros: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2010/09 

2010 % 2009 % Import % 

I Imposts directes 3.679.300 35,8% 3.738.565 35,1% (59.265) (1,6%) 

II Imposts indirectes 250.000 2,4% 600.000 5,6% (350.000) (58,3%) 

III Taxes i d’altres ingressos 2.181.169 21,2% 1.831.755 17,2% 349.414 19,1% 

IV Transferències corrents 2.765.348 26,9% 2.457.000 23,1% 308.348 12,5% 

V Ingressos patrimonials 521.851 5,1% 469.851 4,4% 52.000 11,1% 

VI Alienació d’inver. reals 0 
 

0 - 0 --- 

VII Transferències de capital 435.543 4,2% 973.768 9,2% (538.225) (55,3%) 

VIII Actius financers 30.000 0,3% 30.000 0,3% 0 0,0% 

IX Passius financers 426.019 4,1% 539.393 5,1% (113.374) (21,0%) 

 Total ingressos 10.289.230 100% 10.640.332 100% (351.102) (3,3%) 

I Despeses de personal 4.692.151 45,6% 4.552.778 42,8% 139.373 3,1% 

II Despeses de funcion. 3.471.805 33,7% 3.364.700 31,6% 107.105 3,2% 

III Despeses financers 280.250 2,7% 250.000 2,3% 30.250 12,1% 

IV Transferències corrents 701.462 6,8% 724.692 6,8% (23.230) (3,2%) 

VI Inversions reals 953.562 9,3% 1.573.162 14,8% (619.600) (39,4%) 

VII Transferències de capital 0 - 0 - 0 - 

VII Actius financers 30.000 0,3% 30.000 0,3% 0 0,0% 

IX Passius financers 160.000 1,6% 145.000 1,4% 15.000 10,3% 

 Total despeses 10.289.230 100% 10.640.332 100% (351.102) (3,3%) 

Quadre 8 

Pel que fa a l’estructura de l’estat de despeses del pressupost inicialment aprovat per 
l’Ajuntament per als exercicis de 2009 i 2010, que mostrem en el quadre anterior, 
interessa destacar l’especial significació dels capítols de despeses de personal i despeses 
de funcionament, que entre els dos representen sengles percentatges del 74,4% i 79,3%, 
respecte del total de despeses aprovades en els exercicis de 2009 i 2010. 

Pel que afecta a l’estructura de l’estat d’ingressos del pressupost inicial aprovat per 
l’Ajuntament  en els exercicis de 2009 i 2010, resulta interessant destacar que els tres 
capítols pressupostaris més significatius, que són els referits a “Imposts directes”, 
“Transferències corrents” i “Taxes i d’altres ingressos”, han passat de representar un 
percentatge del 75,4% en 2009, a un percentatge del 83,8% en l’exercici de 2010. 
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Quant al procediment d’elaboració i aprovació del pressupost municipal de l’exercici de 
2010, interessa fer notar que en l’informe econòmic i financer previst en l’article 
168.1.e de l’LRHL, en el qual s’exposen les bases utilitzades per a l’avaluació dels 
ingressos i de les operacions de crèdit previstes, així com la suficiència dels crèdits per a 
atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses previstes, es proposa la 
devolució del pressupost a la Regidoria d’Hisenda pels següents motius: 

- La previsió d’ingressos que es realitza és errònia en estar calculada de forma 
deficient, amb la finalitat de no reconéixer un dèficit inicial d’uns 500.000 euros. 
En aquest sentit, en la liquidació del pressupost de l’exercici es pot confirmar 
aquesta conclusió de l’informe de la Intervenció, entre d’altres partides, en la 
referida a la taxa del servei de l’aigua, en la qual s’ha produït un excés en les 
previsions pressupostàries de 215.245 euros. 

- Pel que fa al reconeixement de deutes, la Intervenció municipal calcula que en 
l’exercici de 2010 s’hauran de realitzar expedients de reconeixement 
extrajudicial de deutes per un import mínim de 900.000 euros, com a 
conseqüència que determinades partides del pressupost de despeses que han 
sigut excedides exercici rere exercici, sense que per part de l’Ajuntament 
s’hagen adoptat les mesures necessàries per a la resolució del problema. 

- En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Ajuntament no va 
resoldre les diverses circumstàncies posades de manifest en l’informe econòmic 
i financer de la Intervenció municipal, en el sentit de modificar les previsions 
d’ingressos i despeses inicialment aprovades. 

Així mateix, l’Ajuntament no ha pres cap de les mesures que hi obliga l’article 193 de 
l’LRHL quant a l’existència de romanents de tresoreria negatius, tenint en compte que 
els romanents de tresoreria dels exercicis de 2007 a 2010 han sigut negatius, 
circumstància que representa un incompliment rellevant de l’esmentat precepte legal i 
que s’ha posat de manifest en diversos informes de la Intervenció municipal. 

6.2 Eaboració i aprovació del pressupost 

En l’anàlisi realitzada en el procediment d’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de 
l’exercici de 2010 i del contingut de la documentació incorporada al pressupost, s’han 
posat de manifest les circumstàncies següents: 

- L’aprovació inicial del pressupost es va realitzar en data 29 de desembre de 2009 
i, en la mesura que no es van presentar reclamacions durant el termini 
d’exposició pública del pressupost inicialment aprovat, aquest pressupost es va 
considerar definitivament aprovat en data 16 de febrer de 2010, data de 
finalització de l’esmentat termini, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de 2 de març de 2010. 

- En aplicació del que disposa l’article 169.6 de l’LRHL, en la mesura que en 
iniciar-se l’exercici econòmic no havia entrat en vigor el pressupost 
corresponent, es va considerar automàticament prorrogat el de l’exercici 
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anterior, amb els seus crèdits inicials i fins a l’entrada en vigor del nou 
pressupost. 

- La remissió del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat es va 
realitzar en data 1 de març de 2010, amb posterioritat al termini previst en 
l’article 169.4 de l’LRHL, que disposa que s’ha de realitzar simultàniament a 
l’enviament al Butlletí Oficial de la Província. 

Com es pot concloure de les dades anteriors, l’Ajuntament va aprovar el pressupost de 
l’exercici de 2010 amb posterioritat  al termini previst en l’article 169.2 de l’LRHL que 
disposa que l’aprovació definitiva hauria d’haver-se realitzat amb anterioritat al 31 de 
desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’haja d’aplicar. En conseqüència, el 
pressupost de l’exercici de 2010 va entrar en vigor una vegada iniciat l’exercici 
pressupostari, i una vegada publicat el Butlletí Oficial de la Província, com diu l’article 
169.5 de l’LRHL. 

Pel que fa al contingut de l’expedient administratiu d’aprovació del pressupost que ha 
facilitat l’Ajuntament, interessa ressenyar que no hi consten els estats de previsió de 
despeses i ingressos de la societat mercantil BUIN, SA, el capital social de la qual 
pertany íntegrament a l’Entitat, en contra del que estableix l’article 164.1 de l’LRHL. 

En el mateix sentit, en l’expedient administratiu tampoc no consten els següents 
annexos al pressupost general, prevists en l’article 166.1 de l’LRHL: 

- Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre 
anys, poden formular els municipis. 

- Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats 
mercantils, del capital social de les quals siga únic titular o partícip l’entitat 
local. 

- L’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de la societat 
mercantil que en depén i estats de previsió dels seus organismes autònoms i 
societats mercantils. 

- L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiva del detall 
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reembors al principi de 
l’exercici, de les noves operacions previstes per a realitzar al llarg de l’exercici i 
del volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic. 

Pel que fa al contingut de les bases d’execució del pressupost que contenen l’adaptació 
de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies 
de la pròpia Entitat, així com aquelles altres de necessàries per a la seua encertada 
gestió, i que s’inclouen en el pressupost general de l’Entitat, segons que disposa l’article 
165.1 de l’LRHL, cal fer notar les següents observacions: 

- En les bases no hi ha una regulació del procediment relacionat amb els 
compromisos de despeses plurianuals, contràriament al que estableix l’article 
9.2.k de l’RLRHL. 
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- No es recullen els criteris pels quals els drets pendents de cobrament han de 
considerar-se de difícil o impossible recaptació, als efectes de calcular el 
romanent de tresoreria de l’Entitat, en contra del que estableix l’article 191.2 de 
l’LRHL. 

Com recull l’apartat 5.4 de l’Informe, en les bases d’execució del pressupost no es 
preveuen els terminis ni la periodicitat en què la Intervenció municipal ha de 
subministrar al Ple de l’Entitat la informació prevista en l’article 207 de l’LRHL, com 
tampoc no hi ha una regulació de l’exercici de la funció interventora respecte a les 
societats mercantils dependents de l’Entitat, en contra del que disposa l’article 213 de 
l’LRHL. 

Pel que fa a la gestió de les subvencions previstes en el pressupost de l’Entitat, que 
concedeix anualment l’Ajuntament, interessa fer notar les següents observacions: 

- L’Entitat no ha aprovat una ordenança específica en la qual es regule el 
procediment de concessió i gestió administrativa de les subvencions, en execució 
del que disposa l’LGS. 

- L’Ajuntament no ha aprovat el pla estratègic de subvencions, com exigeix 
l’article 8 de l’LGS. 

- Quant a les subvencions nominatives que figuren en el pressupost de l’Entitat, 
no es formalitzen els corresponents convenis en els quals s’especifiquen els drets 
i les obligacions de cadascuna de les parts, con exigiria l’article 28 de l’LGS. 
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7. RERSULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Els conceptes i xifres que componen el resultat pressupostari que s’integra en el Compte 
General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010 són els que expressem tot seguit, amb les 
xifres en euros: 

 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTS 

RESULTAT 
PRESSUPUESTARI 

a. Operacions corrents 8.575.831 8.199.123 0 376.708 

b. Operacions capital 3.599.750 3.764.585 0 (164.835) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 12.175.581 11.963.708 0 211.873 

2. Actius financers 27.878 16.380 0 11.498 

3. Passius financers 426.019 187.377 0 238.642 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 12.629.478 12.167.465 0 462.013 

4. Crèdits gastats fin. amb rom. tres. per a desp. generals 0 0 0 0 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 514.394 514.394 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 959.528 959.528 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0 0 (445.134) 16.879 

Quadre 9 

Com es pot comprovar en el quadre anterior, el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici de 2010 ha pujat a un import positiu de 16.879 euros, quan en l’exercici 
anterior va pujar a una xifra de 368.157 euros. 

L’evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components, entre els 
exercicis de 2009 i 2010, la mostrem en el quadre següent, amb les xifres expressades 
en euros: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

EXERCICIS DE 2009 I 2010 
2010 2009 

Variació 
bruta 

% 2010 

/2009 

a  Operacions Corrents 376.708 791.629 (414.921) (52,4%) 

b  D’altres operacions no financeres (164.835) (556.299) 391.464 (70,4%) 

1.Total operacions no financeres (a+b) 211.873 235.330 (23.457) (10,0%) 

2.Actius financers 11.498 (15.298) 26.796 (175,2%) 

3. Passius financers 238.642 696.632 (457.990) (65,7%) 

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 462.013 916.664 (454.651) (49,6%) 

4. (+) Crèd. finançats amb rom. tresor. per a desp. grals. 0 0 0 - 

5. (+) Desviacions finançament negatives de l’exercici 514.394 216.749 297.645 137,3% 

6. (-) Desviacions finançament positives de l’exercici 959.528 765.256 194.272 25,4% 

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 16.879 368.157 (351.278) (95,4%) 

Quadre 10 

L’anàlisi del quadre anterior permet formular les consideracions següents: 

- El resultat pressupostari de l’exercici de 2010 ha sigut de 462.013 euros, cosa 
que ha comportat una reducció del 49,6% respecte al resultat pressupostari que 
es va generar en la liquidació del pressupost de l’exercici de 2009. 

 La circumstància anterior s’ha produït, fonamentalment, per un menor superàvit 
en el capítol de passius financers, que ha disminuït respecte al que es va produir 
en l’exercici anterior en un 65,7%. Així, si es tenen en compte les operacions 
econòmiques que s’imputen a aquest capítol dels estats d’ingressos i despeses, 
implica que l’Ajuntament ha reconegut drets per operacions de préstecs en 
quantia molt superior a l’import de les obligacions reconegudes per amortització 
d’operacions de préstecs. 

 Cal significar que l’Ajuntament ha incrementat el seu endeutament a llarg 
termini respecte a l’exercici de 2009 en la xifra de 238.642 euros. En aquest 
sentit cal ressaltar que durant l’exercici de 2010 l’Entitat ha sol·licitat un préstec 
per a inversions a llarg termini per un import de 426.019 euros. 

- El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2010 ha sigut de 16.879 euros, 
xifra que és un 95,4% inferior a la que es va generar en l’exercici anterior, que 
es va elevar a 368.157 euros. Aquesta reducció és conseqüència, 
fonamentalment, dels ajustaments per desviacions de finançament, que no es van 
produir en l’exercici de 2009. 

- En la revisió de les desviacions de finançament calculades pel l’Ajuntament, no 
hem observat incidències significatives que afecten el càlcul d’aquesta magnitud 
que forma part del resultat pressupostari. 

- Cal fer notar que, de la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits de l’exercici de 2010 i 2011, que han sigut aprovats pel Ple de l’Entitat, 
es desprén l’existència de despeses realitzades en l’exercici de 2009 i 2010 que 
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no van ser imputades als dits pressuposts, i que s’ha generat un ajustament net 
positiu al resultat pressupostari de l’exercici de 2010 per import de 112.166 
euros, com mostra el següent quadre comprensiu de la informació global sobre 
aquests expedients: 

 
Exercici 

d’aprovació 

Núm. 
expedient 

Despeses exer. 2009 
imputats a 2010 

Despeses exer. 2010 
imputats a 2011 

Ajust result. 
pressup. 2010 

2010 01 (822.549) - (822.549) 

2011 01 - 697.281  697.281  

2011 02 - 13.102 13.102 

Total (822.549) 710.383 (112.166) 

Quadre 11 

- En la fiscalització que hem realitzat en l’àrea de contractació administrativa s’ha 
posat de manifest que el resultat pressupostari ajustat de l’exercici hauria de ser 
corregit a l’alça, en un import de 155.888 euros, com a conseqüència de no haver 
elaborat amb rigor el pressupost municipal i de no haver aplicat de forma 
correcta el principi de meritació en la imputació comptable de les obligacions 
reconegudes, d’acord amb el següent detall: 

 
Denominació contracte Descripció ajust Import 

Restauració i ampliació edifici municipal 
(expedient 2/2009) 

S’han imputat al pressupost de l’exercici de 2010 obres per 
una quantitat menor de les que realment s’han executat en 
l’exercici. 

58.209 

Instal·lació comptadors d’aigua (expedient 
5/2009) 

S’han imputat al pressupost de l’exercici de 2010 obres per 
una quantitat major de les que realment s’han executat en 
l’exercici. 

(314.805) 

Renovació paviment en dos carrers de la 
localitat (expedient 9/2009) 

S’han imputat al pressupost de l’exercici de 2010 obres per 
una quantitat menor de les que realment s’han executat en 
l’exercici. 

48.539 

Parc Fluvial de Bunyol fase II (expedient 
15/2010) 

S’han imputat al pressupost de l’exercici de 2010 obres per 
una quantitat menor de les que realment s’han executat en 
l’exercici. 

52.169 

Total (155.888) 

Quadre12 

Pel que fa a les dades recollides en el quadre anterior, cal destacar el fet que en el 
contracte d’obres 5/2009 s’han imputat al pressupost de l’exercici de 2010 despeses que 
s’han produït en l’exercici de 2011, circumstància que posa de manifest una deficiència 
de control intern que afecta la fiabilitat de la comptabilitat municipal. 

Aquesta circumstància s’ha produït, com comentem en l’apartat 5.6 de l’Informe, 
perquè l’Ajuntament ha comptabilitzat de forma errònia el reconeixement de l’obligació 
en el moment de l’adjudicació del contracte i no en el moment de la presentació de les 
factures o certificacions d’obres. 
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7.2 Romanent de tresoreria 

Els conceptes i xifres que componen el romanent de tresoreria que s’integra en el 
Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010 són els que recollim tot seguit, 
amb les xifres expressades en euros: 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 2010 2009 
% 

2010/2009 

1.(+) Fons líquids 504.543 1.111.865 (54,6%) 

2.(+) Drets pendents de cobrament 6.378.345 4.112.173 55,1% 

-(+) Del pressupost corrent 3.563.070 1.613.509 120,8% 

-(+) De pressuposts tancats 2.764.456 2.479.009 11,5% 

-(+) D’operacions no pressupostàries 62.129 51.577 20,5% 

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 11.310 31.922 (64,6%) 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 7.318.165 5.746.736 27,3% 

-(+) Del pressupost corrent 4.120.663 1.882.970 118,8% 

-(+) De pressuposts tancats 1.847.079 1.240.692 48,9% 

-(+) D’operacions no pressupostàries 1.350.423 2.623.074 (48,5%) 

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 - 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) (435.277) (522.698) (16,7%) 

II. Saldos de cobrament dubtós 0 0 0 

III. Excés de finançament afectat 959.528 765.256 25,4% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) (1.394.805) (1.287.954) 8,3% 

Quadre 13 

El romanent de tresoreria total de l’exercici de 2010 ha sigut negatiu en un import de 
435.277 euros, xifra que s’ha reduït en un 16,7% respecte a l’exercici anterior. Cal 
significar, no obstant això, que com a conseqüència del saldo acumulat de les 
desviacions de finançament, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha pujat a 
un import negatiu d’1.394.805 euros, i s’ha incrementat en un 8,3% respecte a l’exercici 
anterior. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat el càlcul del romanent de tresoreria 
per l’Ajuntament, i s’han posat de manifest les següents circumstàncies que han de ser 
ressaltades: 

- Com hem comentat en l’apartat 6.1 de l’Informe, l’Ajuntament ha liquidat el 
pressupost de l’exercici de 2010 amb imports negatius, tant en el romanent de 
tresoreria total, com en el romanent de tresoreria per a despeses generals, sense 
que el Ple de l’Entitat haja adoptat alguna de les mesures que hi obliga l’article 
193 de l’LRHL, malgrat els diversos informes que en aquest sentit ha realitzat la 
Intervenció municipal, ja que aquesta situació es produeix dels de l’exercici de 
2007. 

 La circumstància anterior representa un incompliment rellevant de la legislació 
aplicable a l’execució i liquidació del pressupost de les entitats locals, i ha 
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perjudicat de forma notable els interessos dels proveïdors de subministraments, 
serveis i inversions de l’Ajuntament, que han tingut grans dificultats per a cobrar 
els deutes i han hagut d’acollir-se, alguns d’ells, en l’exercici de 2012, al Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina obligacions d’informació i 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 

- L’article 191.2 de l’LRHL disposa que la quantificació del romanent de 
tresoreria haurà de realitzar-se minorant, d’acord amb el que reglamentàriament 
s’establisca, els drets pendents de cobrament que consideren de difícil o 
impossible recaptació. 

 Com hem indicat en l’apartat 6.2 de l’Informe, en les bases d’execució del 
pressupost de l’exercici de 2010 no existeix una regulació específica dels drets 
pendents de cobrament, circumstància que representa un incompliment rellevant 
de la legislació aplicable a la liquidació del pressupost de les entitats locals, que 
determina la falta de rigor en el càlcul del romanent de tresoreria, les xifres del 
qual no ofereixen la fiabilitat necessària. 

 Com mostrem en el quadre que recollim tot seguit, l’Ajuntament té significatius 
saldos de drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2010, amb una 
antiguitat que exigiria que una gran part d’aquests saldos foren considerats com 
a saldos de cobrament dubtós. 

 

Exercici Import 
% sobre 

total 
Exercici de 2001 5.528 0,2% 
Exercici de 2002 52.248 1,9% 
Exercici de 2003 124.832 4,5% 
Exercici de 2004 47.426 1,7% 
Exercici de 2005 113.917 4,1% 
Exercici de 2006 352.564 12,8% 
Exercici de 2007 501.670 18,1% 
Exercici de 2008 782.567 28,3% 
Exercici de 2009 783.703 28,3% 

Total 2.764.455 100,0% 
 

Quadre 14 

Pel que fa als esmentats saldos pendents de cobrament, l’Entitat ha d’adoptar les 
mesures que calguen per a incrementar el grau de realització i dur a cap una anàlisi 
rigorosa de cadascun d’aquests saldos, a fi de regularitzar tots aquells que no puguen ser 
cobrats per l’Entitat, que prèviament han de ser considerats com a saldos de cobrament 
dubtós. 

Encara que el que anem a dir en els següents paràgrafs no es correspon amb la gestió 
pressupostària de l’exercici de 2010, que és l’objecte del present Informe, ens interessar 
deixar constància de les següents circumstàncies que s’han posat de manifest durant la 
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realització del treball de fiscalització, per tal de conéixer la situació econòmica i 
financera de l’Entitat: 

- A fi de poder afrontar els deutes amb els seus proveïdors, l’Ajuntament s’ha 
acollit en l’exercici de 2011 al Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors d’Entitats Locals i Comunitats Autònomes, creat en virtut del que 
disposa el Reial Decret-Llei 8/2011, de 9 de març, que s’articula a través 
d’operacions de crèdit amb l’Institut de Crèdit Oficial, amb el qual l’Entitat ha 
formalitzat una operació de crèdit per un import de 341.307 euros. 

- El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2012, va 
rebutjar acollir-se al pla de finançament per a cancel·lar obligacions pendents de 
les entitats locals, regulat pel Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. Cal 
significar que la proposta de finançament rebutjada pujava a un import de 
2.662.258 euros i que aquesta circumstància ha determinat que no s’haja aprovat 
el corresponent pla d’ajustament elaborat per la Intervenció municipal. 

 Independentment de les consideracions anteriors, interessa fer notar que, a la 
vista de la difícil situació financera de l’Ajuntament, la decisió adoptada pot 
determinar, d’acord amb el que disposa l’article 11 del Reial Decret-Llei 4/2012, 
de 24 de febrer, que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques efectue 
les retencions que pertoquen amb càrrec a les ordres de pagament que s’emeten 
per a satisfer la seua participació en els tributs de l’Estat, circumstància que 
originaria significatius problemes de tresoreria per a l’Ajuntament, agreujaria la 
seua situació de solvència econòmica i dificultaria que poguera afrontar les seues 
obligacions econòmiques. 

- A data de tancament de l’exercici de 2010, com posem de manifest en el quadre 
que recull el càlcul del romanent de tresoreria, l’import de les obligacions 
pendents de pagament del pressupost corrent ascendia a 4.120.663 euros, 
situació generada, fonamentalment, per les obligacions impagades dels capítols 
de despeses de funcionament i inversions reals, amb el següent detall, expressat 
en euros: 

 

Capítol Descripció Import 

2 Despeses corrents i de funcionament 1.346.834 

6 Inversions reals 2.340.037 

Total import capítols 2 i 6 3.686.871 

Percentatge sobre el total pendent de pagament a 31/10/2010 89,5% 

 
Quadre 15 

 La situació descrita posa de manifest la manca de recursos de l’Entitat per a 
poder afrontar les seues obligacions durant l’exercici pressupostari, 
circumstància que condicionaria posteriorment l’execució pressupostària en 
l’exercici de 2011, així com una minva important en la quantitat i qualitat dels 
serveis que presta l’Ajuntament. Així, a l’empresa adjudicatària del servei de 
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recollida de residus sòlids, d’acord amb el treball realitzat en l’àrea de 
contractació administrativa, se li devia una quantitat mínima de 428.223 euros. 

- Pel que fa als drets pendents de cobrament de l’Ajuntament, tant de l’exercici 
corrent com d’exercicis tancats, representen un import significatiu a la data de 
tancament de l’exercici de 2010, que s’eleva a la xifra de 6.327.526 euros. Quant 
al saldo de drets pendents de cobrament de l’exercici de 2010, que representa un 
59,5% del total, les dades de l’execució pressupostària de les partides més 
significatives són les següents: 

 

Partida Descripció 
% / Pres. 
definitiu 

Grau 
execució 

Drets 
pendents 

cobrament 

Grau 
realització 

11300 Impost sobre Béns Immobles Urbana 11,3% 99,8% 235.610 86,1% 

13000 Impost sobre Activitats Econòmiques 7,9% 100,7% 63.471 94,7% 

30000 Taxa servei d’aigua 5,7% 74,7% 318.085 49,9% 

42000 Participació tributs Estat 12,3% 77,4% 0 100,0% 

72002 Fons Estatal Ocupació i Sostenibilitat Local 5,7% 101,0% 216.947 75,0% 

75080 Pla especial suport inversió 12,0% 100,0% 1.142.030 36,4% 

 
Quadre 16 

 Com podem comprovar pel quadre anterior, la part més significativa del total 
pendent de cobrament a la data de tancament de l’exercici de 2010 és la que es 
refereix a la partida 75080 de transferències de capital, en la qual s’imputen les 
transferències de capital de la Generalitat, que són conseqüència de l’execució 
de projectes d’inversió finançats a càrrec 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 a atendre el seu 
finançament. 

 Independentment de la circumstància anterior, l’Entitat ha d’adoptar les mesures 
que calguen per a incrementar el grau de realització dels drets reconeguts 
pendents de cobrament i aplicar tots els mecanismes prevists en la normativa 
jurídica aplicable. 

- El president de l’Entitat no ha aprovat un pla de disposició de fons de tresoreria 
que, en tot cas, hauria de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les 
obligacions contretes en exercicis anteriors, com disposa l’article 187 de 
l’LRHL. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici de 2010 es trobava vigent la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP) que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2008. En tot cas, cal 
tenir en compte que la disposició transitòria primera d’aquest text legal disposa que els 
expedients de contractació iniciats amb anterioritat a aquesta data es regiran pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (LCAP). 

L’esmentada disposició transitòria indica que s’entendrà que els expedients de 
contractació han sigut iniciats si s’haguera publicat la corresponent convocatòria del 
procediment d’adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats, per a 
determinar el moment d’iniciació es prendrà en compte la data d’aprovació dels plecs. 
Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’LCSP 
es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua durada i règim 
de pròrrogues, per la normativa anterior. 

En la fiscalització en l’àrea de contractació administrativa, d’acord amb l’abast 
expressat en l’apartat 2.2 de l’Informe, hem seleccionat una mostra d’expedients 
administratius adjudicats i vigents en l’exercici de 2010. Cal significar que la majoria 
dels expedients seleccionats es regeixen pel que disposa l’LCSP, però n’hi ha alguns 
que es regeixen pel que disposa l’LCAP. 

8.2 Aspectes generals: Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació administrativa hem 
comprovat que l’Ajuntament té creat en la seua pàgina d’Internet el perfil de 
contractant, on inclou els contractes que formalitza, com exigeix l’article 42 de l’LCSP. 

D’acord amb la informació obtinguda facilitada per l’Entitat, hem elaborat el següent 
quadre, on indiquem el nombre i import dels contractes formalitzats en l’exercici de 
2010, detallats per tipus i procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de contractes Proc. adjudicació Euros Nombre contractes 

Obres 

Obert 758.544 41,1% 3 20% 

Negoc. sense public. 1.085.031 58,9% 12 80% 

Subtotal 1.843.575 100,0% 15 100% 

Quadre 17 

La informació que recull el quadre anterior es completa amb un contracte adjudicat en 
l’exercici de 2010, pel procediment de contractació centralitzada, a través de l’acord 
marc central de compres de la Diputació Provincial de València que es refereix al 
subministrament d’energia elèctrica per un termini d’execució d’un any. 
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La societat mercantil BUIN, SA no disposa de perfil de contractant en la seua pàgina 
d’Internet, ni ha aprovat les seues instruccions de contractació, circumstàncies que 
representen un incompliment del que disposen els articles 42 i 175.b de l’LCSP, en els 
quals es busca de garantir el compliment dels principis que regeixen la contractació en 
el sector públic. 

En aquest sentit, en l’exercici de 2010 es trobava vigent un contracte de dret de 
superfície per a la promoció, construcció, muntatge, posada en marxa, operació, 
manteniment i explotació d’una o vàries instal·lacions fotovoltaiques, adjudicat en 
l’exercici de 2009 al marge dels principis i procediments establits en l’LCSP. 

Quant a la preceptiva comunicació dels contractes formalitzats al Registre Públic de 
Contractes de l’Estat, dins dels tres mesos següents, com preveu l’article 30 de l’LCSP i 
l’article 58 de l’LCAP, interessa ressaltar que, en cap dels expedients de contractació 
que han sigut revisats hi ha constància que l’Entitat haja complit amb aquesta obligació. 

8.3 Mostra de contractes 

A fi de comprovar que els procediments de contractació de béns i serveis desenvolupats 
per l’Ajuntament s’ajusten a la legalitat vigent en matèria de contractes del sector 
públic, hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats i vigents en l’exercici de 
2010, a partir de la informació facilitada per l’Entitat, que ha sigut contrastada per la 
Sindicatura de Comptes. 

En la mostra seleccionada s’inclouen tres contractes adjudicats en l’exercici de 2008, 
per un import global d’adjudicació de 274.142 euros, així com cinc contractes 
adjudicats en l’exercici de 2009, amb un import d’adjudicació global d’1.733.683 euros. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar l’adequació de la tramitació dels 
contractes a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

La mostra de contractes revisats en l’àrea de contractació administrativa és la que recull 
el quadre següent, amb les xifres expressades en euros: 
  



ꏠۡ

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Bunyol. Exercici de 2011 

- 35 - 

 

Núm. exp. Tipus Descripció Imp. adjud. 

2/2009 Obres Restauració i ampliació biblioteca i usos múltiples, c/ 
Pelayo i Calderón de la Barca 

742.000 

3/2009 Obres Parc Fluvial de Bunyol. Fase I 561.683 

5/2009 Obres Instal·lació comptadors d’aigua 430.000 

7/2010 Obres Millora de l’eficàcia energètica en l’enllumenat c/ Ruiz 
Pons 

168.833 

9/2010 Obres Renovació paviment i instal·lacions carrers 
Floridablanca i Facundo Tomàs 

229.881 

15/2010 Obres Parc Fluvial de Bunyol. Fase II 359.730 

1/2008 Serveis Recollida de residus sòlids urbans 222.517 

2/2008 Serveis Redacció projecte, pla de seguretat i salut i direcció 
d’obra Parc Fluvial. Fase II 

21.825 

3/2008 Serveis Redacció projecte, pla de seguretat i salut i direcció 
d’obra Parc Fluvial. Fase I 

29.800 

4/2009 Serveis Estacionament de vehicles en la via pública amb horari 
limitat 

Cànon del 52% de 
l’import recaptat 

1/2009 Cessió ús bé 
patrimonial 

Cessió ús i explotació marca registrada La Tomatina Participació 60% 
beneficis a favor 
Ajuntament 

Quadre 18 

Cal aclarir que els números d’expedient que figuren en el quadre anterior, amb 
l’excepció dels referits a l’exercici de 2010, han sigut assignats a fi de facilitar la 
redacció i comprensió de l’Informe. 

8.4 Fiscalització dels contractes d’obres 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació 
analitzats, s’han posat de manifest les següents circumstàncies: 

- En cap dels expedients d’obres revisats s’ha formalitzat el preceptiu informe de 
l’òrgan de contractació previst en l’article 22 de l’LCSP, en el qual es precisen la 
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seu adjudicació. 

- En cap dels expedients d’obres analitzats hi ha constància que la Secretaria de 
l’Ajuntament haja realitzat l’informe sobre els plecs de clàusules administratives 
particulars, contravenint l’article 99.6 de l’LCSP. 

- En cap del expedients d’obres analitzats, en els supòsits en què existeix aquesta 
obligació, se n’ha comunicat la realització al Registre de Contractes del Sector 
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Públic, en contra de l’article 308 de l’LCSP; de la mateixa manera com tampoc 
s’ha remés a la Sindicatura de Comptes, en contra de l’article 29 de l’LCSP. 

- Els expedients d’obres 2/2009, 5/2009 i 9/2010 s’han tramitat pel procediment 
d’urgència, encara que entre la documentació que forma part dels expedients 
administratius no consta una declaració d’urgència degudament motivada, que 
ha de formalitzar l’òrgan de contractació, com exigiria l’article 96 de l’LCSP. 

- En el contracte 2/2009 s’ha comprovat que en el plec de clàusules 
administratives particulars es fa referència a un procediment de selecció del 
contractista que no és el que s’utilitza posteriorment, encara que cal fer notar que 
el procediment desenvolupat s’ajusta al que disposa l’LCSP. 

- En l’informe de la Intervenció municipal sobre existència de crèdit formalitzat 
en l’expedient 3/2009 s’expressa que no existia el tal crèdit pressupostari, en la 
mesura que depenia de la incorporació de crèdits de l’exercici anterior 2008 a 
través d’una modificació pressupostària que, a la data de realització de 
l’Informe, encara no havia sigut aprovada. Aquesta circumstància suposa una 
vulneració de l’article 93.3 de l’LSCP que obliga a què per a iniciar un expedient 
de contractació s’incorpore un certificat d’existència de crèdit o document que 
legalment el substituïsca. En el mateix sentit hem de ressaltar que, d’acord amb 
l’article 32 de l’LCSP, entre les causes de nul·litat d’un contracte figura el de la 
carència o insuficiència de crèdit. 

- En l’informe de la Intervenció municipal per a la mesa de contractació de 
l’expedient 5/2009 s’aprecia el caràcter desproporcionat o anormal d’una de les 
ofertes presentades, tot i que el plec de clàusules administratives particulars no 
considera aquesta possibilitat, com exigiria l’article 136.1 de l’LCSP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de formalització dels 
contractes ha posat de manifest les següents circumstàncies: 

- La fórmula de valoració utilitzada en els contractes d’obres per a la valoració de 
les ofertes en l’apartat econòmic impedeix que exitisquen grans diferències entre 
l’oferta més econòmica i l’oferta més cara. En aquest sentit, en la mesura que a 
l’oferta més econòmica se li atorga la major puntuació i a la més cara no se li 
concedeix la puntuació zero, es limita la importància de les ofertes econòmiques 
presentades. 

- L’Ajuntament no ha aportat la documentació acreditativa d’haver fet efectiu el 
reintegrament dels anuncis, en aquells contractes en què s’ha realitzat publicitat 
en el butlletins oficials, a la qual cosa obliga el procediment. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, interessa posar de manifest les següents 
circumstàncies: 

- Les certificacions d’obra només són signades per la direcció d’obra i el 
contractista, sense que siguen informades pel l’arquitecte municipal, com a 
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garantia dels interessos de l’Entitat. Aquesta circumstància es produeix perquè 
en els plecs de clàusules administratives particulars no es concreten les funcions 
de supervisió de les obres assignades a l’arquitecte municipal al qual, d’acord 
amb el que disposa l’article 41 de l’LCSP, l’òrgan de contractació li pot assignar 
la supervisió de l’execució de les obres i l’adopció de les decisions i instruccions 
necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 

- En tots els expedients de contractes d’obres que han sigut analitzats s’han 
meritat interessos de demora, en la mesura que l’Ajuntament no ha afrontat el 
pagament de les seues obligacions en el termini previst en l’article 200.4 de 
l’LCSP. 

- Com a conseqüència del treball realitzat hem comprovat que en els expedients 
2/2009, 3/2009, 7/2010, 9/2010 i 15/2010 s’han produït uns significatius 
incompliments de terminis d’execució prevists en cadascun dels contractes, 
sense que l’Entitat haja promogut les penalitats previstes per a aquests supòsits 
en l’LCSP i en els corresponents plecs de clàusules administratives particulars. 

- En els expedients 3/2009 i 5/2009 les empreses adjudicatàries han subcontractat 
part de l’execució dels projectes, sense que els contractistes hagen complit 
l’obligació establida en l’article 210.b de l’LCSP de comunicar anticipadament i 
per escrit a l’Entitat la intenció de celebrar els subcontractes, i assenyalar la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, així 
com justificar suficientment l’aptitud d’aquest subcontractista per a executar-la 
per referència als elements tècnics i humans que en disposa i a la seua 
experiència. 

- En l’expedient 2/2009 hem comprovat que l’acta de recepció formal de l’obra es 
va realitzar dins del termini d’execució previst en el contracte, i que, amb 
posterioritat, es va sol·licitar un retard en la terminació de l’obra i es va 
presentar una certificació d’obra per import de 50.507 euros. 

 Quant a la situació descrita, interessa ressaltar que el Reial Decret Llei 13/2009, 
de 29 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat, obligava que les obres estigueren terminades abans del 31 de 
desembre de 2010, condició que en aquest supòsit no s’ha complit, sense que es 
tinga constància que la Direcció General de Cooperació Local autoritzara la 
pròrroga en l’execució del contracte. 

 En aquest expedient administratiu el cost total de l’obra, inclosa la certificació 
final i l’obra complementària, s’ha excedit un 12,2% de l’import d’adjudicació, 
circumstància que no s’ajusta al que disposa l’article 160.1 de l’RLCAP, que 
estableix la necessitat de promoure un expedient de modificació del contracte 
quan es produïsca un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu 
del contracte. 

 Com hem expressat en l’apartat 7.1 de l’Informe, on analitzem el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2010, s’ha produït un errònia imputació comptable 
de les certificacions d’aquesta obra, per una quantia de 58.209 euros, que 
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haurien d’haver-se imputat a l’exercici de 2010 i ho han sigut a l’exercici de 
2011. 

 Per últim, podem assenyalar que entre la documentació administrativa del 
contracte no hem pogut verificar l’existència de lliurament de l’objecte del 
contracte, aprovació de la seua liquidació, així com prova de la no concurrència 
d’una prohibició formalitzada d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP. 

- En l’expedient 3/2009, pel que fa al termini d’execució de l’obra, interessa 
ressaltar que l’empresa adjudicatària presenta unes reserves, posteriors a la 
signatura de l’acta de comprovació prèvia del replanteig que, d’acord amb 
clàusula 6ª del plec de clàusules administratives particulars, van a suposar la 
paralització de l’execució de l’obra fins que tot siga resolt per l’Ajuntament. 

 La circumstància anterior posa de manifest una deficient planificació del 
contracte per part de l’Ajuntament, ja que les citades reserves havien d’haver 
estat resoltes amb anterioritat a l’adjudicació de l’obra, de forma que el termini 
d’execució hauria d’haver tingut en compte les circumstàncies concurrents, 
sobretot quan l’empresa adjudicatària obté la màxima puntuació en l’apartat en 
què es valora l’oferta del termini d’execució. En aquest context, com disposa 
l’article 22 de l’LCSP, l’Entitat ha de determinar amb precisió l’objecte del 
contracte i el contingut de les condicions per a satisfer-lo, i deixar-ne constància 
en la documentació preparatòria. 

 Pel que fa a l’execució de l’obra objecte del contracte, interessa destacar que es 
va acordar un termini de quatres mesos; el contracte es va formalitzar en data 31 
de juliol de 2009 i la primera certificació d’obra es presenta el 14 de maig de 
2010, mentre que la certificació final es presenta el 22 de febrer de 2011. En 
aquest context, en la mesura que en el plec de clàusules administratives 
particulars hi ha un règim de penalitzacions, l’Ajuntament hauria d’haver-hi 
recorregut, tret que fóra la pròpia Entitat la que haguera errat en la planificació, 
estudi i aprovació de l’objecte del contracte, circumstància que no ha quedat 
acreditada en l’expedient. 

 La circumstància expressada és especialment rellevant si es té en compte que en 
data 20 de juny de 2011, l’empresa adjudicatària va presentar un escrit 
sol·licitant el pagament d’interessos de demora pel retard en el pagament de les 
factures que li devien, per import de 15.193 euros, que han sigut satisfets en 
l’exercici de 2011. 

 En aquest expedient hem comprovat que el pla de seguretat i salut de l’obra s’ha 
aprovat amb posterioritat al seu inici, circumstància que contravé el que disposa 
l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Cal fer esment que entre la documentació existent en l’expedient administratiu 
no consta l’existència del lliurament de l’objecte del contracte, liquidació del 
contracte i aprovació del lliurament, informe del departament d’obres sobre el 
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seu estat i prova de la no concurrència d’una prohibició de contractar, 
formalitzada d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP. 

- En l’expedient 5/2009, d’acord amb el treball realitzat, s’ha posat de manifest 
que en l’execució d’aquesta obra s’han produït tota una sèrie d’imprevisions, 
anomalies i circumstàncies negatives, com ara l’abandó de l’obra per part de 
l’adjudicatària sense haver-ho comunicat a la direcció facultativa de l’obra, o 
com el fet d’una paralització a conseqüència dels problemes que una de les 
empreses subcontractades tenia amb la Seguretat Social, que han impedit que 
l’execució del contracte s’ajuste al termini que s’hi establia. 

 En aquest sentit, a data 9 de juliol de 2010, la pròpia direcció facultativa de 
l’obra proposa a l’Ajuntament la rescissió del contracte, sense que l’Entitat 
adoptara cap decisió sobre el tema. Hem comprovat, però, que l’empresa 
adjudicatària ha continuat amb l’execució del contracte i formalitzat una 
modificació contractual del 19,03% respecte a l’import d’adjudicació, que no ha 
sigut aprovada pel l’òrgan de contractació, com estableix l’article 202 de 
l’LCSP, en el sentit que obeïsca a raons d’interés públic o a causes imprevistes. 
Quant a aquesta circumstància, cal ressaltar que en l’informe de l’arquitecte 
municipal sobre la modificació contractual no s’informa sobre la seua necessitat 
i les raons pel les quals els nous preus contradictoris no s’hagueren previst 
inicialment. 

 En els treballs de fiscalització realitzats hem comprovat que no s’havia 
formalitzat l’acta de recepció de l’obra, en la mesura que estan pendents de ser 
aprovades diverses certificacions d’obra per un import de 51.649 euros. D’altra 
banda, l’empresa adjudicatària va presentar un recurs contenciós administratiu, 
en data 11 de gener de 2010, reclamant el pagament de les factures que li devien 
i els interessos corresponents, que es troba pendent de resolució. 

 En la fiscalització realitzada, com detallem en l’apartat 7.1 de l’Informe, on 
analitzem el resultat pressupostari de l’exercici de 2010, hem comprovat que 
s’ha produït una errònia imputació comptable de les certificacions d’aquesta 
obra, per import de 314.805 euros, que haurien d’haver-se imputat a l’exercici de 
2011 i ho han sigut a l’exercici de 2010. 

 En l’expedient examinat, tampoc no hem pogut comprovar l’existència del 
programa de treball i prova de la no concurrència d’una prohibició per a 
contractar, formalitzada d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP, així 
com document relatiu al lliurament de l’objecte del contracte, liquidació del 
contracte i la seua aprovació, certificació final d’obra, informe del departament 
d’obres sobre el seu estat i devolució de la fiança definitiva, en la mesura que no 
s’ha formalitzat l’acta de recepció de l’obra. 

- Pel que fa a l’expedient 7/2010, d’acord amb el treball realitzat, podem 
assenyalar que la circumstància més significativa en l’execució del contracte és 
que quan havia de fer-se lliurament de l’objecte del contracte, d’acord amb el 
termini previst, l’òrgan de contractació va aprovar una modificació contractual 
que representa un increment del 14,3% respecte al preu d’adjudicació. 
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L’empresa adjudicatària va rebre la màxima puntuació en l’aplicació del criteri 
del preu en presentar l’oferta més baixa, per la qual cosa la realització de la 
modificació contractual implica que la valoració realitzada en el seu moment 
d’aquest criteri d’adjudicació perda tot el seu valor i posa de manifest una 
actuació contrària als principis d’objectivitat i transparència que han de regir els 
contractes en el sector públic. 

 Quant a la citada modificació contractual, cal posar de manifest que, analitzada 
la documentació que hi ha en l’expedient administratiu, podem concloure que 
l’Entitat no ha actuat amb la diligència necessària en la planificació i 
organització del contracte, en la mesura que la circumstància que ha motivat la 
modificació contractual hauria d’haver-se previst. 

 En el sentit exposat, podem fer menció que en l’expedient administratiu no hi ha 
un informe o resolució de l’òrgan de contractació en el qual es motiven com cal 
les raons d’interés públic o les causes imprevistes que obliguen a realitzar la 
modificació contractual, com exigiria l’article 202 de l’LCSP. 

 Pel que fa a l’execució material del contracte, hem comprovat que l’adjudicatari 
ha paralitzat l’obra en determinats períodes de temps, sense autorització de 
l’òrgan de contractació i sense haver pres mesures perquè aquesta circumstància 
no es produïsca. 

 Entre la documentació administrativa del contracte no s’ha pogut comprovar 
l’existència d’un programa de treball, lliurament de l’objecte del contracte i 
prova de la no concurrència d’una prohibició per a contractar, formalitzada 
d’acord amb l’article 62 de l’LCSP. 

- En el contracte 9/2010, d’acord amb el treball realitzat, hem comprovat 
l’existència d’una modificació contractual que incrementa el preu del contracte 
un 19,8% respecte a l’import d’adjudicació i amplia un any el termini d’execució 
inicialment acordat, tot i que no s’ha formalitzat la modificació pressupostària 
corresponent. 

 La citada modificació contractual no s’ha motivat de forma suficient i precisa, en 
el sentit que siga per raons d’interés públic i per causes imprevistes, com exigiria 
l’article 202 de l’LCSP. En aquest supòsit, la direcció d’obra es limita a dir que 
considera necessària la introducció de noves unitats d’obra no previstes 
inicialment, circumstància que hauria d’haver tingut prevista i planificada 
l’Ajuntament. 

 En la fiscalització realitzada, com detallem en l’apartat 7.1 de l’Informe, on 
analitzem el resultat pressupostari de l’exercici de 2010, hem comprovat que 
s’ha produït una errònia imputació comptable de les certificacions d’aquesta 
obra, per import de 48.359 euros, que haurien d’haver-se imputat a l’exercici de 
2010 i ho han sigut a l’exercici de 2011. 

 Pel que fa a l’execució d’aquesta obra, hem comprovat que no han sigut 
imputades a la comptabilitat les certificacions 16 a 19, que es corresponent amb 
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l’obra realitzada en els mesos d’octubre a desembre de 2011 i gener de 2012, 
presentades per l’empresa adjudicatària. 

 Quant a la documentació administrativa del contracte, cal ressaltar que no hem 
pogut comprovar la justificació de la no concurrència d’una prohibició per a 
contractar, d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP. 

- En l’expedient 15/2010, d’acord amb el treball realitzat hem comprovat, com 
detallem en l’apartat 7.1 de l’Informe, on analitzem el resultat pressupostari de 
l’exercici de 2010, que s’ha produït una errònia imputació comptable de les 
certificacions d’aquesta obra, per un import de 52.169 euros, que hauria d’haver-
se imputat a l’exercici de 2010 i ho ha sigut a l’exercici de 2011. 

 Pel que fa a la documentació administrativa del contracte no hem pogut 
comprovar l’existència del lliurament de l’objecte del contracte, l’aprovació de 
la liquidació del contracte, informe del departament d’obres sobre el seu estat i 
devolució de la fiança definitiva així com prova de la no concurrència d’una 
prohibició per a contractar, formalitzada d’acord amb el que regula l’article 62 
de l’LCSP. Respecte a l’anterior, l’Ajuntament en el termini d’al·legacions ha 
informat que al mes de juliol de 2012 ha començat a realitzar l’expedient de 
liquidació del contracte. 

8.5 Fiscalització dels contractes de serveis 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies dels expedients de contractació 
analitzats, s’han posat de manifest les següents circumstàncies. 

- En cap dels expedients de serveis analitzats hi ha constància que la Secretaria de 
l’Ajuntament haja realitzat l’informe sobre els plecs de clàusules administratives 
particulars, contrari al que diu l’article 99.6 de l’LCSP. 

- En els expedients 1/2008, 2/2008 i 3/2008 no s’ha formalitzat el preceptiu 
informe de l’òrgan de contractació o del servei interessat en la celebració del 
contracte, en el qual es justifique com cal la insuficiència, la manca d’adequació 
o la conveniència de la no utilització dels mitjans personals i tècnics amb què 
compta l’Entitat per a satisfer l’objecte del contracte, com obliga l’article 202 de 
l’LCAP. 

- En l’expedient 2/2008 s’ha comprovat que en el plec de clàusules 
administratives particulars aprovat no es concreta cap aspecte relacionat amb la 
tramitació administrativa del procediment de selecció del contractista, amb la 
qual cosa s’incompleix el que disposa l’article 49 de l’LCAP, que estableix que 
els plecs són la norma reglamentària que regula tots els aspectes jurídics, 
econòmics i administratius de la contractació. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de la formalització dels 
contractes ha posat de manifest les següents circumstàncies: 
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- En l’expedient 1/2008 no hi ha documentació acreditativa d’haver fet efectiu el 
reintegrament de l’anunci en el diari oficial corresponent, contrari al que 
estableix l’article 75 de l’LCAP. 

- En els expedients 2/2008 i 3/2008, que són contractes adjudicats mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, l’Entitat sol·licita ofertes a tres 
professionals, tot i que en cap dels contractes l’Ajuntament aconsegueix tenir les 
tres ofertes, atés que no contesten els tres professionals invitats inicialment. 

 Es considera que per a un adequat compliment del que disposa l’article 92 de 
l’LCAP, l’Ajuntament ha de procurar que hi haja una mínima concurrència 
d’ofertes, que faça possible una negociació, amb la finalitat d’obtenir l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. En aquest sentit no es tracta únicament de 
complir amb el requisit formal d’invitar tres empreses, sinó de garantir una 
mínima concurrència, amb professionals que puguen prestar el servei que se 
sol·licita. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, cal posar de manifest les següents 
circumstàncies: 

- En l’expedient 1/2008, en la data de realització de les tasques de fiscalització, 
l’Ajuntament té pendent de pagament a l’empresa adjudicatària un import de 
428.223 euros, més l’import que pertoque per l’increment de l’IPC. Aquesta 
circumstància suposa un greu incompliment contractual per part de l’Entitat que, 
a més de l’increment del cost pels interessos financers meritats, pot ser objecte 
d’una demanda de danys i perjudicis per incompliment contractual, a l’hora que 
podria determinar que l’empresa adjudicatària rescindira el contracte i deixara de 
prestar el servei de recollida de residus sòlids. 

 Pel que fa a l’esmentat expedient administratiu, no hi existeix constància de 
l’existència del certificat dels límits plurianuals, reintegrament d’anuncis, 
supervisió del projecte, aprovació del projecte i mesures de manteniment de 
l’equilibri econòmic. 

- En l’expedient 3/2008 hem comprovat que un informe de l’arquitecte municipal 
considera que la proposta o projecte realitzat per l’adjudicatari no s’ajusta al 
pressupost d’execució material i de contracta de la licitació, ja que els ultrapassa 
de forma excessiva, per la qual cosa se li proposa que es realitze un nou 
document que li atorgue un nou termini d’execució de quinze dies per a la seua 
realització. 

 Aquesta actuació de l’Entitat no resulta adequada, en la mesura que 
l’adjudicatari era coneixedor de les condicions de licitació, per la qual cosa 
hauria d’haver-se resolt el contracte. 

- En els expedients 2/2008 i 3/2008 hem comprovat que l’Ajuntament merita 
interessos de demora, com a conseqüència d’incomplir el termini legal que, 
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d’acord amb el que disposa l’article 99.4 de l’LCAP, tenen les administracions 
públiques per a realitzar el pagament de les seues obligacions. 

 En els citats expedients administratius, d’altra banda, no hi ha constància 
documental de l’ordre d’inici de l’expedient, autorització per a contractar, 
nomenament de la mesa de contractació, acte formal de recepció de l’objecte del 
contracte, liquidació del contracte, devolució de la fiança definitiva i validació 
de poder del representant legal de la unió temporal d’empreses. 

8.6 Fiscalització del contracte de cessió d’ús i explotació de béns municipals 

En virtut del treball de revisió del contracte de cessió amb caràcter exclusiu i durant tres 
anys de l’ús i explotació d’una determinada marca i el dret d’imatge i explotació del 
disseny dels dibuixos d’un autor, s’han posat de manifest les següents circumstàncies 
que cal ressaltar: 

- En la revisió de la documentació que obra en l’expedient administratiu s’ha 
posat de manifest que l’òrgan de contractació és el regidor delegat d’hisenda, en 
funció de la delegació realitzada per part de l’alcalde. Tanmateix, la disposició 
addicional 2ª.2 de l’LCSP estableix que quan l’objecte del contracte siga 
l’adjudicació de concessions sobre els béns de l’Entitat, l’òrgan de contractació 
és el Ple de l’Entitat. 

- Amb independència de l’anterior, cal ressaltar que no és possible formular cap 
altra conclusió sobre la tramitació de l’expedient administratiu, en la mesura que 
aquest expedient manca de la més mínima documentació exigible de cadascuna 
de les fases en què es divideix la gestió administrativa i de la seua execució. 

8.7 Fiscalització del contracte de gestió de serveis públics 

En la fiscalització del contracte de gestió del servei públic d’estacionament de vehicles 
en la via pública sota control horari, s’han posat de manifest les següents circumstàncies 
d’interés: 

- En el plec de clàusules administratives particulars no s’especifica el procediment 
d’adjudicació per a utilitzar en l’expedient, els aspectes econòmics i tècnics que, 
si és el cas, hagen de ser objecte de negociació amb les empreses, d’acord amb el 
que disposen els articles 99 i 160 de l’LCSP, amb la finalitat de garantir els 
principis que regeixen la contractació en el sector públic. 

- En el tràmit de selecció de l’adjudicatari se sol·liciten tres pressuposts, encara 
que només es presenta una oferta, que és la que resulta adjudicatària, 
circumstància que hauria d’haver-se evitat, en la mesura que si s’hagués comptat 
amb tres pressuposts alternatius, s’hauria garantit un adequat compliment dels 
principis de publicitat i concurrència. 

- Hem comprovat que tots els pagaments a càrrec de l’Ajuntament, que resulten de 
l’execució d’aquest contracte, han meritat interessos de demora pel 
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l’incompliment del termini legal de pagament de trenta dies establit en l’article 
200 de l’LCSP. 

 En aplicació del que disposa l’LRMOC, les entitats locals que incomplisquen els 
terminis legals de pagament, a més d’haver de fer-se càrrec d’algunes despeses, 
com ara les ocasionades per la gestió del cobrament del deute, poden sofrir la 
resolució unilateral del contracte per part del contractista, amb el dret a què li 
compensen els perjudicis corresponents. 

- Podem manifestar que en l’expedient administratiu no consta l’informe-proposta 
de necessitats, l’autorització per a contractar i l’informe jurídic sobre el plec de 
clàusules administratives particulars. 

8.8 Fiscalització dels contractes menors 

En el marc de la fiscalització de l’àrea de contractació de l’Ajuntament de Bunyol 
corresponent a l’exercici de 2010, hem revisat els contractes menors que mencionem en 
el quadre següent: 

 

Núm. exp. Tipus Descripció Imp. adjud. 

CM/ 2/2010 Obres 
Renovació i adequació de tres captacions d’aigua del 
sistema d’abastiment urbà de Bunyol 47.714 

CM/ 8/2010 Obres Modernització de Ràdio Bunyol 10.341 

CM/ 19/2010 Obres 
Adequació d’espais diversos per a la millora de la 
mobilitat i accessibilitat a l’Aldea de Mijares 23.690 

CM/ 23/2010 Obres 
Instal·lació de comptadors individuals per al 
subministrament d’aigua potable a Bunyol. Fase III 

33.999 

CM/ 17/2010 Subministrament Adquisició vehicle camió grua 10.000 

CM/ 6/2009 Serveis Prestació de servei ajuda a domicili 27.228 

CM/ 1/2010 Serveis 
Redacció projecto i direcció d’obra de millora de la 
eficàcia energètica en l’enllumenat exterior municipal 
c/ Ruiz Pons 

17.543 

CM/ 2/2010 Serveis 
Redacció projecte i direcció d’obra de recuperació i 
conservació de sendes, circuits i miradors 7.562 

CM/ 11/2010 Serveis Treballs de prospecció arqueològica 7.452 

Quadre 19 

En la revisió dels contractes menors seleccionats s’han posat de manifest les següents 
circumstàncies d’interés: 
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- L’expedient CM 6/2009 és un contracte de prestació de serveis que té un període 
d’execució de sis mesos i una quantia de 13.614 euros. Quan finalitza el període 
d’execució, l’Ajuntament no el torna a licitar, sinó que el prorroga amb el mateix 
adjudicatari, circumstància que representa un incompliment del que estableix 
l’article 23.3 de l’LCSP que prohibeix expressament la pròrroga dels contractes 
menors. 

- En l’expedient CM 17/2010 no consta cap documentació sobre l’execució de 
l’obra. 
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9. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència dels treballs de fiscalització realitzats en el Compte General de 
l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Bunyol, i amb independència de les conclusions 
que recollim en l’apartat 3 de l’Informe, realitzem les següents recomanacions: 

a) L’Entitat ha d’ajustar-se als procediments i terminis prevists en la normativa 
vigent per a la formació i aprovació del Compte General i la seua posterior 
remissió a la Sindicatura de Comptes, així com per a l’aprovació i remissió de la 
liquidació del pressupost, com indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

b) En la imputació comptable de les seues operacions econòmiques, especialment 
pel que fa la comptabilitat de les subvencions i a la imputació de les despeses a 
un exercici concret, l’Ajuntament ha d’atenir-se a criteris regulats en els 
principis comptables públics, com posem de manifest en els apartats 5.3, 7.1 i 
7.2 de l’Informe. 

c) La Intervenció municipal ha d’establir procediments de control intern que 
garantisquen una adequada tramitació dels expedients de modificacions 
pressupostàries i que la informació que s’hi ofereix en el Compte General siga 
homogènia, i evitar que es produïsquen les discordances posades de manifest en 
l’apartat 5.5 de l’Informe. 

d) L’Ajuntament ha d’elaborar els seus pressuposts amb rigor, i procurar que les 
previsions d’ingressos i els crèdits de despeses que s’establisquen s’ajusten a la 
realitat econòmica de l’Entitat, a fi de realitzar, exclusivament, aquelles 
modificacions pressupostàries que siguen conseqüència de noves situacions 
econòmiques sorgides durant el transcurs de l’exercici, amb la finalitat d’evitar 
les circumstàncies descrites en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

e) L’Entitat ha d’articular uns procediments per a la resolució expressa de les 
discrepàncies que es formulen en els advertiments de la Intervenció municipal, 
tant si la competència per a la seua resolució es troba assignada al Ple de 
l’Ajuntament, com si li correspon a l’alcalde, com indica l’apartat 5.5 de 
l’Informe. 

f) L’Ajuntament ha de valorar el contingut dels diferents informes que realitza la 
Intervenció i la Secretaria municipal, a fi d’evitar que en exercicis futurs es 
reiteren les deficiències posades de manifest en aquests informes, i els 
expedients s’ajusten a la normativa jurídica vigent, d’acord amb el que indica 
l’apartat 5.6 de l’Informe. 

g) L’Entitat ha d’adoptar les mesures que calguen i posar els mitjans necessaris per 
a complir amb totes les obligacions recollides en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 
contra la morositat en els operacions comercials, com indica l’apartat 5.7 de 
l’Informe. 
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h) Una adequada gestió econòmica i financera de l’Entitat exigeix l’aprovació 
definitiva del pressupost anual amb anterioritat al 31 de desembre de l’any 
anterior a l’exercici que s’hi haja d’aplicar, i evitar la pròrroga dels pressuposts 
de l’exercici anterior i incloure en el pressupost tots els documents que estableix 
l’article 166.1 de l’LRHL, com indiquem en l’apartat 6.2 de l’Informe. 

i) En atenció a la situació financera de l’Ajuntament, l’Entitat ha d’adoptar 
mesures eficaces que li permeten, a curt termini, afrontar les seues obligacions 
econòmiques i seguir prestant amb normalitat als ciutadans els serveis prevists 
en l’LBRL, com detallem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

j) L’Entitat ha d’adoptar les mesures que calguen per a incrementar el grau de 
realització dels drets reconeguts pendents de cobrament, tant d’exercici corrent 
com d’exercicis tancats, com indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

k) L’Ajuntament ha de realitzar una anàlisi rigorosa dels saldos pendents de 
cobrament de l’estat d’exercicis tancats, amb la finalitat de regularitzar tots 
aquells que no puguen ser cobrats per l’Entitat, com posem de manifest en 
l’apartat 7.2 de l’Informe. 

l) En la formació dels expedients de contractació l’Entitat ha de procurar que 
s’implementen totes les actuacions prèvies, entre les quals es troben els informes 
on es precisen les necessitats per a cobrir amb el contracte, aprovació de 
l’expedient per l’òrgan de contractació i els certificats d’existència de crèdit de 
la Intervenció municipal, d’acord amb el que expressem en els apartats 8.4, 8.5 i 
8.6 de l’Informe. 

m) L’Entitat ha de realitzar una adequada planificació dels expedients de 
contractació administrativa, de forma que els adjudicataris es puguen ajustar als 
terminis establits en els contractes per a complir amb les seues obligacions i que 
no es produïsquen modificacions contractuals significatives, i procurar que no es 
produïsquen les situacions expressades en l’apartat 8.4 de l’Informe. 

n) L’Ajuntament ha de procurar que existisca una concurrència efectiva en tots els 
expedients de contractació administrativa i en aquells supòsits en els quals 
recórrega a procediments excepcionals; les circumstàncies que els justifiquen 
han de quedar adequadament justificades, com detallem en els apartats 8.4, 8.5 i 
8.7 de l’Informe. 

o) L’Entitat hauria de valorar la posada en pràctica de la figura del responsable del 
contracte, amb la finalitat de supervisar la seua execució i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, com disposa l’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.  
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització, que 
va ser tramés als gestors de l’ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini concedit, si 
calia, hi formularen al·legacions. 

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

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

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

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

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

 



۠斐

 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17 f de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60 e del seu Reglament i, en compliment del 
Programa Anual d’Actuació 2012 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 20 de desembre de 2012, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 20 de desembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS  
I COMPTES ANUALS



EXERCICI 2010

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

3.679.300

250.000

2.181.169
2.765.348

521.851
0

435.543
30.000

426.019

10.289.230

3.679.300

250.000
2.181.169

2.862.032
521.851

0

3.223.208
1.844.550

426.019

14.988.129

0 0

0
0

3
0

   --

640
6.048

0

0
0

96.684
0
0

2.787.665

1.814.550
0

4.698.899 46

3.606.409

173.922
2.009.437
2.417.742

368.321
0

3.599.750
27.878

426.019

12.629.477

3.163.230

158.828
1.535.238
1.880.809

346.792
0

1.539.698
15.794

426.019

9.066.408

29

1
16
19

3
0

29
0
3

100

98

70
92

84
71
   --

112
2

100

84

88

91
76
78
94
   --
43
57

100

72

443.179
15.094

474.199

536.933
21.529

0

2.060.052
12.084

0

3.563.070

4.692.151

3.471.805

280.250
701.462
953.562

0
30.000

160.000

10.289.230

4.852.178
3.534.100

220.250
701.462

5.389.462
40.678
30.000

220.000

14.988.129

160.027
62.295

-60.000
0

4.435.900
40.678

0
60.000

4.698.899

3
2

-21
0

465
   --

0
38

46

4.337.715
3.070.053

129.483
661.872

3.764.585
0

16.380
187.377

12.167.465

4.302.980
1.723.219

129.208
263.090

1.424.548
0

16.380
187.377

8.046.802

36
25

1
5

31

0
0

2

100

89
87
59
94
70

0
55
85

81

99
56

100
40
38
   --

100
100

66

34.735
1.346.834

274
398.783

2.340.037
0
0
0

4.120.663

0 0 0 462.012 1.019.606 -557.593

4.092.518

3.123.660

379.602

3.118.992

948.398

1.271.511

00 23 2.764.456

-4.668 0 41 1.847.079

12.629.477
12.167.465

462.012

514.394
0

16.878

1.111.865

20.129.553
20.736.874

504.543

6.378.345

3.563.070

2.764.456
62.129

0

11.309

7.318.165

4.120.663

1.847.079

1.350.423

0

504.543

959.528

-1.394.805

-435.277

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

-62

403

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46077BUÑOL CIF: P4607900JId. Entitat: 7.040

  10.077POBLACIÓ(01-01-10):

 

6.    Desviacions positives de finançament 959.528

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

81%
66%

1.207
374
31%

84%
72%
97%

59

2

 6. Període mitjà de pagament 197

12. Contribució pressupost romanent tresoreria -1%
13. Realització pags. pressups. tancats 41%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 26%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

7%

94%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

1.253

4%
31

0%
575

3%

98%

32%

44%

31%
820%

-435%

211.873

46%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

78%

83%
1.069

236
22%
104
78%

85%
90%

63

23

-91%
71%
41%

49%
166%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.086
13%
105

2%
546

12.501.202
11%

92%
26%
53%

26%
438%
-79%

50%
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INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46077BUÑOL CIF: P4607900JId. Entitat: 7.040

  10.077POBLACIÓ(01-01-10):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 16/02/2010
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 23/09/2011
3.    Data d'elaboració del compte 03/10/2011
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 24/10/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2010

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

606.661

690.261

0

1.   Serveis públics bàsics 3.736.152

2     Actuacions de protecció i promoció social 2.767.218

TOTAL DESPESES 12.167.465

1.6  Benestar comunitari 1.540.486

1.7  Medi ambient 898.744

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 1.285.418

2.4  Foment de l’ocupació 1.481.800

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 1.812.229

3.1  Sanitat 7.388

3.2  Educació 758.201

3.3  Cultura 551.401

3.4  Esport 495.239

4     Actuacions de caràcter econòmic 229.092

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 68.693

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 119.825

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 40.574

9     Actuacions de caràcter general 2.482.827

9.1  Òrgans de govern 85.330

9.2  Serveis de caràcter general 2.246.812

9.3  Administració financera i tributària 150.685

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 1.139.946

0.1  Deute públic 1.139.946

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

60,20

68,50

0,00

1.   Serveis públics bàsics 370,76

2     Actuacions de protecció i promoció social 274,61

1.6  Benestar comunitari 152,87

1.7  Medi ambient 89,19

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 127,56

2.4  Foment de l’ocupació 147,05

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 179,84

3.1  Sanitat 0,73

3.2  Educació 75,24

3.3  Cultura 54,72

3.4  Esport 49,15

4     Actuacions de caràcter econòmic 22,73

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 6,82

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 11,89

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 4,03

9     Actuacions de caràcter general 246,39

9.1  Òrgans de govern 8,47

9.2  Serveis de caràcter general 222,96

9.3  Administració financera i tributària 14,95

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 113,12

0.1  Deute públic 113,12

DESPESES 2010

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

0,67
168,31

63,31

0,00

91,56

2010

130.  Impost sobre activitats econòmiques 118,46
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 17,26

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 7,13

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 27,32

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 8,70

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 51,58

  34.  Preus públics 7,07

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 2,34

393.  Interessos de demora 0,00

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00
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TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46077BUÑOL CIF: P4607900JId. Entitat: 7.040

  10.077POBLACIÓ(01-01-10):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

14.284.864

4.355.691
123.742

9.686.148
0

119.282

0

0

0

6.903.958

0

21.188.822

8.922.969

797.633

0
4.425.034
3.700.302

0
4.272.613

0

21.188.821

67%

21%

1%

46%
0%
1%
0%
0%
0%

33%
0%

100%

42%

4%
0%

21%
17%

0%
20%

0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

258.186

0

258.186

0

7.179.895
4.337.715

0
0

0
2.712.697

129.483

71.2180%

32%

1%

   f. Despeses financeres i assimilables

3%
0%

3%
0%

84%
51%

0%
0%
0%

2%

                                         ESTALVI 3.700.302                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

191

343

1791%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

227%

58%

464%

143%

   II. Deutors 6.386.248 30%

  III. Inversions financeres temporals 13.167 0%
  IV. Tresoreria 504.543 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 7.993.239 38%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 282.745 1%
    III. Creditors 7.710.494 36%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 4.272.613 20%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

661.872
661.872

0

414.631
0
0

0

0
414.631

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

8%
8%

0%

5%

0%
0%
0%

5%

1. Endeutament per habitant

VALOR

424

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

71.218

0
5.585.134

5.585.134
0

501.006

0

0
462.183

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
1%

0%
46%

46%
0%

4%
0%

4%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

38.824

0
0

6.017.492

1.647.393
770.349

1.928.426

1.671.324

40.037
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

49%

13%

6%
16%
14%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
40.037

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

4.272.613

0

0

0

4.272.613 D'altres deutes a curt termini 282.745

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

282.745

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2009 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 4.272.613

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 4.272.613

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

590

AGREGAT

83
179

274%

295%
29%

13%

116%



EXERCICI  2010

TIPUS:

NOM: 

ENTITAT DE QUÈ DEPÉN:

B A L A N Ç  D E  S I T U A C I Ó    A B R E U J A T   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU A + B TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material

III. Inversions immobiliàries

IV. Inversions empreses grup i associades a llarg termini

V. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

 II. Existències

% %

1. Liquiditat

2. Termini de cobrament

3. Termini de pagament

4. Disponibilitat

5. Immobilització

6. Garantia

VALOR ESTÀNDARD VALOR ESTÀNDARD

< 100%

< 70 %

>  0 %

> 20 %

< 100 

> 100%

dies

dies

> 70%

> 100%

> 150%

7. Fermesa

8. Endeutament general

9. Autofinançament

10. Estabilitat

11. Acumulació

E N S   L O C A L S    D E   L A  C O M U N I T A T   V A L E N C I A N A

III. Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar

IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini

VI. Perioditzacions a curt termini

VII. Efectiu i d'altres actius líquids equivalents

747

567.556

0

0

0

0

470.687

996.617

0

0

7.107

568.303

1.474.411

A) PATRIMONI NET

 I. Capital

II. Prima d'emissió

III. Reserves
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)

V. Resultats d'exercicis anteriors

VI. D'altres aportacions de socis

B) PASSIU NO CORRENT

VII. Resultat de l'exercici

2.059.661

0

19.021

0

-90.705

0

-16.309

1.971.668

2.042.714

28

0

28

0

0

0

0

72

0

23

49

0

0

0

100

97

101

0

1

0

-4

0

0

-1

100

C O M P T E  D E   P È R D U E S   I   B E N E F I C I S   A B R E U J A T   (imports en euros)

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11bis)

1. Import net de la xifra de negocis

2. Variació existències de productes acabats i en curs de fabricació

22.648

0

I N D I C A D O R S I N D I C A D O R S

-12.106

EEPP6LOGIN:BUÑOL INDUSTRIAL, S.A

AJUNTAMENT DE BUÑOLSOCIETATS MERCANTILS PÚBLIQUES LOCALS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ

1.- Total Actiu = Total Passiu Incidència

2.- Resultats Balanç = Resultats Cte. Resultats: Sense incidència

Id_entitat: 67830

VI. Actius per impost diferit 0

A-1) Fons propis 1.971.668 97

VIII. (Dividend a compte) 0 -1

IX. D'altres instruments de patrimoni net 0 -1

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini
III. Deutes empreses del grup i associades llarg termini

IV. Passius per impost diferit

V. Perioditzacions a llarg termini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C) PASSIU CORRENT 71.273 3

I. Passius vinculats a actius no corrents per a la venda

II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini
IV. Deutes empreses del grup i associades a curt termini

V. Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar

VI. Perioditzacions a curt termini

0

0

2.201

0

69.072

0

0

0

0

0

3

0

A-2) Ajusts per canvis de valor 0

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0
4. Aprovisionaments 0
5. D'altres ingressos d'explotació 512.392
6. Despeses de personal -335.608
7. D'altres despeses d'explotació -193.925
8. Amortització de l'immobilitzat -17.613
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres 0
10. Excessos de provisions 0

11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0

B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -4.203

12. Ingressos financers 0
13. Despeses financeres -4.203
14. Variació de valor raonable en instruments financers 0
15. Diferències de canvi 0
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers 0

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A+B) -16.309

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+17) -16.309

17. Impost sobre beneficis 0

V. Inversions financeres a curt termini 0 0

0

0

0

2.042.941

11. bis. Otros resultados 0

1408%

680

49

10%

29%

2866%

 --

3%

0%

29%

-1%
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AL·LEGACIONS DELS COMPTEDANTS
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 
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FISCALITZACIÓ DE BUNYOL 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

 

I.- INTRODUCCIÓ 

El dia 28 de setembre de 2012 es va remetre a l’actual alcalde-president de 
l’Ajuntament de Bunyol i a qui ostentava aquesta condició en l’exercici de 2010 sengles 
exemplars de l’esborrany de l’Informe de fiscalització corresponent a l’esmentat 
exercici de l’Entitat, d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació per a 
l’any 2012. 

En el citat tràmit s’han rebut tres escrits d’al·legacions de l’alcalde-president de 
l’Entitat, de dates 10, 11 i 15 d’octubre de 2012 en els quals es presenten, 
respectivament, les al·legacions de la secretària de l’Entitat, de l’interventor municipal i 
del regidor d’Hisenda. 

S’ha elaborat el present Informe a fi que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar els escrits d’al·legacions presentats i, en el seu cas, modificar l’actual redacció 
de l’esborrany de l’Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Bunyol. 

II.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 
L’ALCALDE-PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ 

1.- Apartat 4, paràgraf 6é de la pàgina 9 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Segons l’Ordre de 20 de juny de 2000 de la Conselleria de 
Justícia i Administracions Públiques, publicada en el DOCV núm. 3789 de 7 de juny de 
2000, els llocs de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament estan classificats en la classe 
1ª. 

Comentaris: S’ha analitzat la documentació a què es fa referència en l’escrit 
d’al·legacions, i s’ha comprovat que la informació és correcta. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 6é de 
la pàgina 9 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “El lloc 
de treball de Secretaria està classificat de classe primera i està ocupat per concurs per 
una funcionària de l’Administració local amb habilitació estatal”. 

2.- Apartat 6.2, paràgraf 8é de la pàgina 25 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament té ordenances específiques que aproven la 
concessió de subvencions. En aquest sentit té aprovades les següents ordenances; 

- Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’ajudes per a l’adquisició 
de libres escolars i material escolar (BOP 239 de 07/10/2006). 

- Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’ajudes per a estudis del 
conservatori (BOP 112 de 13/05/2009). 
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- Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de beques a estudiants que 
realitzen pràctiques formatives (BOP 170 de 20/07/2010). 

Comentaris: En l’Informe es fa referència a què l’Ajuntament no té una norma general 
en la qual es regule el procediment de concessió i gestió administrativa de les 
subvencions, en execució del que disposa la LGS, no que determinades subvencions no 
tinguen la seua norma específica que, en tot cas, hauria de derivar-se i ser coherent amb 
aquesta normativa general que l’Ajuntament hauria d’haver aprovat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 8.4, paràgraf 5é de la pàgina 36 de l’esborrany de  l’Informe 

Resum de l’al·legació: Com que es tracta de contractes d’obres, en tots consta, en 
l’expedient amb caràcter previ a la seua aprovació i conforme a l’article 105 de l’LCSP, 
el corresponent projecte d’obres, amb el contingut a què hi obliga l’article 107 de 
l’LCSP, amb la qual cosa queden justificats en aquests expedients d’obres els extrems a 
què es refereix l’article 22 de l’LCSP. 

Comentaris: En efecte, en els contractes d’obres es realitza el corresponent projecte 
d’obres, però aquest projecte és conseqüència d’una fase del procediment anterior en la 
qual l’òrgan de contractació ha especificat la naturalesa i extensió de les necessitats que 
es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, d’acord amb l’article 22 de l’LCSP. 
És a dir, una vegada determinades per l’òrgan de contractació les necessitats per a cobrir 
s’acorda que es realitze el corresponent projecte d’obres. 

En definitiva, tots dos documents obeeixen a dos moments del procediment diferents i, 
per tant, no poden confondre’s. Un es realitza a l’inici del procediment quan l’òrgan de 
contractació, sota la forma que estime convenient, ha de concretar què és el que desitja 
contractar, i l’altre posteriorment, quan un tècnic competent ordene la concreció de la 
voluntat expressada, a través de la redacció del projecte d’obres. 

En aquest sentit, la redacció de l’article 105 de l’LCSP, que menciona l’Ajuntament per 
a fonamentar la seua al·legació, fa esment a què, amb caràcter previ a l’adjudicació del 
contracte es realitzarà, entre d’altres actuacions, l’elaboració, supervisió i replanteig del 
corresponent projecte que definirà amb precisió l’objecte del contracte. Cal fer esment a 
què el que exigeix l’article 22 de l’LCSP, contràriament, és un document que ha de 
realitzar-se per a licitar el contracte. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

4.- Apartat 8.4, paràgraf 1er de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En tots els expedients revisats per la Sindicatura consta 
l’informe de la secretària de l’Ajuntament en el qual es fa constar que s’emetien en 
compliment del que preveu l’apartat seté de la Disposició Addicional 2ª de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre. En aquest sentit, tots els plecs de condicions administratives 
estan visats amb la signatura de la secretària de l’Entitat. 
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Comentaris: D’acord amb la revisió realitzada, el que la secretària de l’Ajuntament feia 
no era un informe jurídic sobre la idoneïtat del plec de clàusules administratives 
particulars quant a l’LCSP, sinó un informe jurídic de com hauria de realitzar-se la 
contractació. Aquesta circumstància no és el que diu la citada Disposició Addicional 7ª, 
ja que aquesta Disposició estableix que l’òrgan de contractació aprovarà el plec de 
clàusules administratives particulars que anirà precedida de l’informe de la Secretaria. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

5.- Apartat 8.4, paràgraf 2on de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Segons l’Ajuntament no s’ha comunicat al Registre Públic de 
Contractes per falta de mitjans personals i a causa de l’increment del nombre 
d’expedients que, en l’exercici de 2010, es van haver de tramitar amb ocasió dels plans 
promoguts per l’Administració de l’Estat i autonòmica. Aquesta comunicació sí que 
s’ha realitzat en els exercicis de 2011 i 2012. 

Pel que fa al Tribunal de Comptes, l’obligació d’aquesta comunicació només afecta els 
contractes d’obra el pressupost dels quals siga superior als 600.000 euros. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una justificació de 
l’incompliment posat de manifest en l’Informe de la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

6.- Apartat 8.4, paràgraf 3er de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: S’indica que no és cert el que la Sindicatura posa de manifest en 
el seu Informe quant a que els expedients 2/2009, 5/2009 i 9/ 2010 s’hagen tramitat pel 
procediment d’urgència, sense que hi conste la declaració motivada com cal de l’òrgan 
de contractació, com exigeix l’article 96 de l’LCSP. I no és així perquè aquests 
expedients es van finançar amb càrrec al Fons d’Inversió Estatal creat pel Reial Decret 
Llei 9/2008, de 28 de novembre, així com amb càrrec a un fons similar creat per la 
Comunitat Autònoma pel Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, i segons els 
quals la tramitació d’aquests expedients tindrà la consideració d’urgent. 

En funció de tot l’anterior, pel que fa a l’expedient 2/2009 es dicta la resolució del 
regidor delegat d’Hisenda i Contractació 410/2009, en la qual es declara la urgència 
d’aquests expedients, alhora que s’acompanya còpia d’aquesta resolució. Pel que fa als 
altres dos expedients, igualment es dicta resolució del regidor delegat d’Hisenda i 
Contractació en les quals s’acorda incoar expedient de contractació per a l’execució de 
les obres i en declara la urgència, alhora que s’adjunten fotocòpies d’aquestes 
resolucions així com còpia de les resolucions del vicepresident 2on del Consell i del 
conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació, que autoritzen els referits projectes per a 
finançar amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva als Municipis de 
la Comunitat Valenciana. 

Comentaris: Les circumstàncies que expressa l’escrit d’al·legacions posen de manifest 
que no hi ha cap documentació que permeta modificar el que indica l’Informe de 
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fiscalització, en el sentit que en els tres expedients mencionats no consta una declaració 
d’urgència motivada com cal, circumstància que no s’esmenta en l’escrit d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

7.- Apartat 8.4, paràgraf 4rt de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament afirma que no és cert que en el contracte 2/2009 
s’haja utilitzat un procediment de contractació diferent a l’aprovat en el plec de 
clàusules administratives particulars. El procediment utilitzat és el de negociat amb 
publicitat, que és el mateix que figura en la clàusula tercera del plec de clàusules 
administratives particulars. 

Comentaris: D’acord amb la revisió realitzada, encara que s’acorda en el plec de 
clàusules administratives particulars aprovades pel l’Ajuntament adjudicar el contracte 
pel procediment negociat amb publicitat, com afirma el propi Ajuntament, el 
procediment d’adjudicació que es realitza és el corresponent al procediment obert, en el 
qual no hi ha cap negociació, sinó que s’adjudica d’acord amb uns criteris d’adjudicació 
que estableixen els mateixos plecs. En definitiva, el plec de clàusules administratives 
particulars no estableix els aspectes per a negociar, com regula l’article 160 de l’LCSP, 
sinó uns criteris d’adjudicació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

8.- Apartat 8.4, paràgraf 5é de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’expedient 3/2009, segons l’informe de l’interventor 
municipal de 31 de març de 2009, es concloïa que sí existia consignació adequada i 
suficient en la corresponent partida pressupostària del pressupost municipal de l’exercici 
de 2009. 

Comentaris: D’acord amb la lectura de l’informe de l’interventor sobre l’existència de 
crèdit per a finançar el projecte a què l’Ajuntament fa referència en la seua al·legació, 
encara que l’Ajuntament certifique la seua existència, tanmateix es dedueix que no 
existia el tal crèdit donat que depenia de la incorporació de crèdits de l’exercici anterior 
de 2008 que, a aquesta data, encara no s’havia realitzat mitjançant la preceptiva 
modificació pressupostària. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

9.- Apartat 8.4, paràgraf 6é de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a l’expedient 5/2009, l’Ajuntament no està d’acord 
amb el criteri jurídic aplicat per la Sindicatura de Comptes, en el sentit que no s’ha 
articulat adequadament el procediment, d’acord amb el que disposa l’article 136 de 
l’LCSP, així com que no es puga apreciar una baixa desproporcionada en l’aplicació de 
l’LCSP, quan l’únic criteri d’adjudicació del contracte és el preu. 
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Tant l’article 136 de l’LCSP com l’article 85 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques disposen que quan l’únic criteri de 
valoració de les ofertes és el preu, no és facultat de l’òrgan de contractació decidir, a 
través del plec de clàusules administratives particulars, els paràmetres per a poder 
apreciar-les, ja que la competència s’atribueix, per l’article mencionat, a qui ostenta la 
potestat reglamentària. Fixar-les en el plec hagués convertit la clàusula en nul·la de ple 
dret d’acord amb l’article 32 a de l’LCSP. Cosa distinta és quan siguen diversos els 
criteris d’adjudicació per a tenir en compte, com disposa l’article 136.2 de l’LCSP. 

En definitiva, l’Ajuntament considera que la ponderació de les baixes 
desproporcionades, quan el preu és només el criteri de valoració de les ofertes, no és 
competència de l’òrgan de contractació, sinó que està regulat reglamentàriament. En 
aquest sentit, per a l’Ajuntament constatar que existeix una baixa temerària d’acord amb 
el legalment previst i no seguir el procediment que hi estableix l’article 136 de l’LCSP, 
sí que comportaria un vertader incompliment de la legalitat vigent. 

Per últim, l’Ajuntament manifesta que el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades, en la seua clàusula 30, diu que el contracte es regirà per aquestes clàusules i 
supletòriament per l’LCSP i pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques en tot allò que no estiga derogat. 

Comentaris: L’Ajuntament en tot moment està confonent el caràcter d’allò que es posa 
de manifest en l’Informe de la Sindicatura de Comptes. L’Ajuntament pensa que la 
Sindicatura fa referència a què en el plec de clàusules administratives particulars hauria 
d’haver establit uns criteris de valoració de les baixes desproporcionades, al marge i 
distintes a les establides reglamentàriament. 

En l’esborrany de l’Informe, tanmateix, s’afirma que en el plec, d’acord amb l’article 
136.1 de l’LCSP, s’haurien d’haver incorporat els criteris establits en la normativa 
vigent, amb la finalitat de reforçar el principi de seguretat jurídica i complir de forma 
adequada amb els criteris d’objectivitat i transparència, que han de regir les 
adjudicacions de les administracions públiques. 

D’altra banda, no sembla molt encertat comentar que si l’Ajuntament hagués incorporat 
al plec els criteris reglamentaris de valoració de les ofertes desproporcionadament 
baixes, hagués convertit la clàusula en nul·la de ple dret d’acord amb l’article 62.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, sense concretar en quina disposició concreta 
d’aquest es fonamenta la nul·litat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

10.- Apartat 8.4, paràgraf 7é de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: No és cert que en referència al contracte 5/2009, a què es 
refereix l’al·legació anterior, a la vista de les al·legacions presentades per l’empresa 
incursa en la baixa no s’haja realitzat el preceptiu informe tècnic. Sí que hi ha un 
informe de l’arquitecte municipal, de data 26 de novembre de 2009 i se’n va donar 
compte a la mesa de contractació, com consta en l’acta de la sessió celebrada en dia 30 
de novembre de 2009. S’adjunta a les al·legacions l’informe tècnic. 



7 

Comentaris: En efecte, si l’informe que ara es presenta hagués estat entre la 
documentació revisada per la Sindicatura de Comptes, no s’hauria posat de manifest la 
incidència que figura en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 7é de la pàgina 37 de 
l’apartat 8.4 de l’esborrany de l’Informe. 

11.- Apartat 8.4, paràgraf 2on de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Per a fonamentar la seua al·legació, l’Ajuntament transcriu 
literalment l’article 134 de l’LCSP, alhora que informa que alguns dels contractes 
d’obra realitzats s’han finançat amb càrrec a fons estatals i autonòmics, que havien 
d’estimar en la valoració de les ofertes, a més a més del preu del contracte, el volum de 
mà d’obra que anava a utilitzar-se en l’execució del contracte, així com les millores per 
a realitzar sense cap cost per a l’Ajuntament. Tot això per a concloure que tots els 
criteris d’adjudicació utilitzats són objectius de forma que puguen valorar-se mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació d’una mera fórmula establida en el 
plec. És més, són criteris quantificables econòmicament que comporten un increment 
d’obra. 

Segons l’Ajuntament, tots aquests criteris són d’acord amb l’article 134 de l’LCSP i no 
minven en absolut l’existència d’una competència efectiva entre les empreses, ja que es 
poden comparar, en igualtat de condicions, les diferents ofertes presentades i acceptar-
ne la més avantatjosa. Criteris, d’altra banda, que s’han fixat d’acord amb la naturalesa i 
les particularitats de cada contracte que s’haja d’executar, així com en funció dels 
objectius que han de complir les seues fonts de finançament, facultat aquesta reservada 
a l’òrgan de contractació en qualsevol cas, sense que aquesta facultat estiga limitada per 
la legislació aplicable, com considera la Directiva 2004/18/CE en el seu article 53.1. 

Comentaris: Començant per l’al·legat en últim lloc, i en referència a una directiva 
europea, només cal assenyalar que les directives europees no són d’aplicació directa, 
sinó que s’aplicaran només quan s’haja realitzat la seua transposició a normes jurídiques 
concretes del nostre ordenament jurídic. 

En segon lloc, no és cert, com l’Ajuntament al·lega, que en la contractació no hi haja 
límits a la voluntat de l’Ajuntament, en tant en quant, per exemple, la seua voluntat 
estaria limitada a l’obtenció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, com exigeix el 
mateix article 134 de l’LCSP. 

Finalment, la Sindicatura de Comptes no ha qüestionat ni ha criticat els criteris objectius 
utilitzats pel l’Ajuntament en la seua contractació, sinó que s’ha limitat a subratllar, pel 
que fa a la valoració del criteri econòmic, que la fórmula utilitzada per l’Ajuntament, 
circumstància aquesta que l’Ajuntament en cap moment no ha contradit, impedeix 
l’existència de grans diferències en la valoració de les ofertes i menysté, en 
conseqüència, la importància d’aquest criteri d’adjudicació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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12.- Apartat 8.4, paràgraf 3er de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions, que és signat per l’alcalde, existeix 
una remissió a un altre escrit, que s’ha remés, confeccionat per la Intervenció municipal. 
S’ha revisat aquest escrit i no hi ha cap referència a la circumstància posada de manifest 
en l’esborrany de l’Informe. 

Comentari: No és procedent de realitzar cap comentari, a la vista que l’al·legació no es 
troba fonamentada. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

13.- Apartat 8.4, paràgraf 5éde la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: No hi ha obligació legal que les certificacions vagen signades pel 
facultatiu de l’Administració Pública o pel responsable del contracte. Així com que no 
és cert que no s’haja fet ús, en els contractes objecte de l’Informe, de la facultat que 
atorga l’article 41 de l’LCSP, i s’ha nomenat en algun d’ells, en els plecs de clàusules 
administratives, un responsable del contracte. 

D’acord amb l’article 218 de l’LCSP no s’exigeix la citada signatura, a excepció del que 
ocorre amb la recepció de les obres. D’altra banda, que el responsable del contracte haja 
de donar conformitat de l’obra pot estar desaconsellat per raons d’economia i eficàcia 
processal, ja que les funcions del responsable del contracte es poden i s’han de 
desenvolupar sense perjudici de les facultats de la direcció facultativa, com apunta 
l’apartat 2 de l’esmentat article. 

En tot cas, podem ressenyar que en els contractes 3/2009, 5/2009, 9/2010 i 15/2010, sí 
que s’ha designat un responsable del contracte en els plecs de clàusules administratives 
particulars, concretament en la seua clàusula 8, fent ús, l’òrgan de contractació, de la 
facultat que li atorga l’article 41 de l’LCSP. 

Comentaris: El contingut de l’al·legació és contradictori, ja que primer s’al·lega que 
l’arquitecte municipal no està obligat a signar les certificacions d’obra i, posteriorment, 
es fa menció a què aquest arquitecte fóra nomenat responsable del contracte en el plec 
de clàusules administratives. 

En tot cas, en la clàusula 8 del plec a què fa referència l’al·legació, en cap moment es 
concreten i especifiquen les funcions que se li atribueixen a l’arquitecte municipal en el 
desenvolupament de la seua funció de responsable del contracte. Evidentment, aquest 
procediment de total inconcreció de les responsabilitats que l’arquitecte municipal té en 
l’execució material dels contractes, és la millor forma que aquest, en el cas 
d’incompliments o irregularitats, no n’haja d’assumir cap responsabilitat. Així, 
l’Ajuntament, en quant que ha de defendre els interessos generals, és qui havia d’estar 
més interessat en què l’arquitecte municipal no només signara les certificacions d’obra, 
sinó que, a més a més, en el plec se li concretaren amb el màxim detall totes les 
funcions i responsabilitats que se li assignen quant a l’execució material del contracte. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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14.- Apartat 8.4, paràgraf 6é de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions, que és signat per l’alcalde, existeix 
una remissió a una altre escrit que s’ha remés, confeccionat per la Intervenció 
municipal. S’ha revisat aquest escrit i no hi ha cap referència a la circumstància posada 
de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: No és procedent de realitzar cap comentari, a la vista que l’al·legació no es 
troba fonamentada. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

15.- Apartat 8.4, paràgraf 7é de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En el cas del contracte 2/2009 ha d’existir un error, atés que en 
l’acta de recepció formal consta que l’obra es va realitzar dins del termini d’execució 
previst en el contracte. 

Quant als expedients 3/2009 i 15/2010, existeixen diversos informes de l’arquitecte 
municipal relatius al retard de les obres i els justifica com a conseqüència de situacions 
climatològiques. 

Quant al contracte 9/2010, l’Ajuntament al·lega que, tot i que és cert que l’execució de 
les obres ha patit retards respecte a la data prevista de conclusió, cal advertir: 

- Que els carrers objecte del contracte són eixos de comunicació principals de la 
zona nord de Bunyol, en els quals hi ha importants nuclis de trànsit de persones, 
ja que hi ha una escola infantil, una llar del jubilat i un col·legi. Tot això va fer 
que les obres s’organitzaren en diverses fases per tal que no perjudicaren els 
usuaris. Encara que l’execució del projecte va posar de manifest que l’estimació 
del termini d’execució resultava insuficient. 

- Part de les obres corresponents al “Projecte de construcció de supressió dels 
passos a nivell situats als punts quilomètrics 45,534, 46,749 i 53,840 de la línia 
fèrria València-Utiel, termes municipals de Bunyol i Xiva” executat per ADIF, 
s’han desenvolupat en els voltats de l’objecte del contracte, per la qual cosa la 
correcta coordinació de les obres ha representat un retard en l’execució material 
de l’obra. 

Comentaris: Pel que fa a l’execució del contracte 2/2009, tenia un termini d’execució de 
7 mesos. Tenint en compte que l’acta de replanteig previ és de 19 de maig de 2009, 
l’obra hauria d’haver-se terminat al mes de desembre de 2009. Tanmateix, l’acta de 
recepció que constava en l’expedient és de 16 de novembre de 2010, circumstàncies que 
posen de manifest quasi un any de retard. D’altra banda, en l’exercici de 2011 s’han 
realitzat obres complementàries a l’objecte del contracte, per un import de 50.507 euros. 

Entre la documentació de l’expedient figura un escrit del contractista que sol·licita una 
ampliació del termini d’execució i admet retards en l’execució material del contracte, 
tot això en un contracte licitat i adjudicat pel procediment d’urgència. En tot cas 
interessa ressaltar que no s’entén l’al·legació realitzada, en atenció als documents que 
justifiquen el que manifesta l’Informe de la Sindicatura de Comptes. 
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Quant als altres contractes només es confirma el que indica l’Informe de la Sindicatura 
de Comptes, donat que només es refereixen les circumstàncies que, en tot cas, haurien 
d’haver-se tingut en compte quan es va planificar el contracte. 

Finalment, l’Ajuntament no dóna cap raó a la circumstància que no s’hagen aplicat les 
clàusules de penalització que figuren en els plecs, per incompliment dels terminis 
d’execució material dels contractes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

16.- Apartat 8.4, paràgraf 8é de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: El propi incompliment per part de l’empresa contractista de 
l’obligació establida en l’article 210 b de l’LCSP, de la comunicació i per tant de 
constància, justifica l’absència d’intervenció de l’Ajuntament en desconéixer el tal fet. 

Comentaris: Si la Sindicatura de Comptes ha tingut coneixement del fet que les 
empreses adjudicatàries han realitzat subcontractacions en l’execució del contracte, és 
perquè en l’expedient de contractació revisat, que ha sigut facilitat pel l’Ajuntament, hi 
havia documentació que així ho indicava. En aquest context, en cas d’acceptar-se 
l’al·legació hauria de modificar-se la redacció de l’Informe, en el sentit de ressaltar la 
gravetat dels incompliments de l’Ajuntament, sobretot per la mala fe que implica 
l’argumentació realitzada per l’Ajuntament. Cal fer notar que, en tot cas, l’Ajuntament 
haurà incorregut en la responsabilitat que es deriva de la culpa in vigilando. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

17.- Apartat 8.4, paràgrafs 2on, 3er, 4rt, 5é i 6é de la pàgina 39 de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que no és cert que en l’expedient 2/2009, 
amb posterioritat a l’acta de recepció de l’obra, es presentara una certificació d’obra per 
import de 50.507 euros. L’obra es va rebre el 16 de novembre de 2010, el mesurament 
és de 23 de desembre de 2010 i la certificació final s’aprova per resolució del regidor 
delegat d’Hisenda el 28 de desembre de 2010. Aquesta certificació és d’un import de 
39.993 euros, per la qual cosa no excedia del 10% del preu original de contracte, amb la 
qual cosa està en els límits del que disposa l’article 160 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre. 

Tampoc no és cert que l’obra es terminara amb posterioritat al 31 de desembre de 2010, 
com obligava el Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat i com consta en l’acta que s’hi 
va expedir, en data 16 de novembre de 2010, tot justificant-se davant el Ministeri la 
inversió realitzada. 

S’indica, a més a més, que no és cert que no s’haja pogut verificar el lliurament de 
l’objecte del contracte, quan en el mateix Informe de la Sindicatura s’afirma que “s’ha 
comprovat que l’acta de recepció formal de l’obra es va realitzar dins del termini 
d’execució previst en el contracte”. És clar que si alguna cosa es rep és perquè hi ha 
hagut un lliurament, en aquest cas l’obra executada. 
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Tampoc no és cert que en l’expedient no conste prova de la no concurrència d’una 
prohibició de contractar amb l’Administració Pública, conformement amb el que 
disposa l’article 62 de l’LCSP, ja que d’acord amb aquest article i com requereix el plec 
de clàusules administratives, el representant legal de l’empresa adjudicatària aporta 
declaració responsable de no trobar-se la societat, els seus administradors i representants 
legals, així com el seu signant, en cap de les prohibicions i incompatibilitats per a 
contractar assenyalades en l’article 49 de l’LCSP, en els termes i condicions que s’hi 
preveuen. S’adjunta fotocòpia d’aquesta declaració. 

D’altra banda, pel que fa a aquest punt convé aclarir que la certificació a què es refereix 
l’Informe de 50.507 euros correspon a un contracte menor distint i adjudicat 5 mesos 
després de rebre les obres de l’expedient 2/2009. Per l’adjudicació d’aquestes obres 
complementàries es va redactar un projecte diferent per la qual cosa no es pot computar 
l’objecte de l’obra del contracte 2/2009. De fet han anat celebrant-se contractes d’obres 
posteriors que tenen com a objecte l’adequació d’aquest mateix recinte, el Molino 
Galán. 

Pel que fa al citat edifici s’han desenvolupat fases que indicien en un objectiu concret: 
demolició d’edificacions que cegaven l’edifici protegit, adequació de plantes, execució 
de vestuaris, etc. i la pròpia obra complementària que la Sindicatura pretén annexar a 
l’objecte del contracte. Tot això justificat per la impossibilitat d’escometre 
econòmicament la totalitat de les possibles actuacions per a realitzar, tant en l’edifici 
com en l’entorn. Quant a això, amb posterioritat aquestes obres, s’ha realitzat 
l’”adequació del recinte del castell i del Molino Galán” dins del Pla Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, Reial Decret 13/2009. 

Comentaris: En primet lloc interessa ressenyar que en l’Informe existeix un error 
material en aquest paràgraf, donat que es diu que l’acta de recepció es va realitzar dins 
del termini d’execució de l’obra, quan no és així, com afirma el paràgraf 7é de la pàgina 
38 de l’Informe, al qual l’Ajuntament ha presentat l’al·legació número 15. 

L’Ajuntament és coneixedor, perquè així es desprén de la documentació de l’expedient, 
que aquesta obra s’executa tot incomplint amb escreix el termini d’execució material 
acordat i no pot, basant-se en un error de l’Informe, justificar la seua al·legació. Aquest 
projecte s’hauria d’haver terminat en l’exercici de 2009 i l’acta de recepció, com s’ha 
comentat amb anterioritat, és de 16 de novembre de 2010. 

Pel que fa al lliurament de l’objecte del contracte cal ressenyar que l’article 218 de 
l’LCSP diferencia dos moments amb claredat. Un primer moment que és quan es 
produeix el lliurament del contracte als efectes establits en l’article 205.2 i uns altres 
tres mesos després, en els quals l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació 
final de les obres. 

Quant al compliment de la prova de no concurrència d’una prohibició de contractar amb 
l’Administració pública, conformement amb el que disposa l’article 62 de l’LCSP 
interessa assenyalar que l’Ajuntament adjunta en les seues al·legacions el document que 
en seu moment es va analitzar durant el treball de fiscalització i es va considerar que no 
reunia els requisits de l’article 62 de l’LCSP, per la qual cosa no s’afegeix res de nou al 
que ja està verificat. 
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Finalment, respecte a l’obra complementària per import de 50.507 euros, que 
l’Ajuntament, mitjançant contracte menor adjudica a la mateixa empresa adjudicatària 
del contracte principal en l’exercici de 2011, si la pròpia resolució del regidor delegat 
914/2011, de 31 de maig de 2011, la defineix com a “obres complementàries en edifici 
municipal biblioteca i usos múltiples i el seu entorn” no cap realitzar cap comentari, 
llevat que l’Ajuntament no pot utilitzar el tràmit d’al·legacions per a intentar justificar 
allò que no admet justificació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 2on de 
la pàgina 39 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “En 
l’expedient 2/2009 s’ha comprovat que l’acta de recepció formal de l’obra no es va 
realitzar en el termini d’execució previst en el contracte i que, amb posterioritat, es va 
sol·licitar un retard en la tramitació de l’obra i es va presentar una certificació d’obra 
per import de 50.507 euros”. 

18.- Apartat 8.4, paràgraf 7é i 8é de la pàgina 39 i paràgrafs 1er, 2on, 3er, 4rt i 5é de la 
pàgina 40 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa al retard de les obres, l’Ajuntament al·lega que en 
l’acta de comprovació de replanteig, previ a l’inici de les obres, l’empresa no planteja 
cap reserva, sinó que és posteriorment quan presenta un escrit de reserves per a incloure 
en l’acta de comprovació de replanteig, i fa referència a determinades circumstàncies, 
com ara zones adjacents amb la passarel·la sense expropiar i sense permisos d’ocupació 
temporal, així com l’existència d’un pal elèctric que coincideix amb la passarel·la 
d’accés al Parc Sant Lluís. En data 8 de gener de 2010, l’empresa adjudicatària 
comunica la paralització de les obres i després de diversos informes i reunions es 
conclou que no hi ha cap causa que impossibilite el reinici de les obres. 

Quant als retards en l’execució de les obres, en al·legacions anteriors ja s’ha fet 
referència a diversos informes emesos pel tècnic municipal que els justifica com a 
conseqüència de situacions climatològiques. 

Pel que fa al pla de seguretat i salut, aprovat amb posterioritat a l’inici de les obres, 
l’Ajuntament al·lega que va ser aportat el 13 d’agost de 2009 i informat amb retard pel 
coordinador de seguretat i salut, en data 14 d’octubre de 2009, a causa d’un retard en 
l’inici de les obres. En atenció a què la primera certificació és de 14 de maig de 2010, 
implica que les obres no es van començar fins que el pla de seguretat i salut va ser 
aprovat pel coordinador mencionat. 

L’Ajuntament al·lega que no és cert que no conste en l’expedient el lliurament de 
l’objecte del contracte, ja que hi existeix l’acta de recepció de l’obra. Se n’adjunta 
fotocòpia. 

Quant a la liquidació de l’obra, aquesta haurà de realitzar-se una vegada transcorregut el 
termini de garantia previst en els plecs, sempre que l’informe de la direcció facultativa 
de l’obra hi siga favorable. En el cas que ens ocupa, el termini és d’un any, complit el 
qual l’arquitecte municipal ha emés diversos informes on manifesta l’existència de 
deficiències en les obres i en dóna trasllat l’empresa contractista, per al seu coneixement 
i efectes. Així mateix, se’n va donar coneixement a la direcció facultativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 218 de l’LCSP, i l’expedient de devolució de garantia està en 
tramitació. 
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S’indica que tampoc no és cert que en l’expedient no conste prova de la no concurrència 
d’una prohibició de contractar amb l’Administració pública, d’acord amb el que disposa 
l’article 62 de l’LCSP, ja que conformement amb l’article i com requereix el plec de 
clàusules administratives, el representant legal de l’empresa adjudicatària aporta 
declaració responsable que no es troba la societat ni els seus administradors ni els 
representants legals, així con el seu signant, en cap de les prohibicions i 
incompatibilitats per a contractar assenyalades en l’article 49 de l’LCSP, en els termes i 
condicions que s’hi preveuen. S’adjunta fotocòpia d’aquesta declaració. 

Comentaris: Quant al retard de les obres, com a conseqüència d’una deficient 
planificació del contracte, l’Ajuntament no aporta cap documentació justificativa que 
permeta modificar el que es posa de manifest en l’esborrany de l’Informe de la 
Sindicatura de Comptes. 

Pel que fa al pla de seguretat i salut de l’obra, l’aprovació del qual cal per a començar 
les obres, no es realitza fins al 5 de novembre de 2009, tres mesos després de 
l’aprovació de l’acta de replanteig, data a partir de la qual haurien d’haver començat les 
obres. És a dir, ha d’entendre’s que aquest pla hauria d’haver estat redactat i aprovat 
abans de la formulació del contracte i abans de la formulació de l’acta de replanteig 
previ, en la mesura que aquesta és a la data a partir de la qual l’empresa ha d’executar 
l’obra en el termini establit, com es compromet en el contracte formalitzat. 

Quant a la al·legació referent a què no consta el lliurament de l’objecte del contracte, cal 
ressenyar que l’article 218 de l’LCSP diferencia dos moments amb claredat: el primer, 
que és quan es produeix el lliurament del contracte als efectes establits en l’article 
205.2, i un segon, tres mesos després, en què l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres. 

Pel que fa a la liquidació de l’obra, cal assenyalar que entre la documentació de 
l’expedient no constaven aquests informes de l’arquitecte municipal a què fa referència 
l’al·legació, cosa que no vol dir que no existisquen; encara que l’Ajuntament, a 
diferència del que fa en unes altres al·legacions, no els adjunta al seu escrit, 
circumstància que posa de manifest que no hi ha motius que impliquen que s’haja de 
canviar el sentit del que es comenta en l’Informe. 

Pel que fa al compliment de la prova de no concurrència d’una prohibició de contractar 
amb l’Administració pública, de conformitat amb el que disposa l’article 62 de l’LCSP, 
cal ressaltar que l’Ajuntament adjunta en les seues al·legacions un document que va ser 
analitzat durant els treballs de fiscalització i es va considerar que no reunia els requisits 
de l’article 62 de l’LCSP, per la qual cosa no s’afegeix res de nou a allò ja verificat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

19.- Apartat 8.4, paràgrafs 6é i 7é de la pàgina 40 i 1er, 2on, 3er i 4rt de la pàgina 41 
de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a l’abandó de l’obra sense haver-ho comunicat a la 
direcció facultativa, s’indica que el causant n’és el contractista, no l’Ajuntament. 
L’Ajuntament té coneixement del fet el dia 2 de juliol de 2010, quan la direcció 
facultativa proposa la rescissió del contracte i per això l’Ajuntament inicia el 
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procediment previ a l’inici de resolució del contracte, per a la qual cosa cal l’informe de 
la direcció facultativa sobre els danys causats, que segons sembla no es realitza per 
haver-se dut a terme conversacions que van permetre la represa del treball. 

Quant a la paralització, com a conseqüència dels problemes que una de les empreses 
subcontractades tenia amb la Seguretat Social, l’Ajuntament té coneixement del fet el 
dia 2 de juliol de 2010, quan la direcció facultativa proposa la rescissió del contracte. 

Pel que afecta a la manca de justificació de les raons d’interés públic o causes 
imprevistes per a la modificació del contracte, l’informe de l’arquitecte municipal és 
favorable al projecte modificat i, per tant, a les justificacions indicades. Com a prova de 
la justificació de la modificació, l’Ajuntament remet una còpia del projecte modificat on 
consta aquesta. 

La inexistència de lliurament de l’objecte del contracte, liquidació del contracte i 
aprovació de la certificació final d’obra, és perquè encara no s’ha formalitzat l’acta de 
recepció de l’obra. 

Segons l’Ajuntament, no és cert que en l’expedient no conste prova de la no 
concurrència d’una prohibició de contractar amb l’Administració pública, segons el que 
disposa l’article 62 de l’LCSP, ja que d’acord amb aquest article i com requereix el plec 
de clàusules administratives, el representant legal de l’empres adjudicatària aporta 
declaració responsable que ni la societat ni els seus administradors ni els representants 
legals no es troben en cap de les prohibicions i incompatibilitats per a contractar 
assenyalades en l’article 49 de l’LCSP, en els termes i condicions que s’hi preveuen. 
S’adjunta fotocòpia d’aquesta declaració. 

Comentaris: En l’escrit d’al·legacions l’Ajuntament es limita a justificar el que indica 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització, sense aportar cap documentació que permeta 
modificar les conclusions que hi recull, amb l’excepció de la part final del paràgraf 4rt 
de la pàgina 41, en tant que és cert que no s’ha formalitzat encara l’acta de recepció de 
l’obra, circumstància que hauria d’afegir-se en l’Informe. 

Pel que fa al compliment de la prova de no concurrència d’una prohibició de contractar 
amb l’Administració pública, de conformitat amb el que disposa l’article 62 de l’LCSP, 
únicament interessa assenyalar que l’Ajuntament adjunta en les seues al·legacions un 
document que va ser analitzat durant les tasques de fiscalització i es va considerar que 
no reunia els requisits de l’article 62 de l’LCSP, per la qual cosa no s’afegeix res de nou 
a allò ja verificat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 4rt de 
la pàgina 41 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “En 
l’expedient examinat, d’altra banda, no s’ha pogut comprovar l’existència del programa 
de treball i prova de la no concurrència d’una prohibició per a contractar, formalitzada 
d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP, així com document relatiu al 
lliurament de l’objecte del contracte, liquidació del contracte i la seua aprovació, 
certificació final d’obra, informe del departament d’obres sobre el seu estat i devolució 
de la fiança definitiva, en la mesura en què no s’ha formalitzat l’acta de recepció de 
l’obra”. 
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20.- Apartat 8.4, paràgrafs 5é, 6é i 7é de la pàgina 41 i 1er, 2on i 3er de la pàgina 42 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que en l’expedient consta 
informe favorable al projecte modificat realitzat pel tècnic municipal, en el qual es 
justifica la seua necessitat, no tant per les alteracions com per l’existència de preus 
contradictoris com a conseqüència de causes imprevistes. 

Segons l’Ajuntament, aquests preus contradictoris sorgeixen de la necessitat de 
substituir un tram de xarxa d’aigua potable afectada per l’execució de la infraestructura 
elèctrica, en tant que l’Ajuntament no disposa d’informació suficient i fiable de la seua 
xarxa d’aigua potable fins al punt que es va encarregar un contracte de consultoria i 
assistència per a l’anàlisi i diagnòstic de xarxes de distribució d’aigua potable del 
municipi de Bunyol amb proposta de millora. 

Aquestes circumstàncies imprevistes suposen un increment del pressupost de la 
contracta d’11.519 euros, cosa que representa un 6,82% del modificat que representa un 
14,32%. L’altre 7,50% es correspon amb excessos de mesurament. En conclusió, són 
aquestes circumstàncies sobrevingudes referides a la xarxa d’aigua potable les que han 
obligat a redactar un modificat que en cap cas podria preveure’s en la redacció del 
projecte original per absència total d’informació sobre la xarxa, com s’ha indicat. 

Pel que fa a les paralitzacions produïdes, s’indica que són conseqüència de l’aparició de 
les circumstàncies ressenyades, que impedien el desenvolupament normal de les obres, 
fins al moment que s’adoptara una decisió respecte a la substitució de la xarxa d’aigua 
potable afectada. 

D’altra banda s’indica, pel que fa a l’existència del pla de seguretat i salut, que sí que 
consta en l’expedient de contractació, alhora que s’adjunta una fotocòpia del dit pla. 

Segons l’Ajuntament no és cert que no s’haja fet lliurament de l’objecte del contracte, ja 
que en l’expedient consta l’acta de recepció formal de la referida obra de 22 de 
desembre de 2011. S’adjunta fotocòpia d’aquest document. 

En el mateix sentit, l’Ajuntament manifesta que no és cert que en l’expedient no consta 
prova de la no concurrència d’una prohibició de contractar amb l’Administració pública, 
com estableix l’article 62 de l’LCSP, ja que d’acord amb aquest article i com requereix 
el plec de clàusules administratives, el representant legal de l’empresa adjudicatària va 
aportar declaració responsable de no trobar-se la societat ni els administradors ni els 
representants legals, així com el seu signant, en cap de les prohibicions i 
incompatibilitats per a contractar assenyalades en l’article 49 de l’LCSP, en els termes i 
condicions que s’hi preveuen. S’adjunta fotocòpia d’aquest document. 

Comentaris: Pel que fa al modificat de l’obra, l’Ajuntament es limita a justificar el que 
es posa de manifest en l’esborrany de l’Informe, respecte a la falta de diligència, 
planificació i organització del contracte. 

Amb anterioritat a la licitació d’un contracte d’una importància tan significativa, 
l’Ajuntament hauria de tenir coneixement de totes les circumstàncies que poden afectar 
el seu normal desenvolupament, i no es pot al·legar, com una causa imprevista, que 
tenia un total desconeixement de la xarxa d’aigua potable del municipi. No es tracta 
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d’una causa imprevista, sinó que no s’han exercit de forma efectiva les funcions 
públiques que té assignades l’Ajuntament, sobretot quan al·lega que sí que va realitzar 
un estudi sobre el tema, encara que no s’aporta juntament amb l’escrit d’al·legacions ni 
s’indica, quant menys, la data en què es va realitzar aquest informe. 

Pel que fa al pla de seguretat i salut, no cap fer valoracions en aquest Informe, en la 
mesura que si el tal document hagués constat en l’expedient, s’hagués examinat. 

Respecte al lliurament de l’objecte del contracte, interessa ressenyar que l’article 218 de 
l’LCSP diferencia dos moments amb claredat: un primer moment que és quan es 
produeix el lliurament del contracte, als efectes establits en l’article 205.2, i l’altre, tres 
mesos després en els quals l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final 
de les obres. 

Finalment, pel que fa al compliment de la prova de no concurrència d’una prohibició de 
contractar amb l’Administració pública, d’acord amb el que disposa l’article 62 de 
l’LCSP, simplement hem d’assenyalar que l’Ajuntament adjunta en les seues 
al·legacions el document que en el seu moment va ser analitzat durant els treballs de 
fiscalització i es va considerar que no reunia els requisits de l’article 62 de l’LCSP, per 
la qual cosa no s’afegeix res de nou a allò ja verificat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 3er de 
la pàgina 42 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria  amb la següent redacció: “Cal 
fer notar, a més a més, que entre la documentació administrativa del contracte no s’ha 
pogut comprovar l’existència d’un programa de treball ni el lliurament de l’objecte del 
contracte ni prova de la no concurrència d’una prohibició per a contractar, formalitzada 
d’acord amb l’article 62 de l’LCSP”. 

21.- Apartat 8.4, paràgrafs 4rt, 5é, 6é, 7é i 8é de la pàgina 42 de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa a la modificació pressupostària i errònia imputació 
comptable de la despesa, servisquen com a al·legacions les que es formulen en escrit 
paral·lel a aquestes al·legacions de l’àrea d’Intervenció-Tresoreria. 

Quant al modificat de l’obra de l’expedient 9/2010, no és cert que s’hi limite a dir que 
es considera necessari introduir noves unitats d’obra no previstes inicialment, sinó que 
per part de l’arquitecte projectista i director facultatiu de l’obra se’n presenta un 
modificat, en el qual en l’apartat 2 de la memòria del projecte modificat incorpora la 
justificació de les modificacions plantejades respecte del projecte originari. S’adjunta 
fotocòpia del projecte modificat en la part a què es refereix l’al·legació. 

Pel que fa a la falta del DNI del representant legal de l’empresa, l’LCSP en el seu article 
72 elimina aquest requisit en aquells casos en els quals s’acredite la inscripció en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o, en el seu cas, d’un 
registre oficial de licitadors i empreses classificades d’una comunitat autònoma. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària, com que en el plec de condicions particulars 
aprovat es preveia aquesta possibilitat, aporta certificat del Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Ocupació, 
a la vista del qual queden acreditats els referits requisits exigits per l’LCSP. 
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En l’escrit d’al·legacions es fa referència, a més a més, a què no és cert que en 
l’expedient no conste prova de la no concurrència d’una prohibició de contractar amb 
l’Administració Pública, d’acord amb el que disposa l’article 62 de l’LCSP, ja que de 
conformitat amb aquest article i com requereix el plec de clàusules administratives, el 
representant legal de l’empresa adjudicatària aporta declaració responsable de no trobar-
se la societats ni els seus administradors i representants legals així com el seu signant, 
en cap de les prohibicions i incompatibilitats per a contractar assenyalades en l’article 
49 de l’LCSP, en els termes i condicions que s’hi preveuen. S’adjunta fotocòpia 
d’aquest document. 

Comentaris: En les al·legacions a la modificació pressupostària existeix una remissió a 
un informe paral·lel de la Intervenció-Tresoreria, en el qual no existeix cap referència a 
aquestes circumstàncies, per la qual cosa no és procedent de realitzar cap comentari. 

Referent al tema de la modificació del projecte original, que l’informe de modificat que 
l’arquitecte projectista i director facultatiu de l’obra ha realitzat, i que una part se 
n’adjunta en l’al·legació, es fa referència a què el modificat obeeix a causes imprevistes 
no considerades en el projecte original, sense que en cap moment es concreten o 
justifiquen de forma fefaent les raons per les quals no va ser possible preveure aquestes 
circumstàncies. 

En tot cas, interessa ressaltar que l’escrit d’al·legacions no fa referència a la 
circumstància que no s’ha formalitzat el preceptiu expedient de modificació 
pressupostària per a finançar el projecte, o que no s’ha admés una resolució en què 
s’aprove el projecte modificat, en la qual resolució es deixe constància de les raons 
d’interés públic que obligaven a modificar el projecte. 

Pel que fa a la justificació de la personalitat del representant de l’empresa adjudicatària 
mitjançant la presentació del DNI, són adequats els arguments que utilitza l’Ajuntament 
en els seus escrits d’al·legacions, encara que interessa ressaltar que només li serveix 
aquesta justificació quant a la no existència del DNI, ja que la resta de documentació 
justificativa sí que ha sigut presentada per l’empresa. 

Finalment, pel que fa al compliment de la prova de no concurrència d’una prohibició de 
contractar amb l’Administració pública, de conformitat amb el que disposa l’article 62 
de l’LCSP, simplement hem d’assenyalar que l’Ajuntament adjunta en les seues 
al·legacions el document que va ser analitzat en els treballs de fiscalització realitzats i es 
va considerar que no reunia els requisits de l’article 62 de l’LCSP, per la qual cosa no 
s’afegeix res de nou a allò ja verificat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 8é de 
la pàgina 42 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria així: “Pel que fa a la 
documentació administrativa del contracte, interessa ressaltar que no s’ha pogut 
comprovar la justificació de la no concurrència d’una prohibició per a contractar, 
d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP”. 

22.- Apartat 8.4, paràgrafs 1er i 2on de la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En les al·legacions a l’errònia imputació comptable de la despesa 
existeix una remissió a un informe paral·lel de la Intervenció-Tresoreria, en el qual no 
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hi ha cap referència a aquestes circumstàncies, per la qual cosa no és procedent de 
realitzar cap comentari. 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que no és cert que no s’haja fet lliurament de l’objecte 
del contracte, ja que en l’expedient consta l’acta de recepció de la referida obra de data 
9 de juny de 2011. S’adjunta fotocòpia del document. 

Quant a la liquidació de l’obra, aquesta ha de realitzar-se una vegada transcorregut el 
termini de garantia previst en el plec de clàusules administratives particulars, i sempre 
amb l’informe favorable de la direcció facultativa, segons l’article 218 de l’LCSP. En 
aquest cas el termini de garantia previst era d’una any. Una vegada complit l’any el 12 
de juny de 2012 s’ha emés informe del facultatiu de l’obra en el qual s’ha detectat una 
sèrie de deficiències que han sigut traslladades a l’empresa contractista per a la seua 
resolució. S’està a l’espera que per part de l’empresa es reparen les deficiències 
detectades, per la qual cosa no és procedent de liquidar el contracte ni de tornar de la 
garantia definitiva. 

Pel que fa a l’obligació de presentar programa de treball, l’Ajuntament considera que en 
aplicació de l’article 144 del Reial Decret 1098/2001, en aquest cas no existeix 
obligació d’aportar programa de treball, ja que el període d’execució del contracte era 
inferior a l’any i no s’exigia en el plec de clàusules administratives particulars. A més a 
més, l’Ajuntament al·lega que no és cert que no existisca informe de l’estat de les obres 
i que el dit informe va ser presentat en data 31 de juliol de 2012. 

Quant a què no s’ha pogut verificar l’existència de certificació final d’obra, aquesta va 
ser presentada per registre d’entrada el 18 de juliol de 2011. Se n’adjunta fotocòpia. 

Finalment, segons l’Ajuntament no és cert que en l’expedient no conste prova de la no 
concurrència d’una prohibició de contractar amb l’Administració pública, d’acord amb 
el que disposa l’article 62 de l’LCSP, ja que conformement amb aquest article i com 
requereix el plec de clàusules administratives, el representant legal de l’empresa 
adjudicatària aporta declaració responsable de no trobar-se la societat ni els seus 
administradors ni els seus representants legals, així com el seu signat, en cap de les 
prohibicions i incompatibilitats per a contractar assenyalades en l’article 49 de l’LCSP, 
en els termes i condicions que s’hi preveuen. S’adjunta fotocòpia d’aquesta declaració i  
fotocòpia del document. 

Comentaris: En l’informe de la Intervenció-Tresoreria que es menciona en l’escrit 
d’al·legacions no es fa referència a allò que s’hi indica, per la qual cosa no és procedent 
realitzar-hi comentaris. 

Quant al lliurament de l’objecte del contracte, convé ressenyar que l’article 218 de 
l’LCSP diferencia dos moments amb claredat: el primer, quan es va produir el 
lliurament de l’objecte del contracte als efectes establis en l’article 205.2; i un segon 
moment tres mesos després, en els quals l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres. 

Pel que fa a la liquidació del contracte, tenint en compte que la seua execució comença 
el dia 27 d’octubre de 2010, que és quan es realitza l’acta de replanteig prèvia al 
començament de l’obra, i que el termini d’execució era de dos mesos, interessa ressaltar 
que en el moment de realització dels treballs de fiscalització ja havia transcorregut el 
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termini de garantia i, en conseqüència, hauria d’haver-se realitzat la liquidació del 
contracte, circumstància que es posa de manifest en l’esborrany de l’Informe, ja que no 
hi havia cap document sobre el tema en l’expedient revisat. 

La citada circumstància és confirmada per l’Ajuntament en presentar en l’escrit 
d’al·legacions l’informe del facultatiu de l’obra de data 31 de juliol de 2012. En tot cas, 
si com a conseqüència dels retards acumulats en l’execució de l’obra s’ha iniciat la 
liquidació amb retard i l’Ajuntament tenia documents que així ho posen de manifest, en 
alguna de les nombroses reunions que s’han mantingut hauria haver-los facilitat. 

Pel que fa al programa de treball, resulten adequats els arguments de l’Ajuntament en el 
seu escrit d’al·legacions, en la mesura que el termini d’execució del programa era 
inferior a l’any i no s’indicava en el plec l’obligació de presentar-lo. 

La referència que es realitza en l’esborrany de l’Informe a la certificació final d’obra és 
un error material, en la mesura en què sí que es va verificar la seua existència en el 
moment de realitzar el treball de fiscalització, com consta en els papers de treball. 

Finalment, pel que fa al compliment de la prova de no concurrència d’una prohibició de 
contractar amb l’Administració pública, conformement amb el que disposa l’article 62 
de l’LCSP, simplement convé assenyalar que l’Ajuntament adjunta en les seues 
al·legacions el document que en el seu moment ja es va veure durant el treball de 
fiscalització i es va considerar que no reunia els requisits de l’article 62 de l’LCSP, per 
la qual cosa no s’afegeix res de nou a allò ja verificat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 2on de 
la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “Pel 
que a la documentació administrativa del contracte no s’ha pogut comprovar 
l’existència del lliurament de l’objecte del contracte, aprovació de la liquidació del 
contracte, informe del departament d’obres sobre el seu estat i devolució de la fiança 
definitiva, així com prova de la no concurrència d’una prohibició per a contractar, 
formalitzada d’acord amb el que regula l’article 62 de l’LCSP”. 

23.- Apartat 8.5, paràgraf 4rt de la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En tots els expedients revisats per la Sindicatura de Comptes 
consta l’informe de la secretària de l’Ajuntament en el qual es fa constar que s’emetien 
en compliment del que preveu l’apartat 7é de la Disposició Addicional 2ª de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. En el mateix sentit, tots els 
plecs de condicions administratives estan visats amb la signatura de la secretària de 
l’Ajuntament. 

Comentaris: En l’anàlisi dels documents que hi ha en els diferents expedients 
administratius s’ha comprovat que allò que la secretària de l’Ajuntament realitzava no 
era un informe jurídic sobre la idoneïtat del plec de clàusules administratives particulars 
quant a l’LCSP, sinó un informe jurídic sobre la forma en què havia de realitzar-se la 
contractació, circumstància que no és allò a què fa referència l’esborrany de l’Informe, 
que es refereix a la necessitat de comptar amb un informe jurídic de la Secretaria de 
l’Entitat sobre el plec de clàusules administratives particulars. 
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Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

24.- Apartat 8.5, paràgraf 6é de la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’article 99 de l’RLCAP a què fa referència l’informe és erroni, 
atés que ha de referir-se a l’article 49 de l’LCAP. L’Ajuntament al·lega que no pot estar 
d’acord amb l’observació realitzada en l’esborrany de l’Informe, donat que és com 
afirmar que l’òrgan de contractació no ha fixat, amb caràcter previ, el procediment de 
selecció del contractista. 

D’acord amb el precepte legal citat es va aprovar, per resolució del regidor delegat 
d’Hisenda núm. 130/2008, de 24 de gener, el plec de clàusules administratives 
particulars, així com l’adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat. La 
clàusula 2ª del plec indica que es fixa com a tipus de licitació a la baixa, que no podrà 
ser ultrapassat per cap de les proposicions, sota pena de rebuig per la mesa, ni servir de 
determinant exclusiu de l’adjudicació, una quantitat concreta. En el mateix sentit, en la 
clàusula 11ª, en què es fixa el model de proposició econòmica que hagen de presentar 
els licitadors, es fa referència a què serà per a participar en el procediment negociat. 

En raó de les circumstàncies exposades s’indica que no pot afirmar-se que els plecs no 
concreten cap aspecte relacionat amb la tramitació administrativa del procediment de 
selecció del contractista, ja que els plecs inclouen pactes i condicions definidores de 
drets i obligacions que assumiran les parts del contracte. 

Comentaris: La forma en què ha actuat l’Ajuntament no és del tot encertada ja que 
hauria d’haver fet una menció expressa al procediment de selecció del contractista en el 
plec de clàusules administratives particulars. Aquesta és l’observació que es realitza en 
l’Informe, que no ha sigut desvirtuada per allò que s’afirma en l’escrit d’al·legacions, 
encara que ha de corregir-se l’error material en la referència al precepte de l’RLCAP 
que se cita. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 6é de 
la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció. “En 
l’expedient 2/2008 s’ha comprovat que en el plec de clàusules administratives 
particulars aprovat no es concreta cap aspecte relacionat amb la tramitació 
administrativa del procediment de selecció del contractista, cosa que incompleix 
l’article 49 de l’LCSP, que estableix que els plecs són la norma reglamentària que 
regula tots els aspectes jurídics, econòmics i administratius de la contractació”. 

25.- Apartat 8.4, paràgraf 9é de la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions de l’Ajuntament es fa referència a un 
escrit paral·lel a aquestes al·legacions de l’àrea d’Intervenció-Tresoreria. 

Comentaris: En el citat informe paral·lel de la Intervenció-Tresoreria a què fa referència 
l’al·legació, no es fa cap esment al que indica l’esborrany de l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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26.- Apartat 8.5, paràgraf 9é de la pàgina 43 i paràgrafs 1er i 2on de la pàgina 44 de 
l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions de l’Ajuntament es fa menció a un 
escrit paral·lel a aquestes al·legacions de l’àrea d’Intervenció-Tresoreria, que no es 
refereixen al tema que menciona. 

L’Ajuntament, com queda acreditat en els expedients, ha acabat sol·licitant 6 ofertes en 
l’expedient 3/2008 i un total de 4 ofertes en l’expedient 2/2008. S’indica en l’escrit 
d’al·legacions que en l’article 92 de l’LCSP es fa menció a què en el procediment 
negociat se sol·licitaran ofertes, sense que el seu nombre siga inferior a tres i afegeix 
que s’haurà de deixar constància en l’expedient de les invitacions cursades, les ofertes 
rebudes així com les raons per a la seua acceptació o rebuig. 

L’Ajuntament al·lega, així mateix, que segons la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (informe 65/09, de 23 de juliol de 2010), no és cert que per a garantir la 
concurrència no siga suficient sol·licitar les tres ofertes, sempre que es faça a persones 
físiques o jurídiques capacitades per al compliment de l’objecte del contracte, i no hi 
haurà obligació de seguir formulant sol·licituds si en contesten només una o dues. 
Aquesta consulta de la Junta indica que és principi general del dret que ningú no està 
obligat a fer l’impossible, raó per la qual, si sol·licitades les ofertes que la Llei exigeix, 
només se n’hagueren presentat dues o fins i tot cap, l’òrgan de contractació no està 
obligat a seguir sol·licitant-ne més fins aconseguir que se’n presenten tres. 

En l’expedient 3/2008, segons resolució del regidor del delegat d’Hisenda, es van 
sol·licitar tres ofertes, i es va presentar una única oferta subscrita conjuntament per dos 
professionals. Aquesta oferta va ser rebutjada per la mesa de contractació el 18 de febrer 
de 2008 per no complir amb els requisits establits en els plecs i es declara deserta 
aquesta licitació. Se sol·liciten tres noves ofertes i es presenten dues proposicions, i les 
dues són admeses per la mesa de contractació. S'adjunta fotocòpia de les resolucions del 
regidor delegat d’Hisenda, així com les actes de la mesa de contractació. 

En l’expedient 2/2008 es van sol·licitar quatre ofertes mitjançant resolució del regidor 
delegat d’Hisenda, i es van presentat dos ofertes, però en va quedar admesa, finalment, 
una, atés que un del licitadors no va atendre el requeriment de la mesa de contractació 
per a esmenar la documentació que hi havia en el sobre A. S’adjunta fotocòpia de la 
resolució del regidor delegat i l’acta de la mesa de contractació. 

Comentaris: En primer lloc cal comentar que es tracta de la licitació d’un contracte de la 
redacció del projecte bàsic i d’execució i estudi de seguretat i salut del contracte que té 
per objecte el desenvolupament de les obres relatives al Parc Fluvial II. És a dir, que a la 
Comunitat Valenciana no és tasca impossible, com al·lega l’Ajuntament, tenir un mínim 
raonable d’ofertes. Per tant, aquest argument no és suficient per a modificar el que posa 
de manifest l’Informe de la Sindicatura. 

A més a més, si repassem la mateixa al·legació que fa l’Ajuntament, resulta que del 
contracte 3/2008, per a obtenir l’oferta econòmicament mes avantatjosa, només ha 
reballat amb dues proposicions, la qual cosa evidentment, a l’Ajuntament li pot semblar 
suficient, però no per a una bona aplicació dels principis d’objectivitat i concurrència 
que ha de presidir l’actuació administrativa en la gestió dels contractes públics. 
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Quant al contracte 2/2008, el mateix Ajuntament en la seua al·legació admet que només 
hi va haver una oferta, per la qual cosa sembla evident que, amb només una oferta, és 
difícil negociar per a aconseguir l’oferta econòmicament més avantatjosa, com obliga 
l’article 134 de l’LCSP. 

En definitiva, donat que s’estava en un procediment negociat que, d’altra banda, no 
necessita de la constitució de mesa de contractació, és a dir, es tracta d’un procediment 
summament àgil i ràpid de licitació, no és tasca impossible, sinó obligació legal obtenir 
un nombre raonable d’ofertes, amb la finalitat de poder obtenir la proposició 
econòmicament més avantatjosa. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 2on de 
la pàgina 44 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “Es 
considera que, per a un adequat compliment del que disposa l’article 92 de l’LCAP, 
l’Ajuntament ha de procurar que hi haja una mínima concurrència d’ofertes, que faça 
possible una negociació, amb la finalitat d’obtenir l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. En aquest sentit, no es tracta únicament de complir amb el requisit formal 
d’invitar tres empreses, sinó de garantir una mínima concurrència, amb professionals 
que puguen prestar el servei que se sol·licita”. 

27.- Apartat 8.5, paràgrafs 4rt i 5é de la pàgina 44 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als imports pendents de pagament, la no existència de 
certificat de límits plurianuals i reintegrament dels anuncis, servisquen com a al·legació 
les que es formulen en escrit paral·lel de l’àrea encarregada de la seua gestió, que és la 
d’Intervenció Tresoreria. 

Quant a la resta de les qüestions, s’indica en l’escrit d’al·legacions que no s’entén que, 
pel que fa a aquest contracte 1/2008, s’informe sobre la falta de supervisió del projecte i 
la seua aprovació, quan no es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics regulat 
en l’article 158 de l’LCSP, sinó d’un contracte de serveis dels prevists en l’article 10 de 
l’LCSP. 

Tampoc no s’entén que es faça referència al manteniment de l’equilibri financer 
aplicable als contractes de gestió de serveis públics, previst en l’article 158 de l’LCSP, i 
no al de serveis, com és el cas del contracte que estem tractant. 

Comentaris: L’informe paral·lel de la Intervenció-Tresoreria al qual l’al·legació fa 
referència, no diu res quant al que es posa de manifest en l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització, per la qual cosa no cal fer cap comentari. 

Pel que fa a la resta de les qüestions, interessa assenyalar que, d’acord amb el treball 
realitzat es va considerar el contracte 1/2008 com un contracte de gestió de serveis 
públics, dels prevists en l’article 158 de l’LCSP, i no un contracte serveis dels prevists 
en l’article 10 de l’LCSP. 

Es considera que es tracta d’un contracte de serveis públics, perquè l’objecte del 
contracte, que és la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans, així com el 
transport al centre de tractament de residus i manteniment integral de contenidors, 
d’acord amb l’article 26.1 a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, és 
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una competència que han de prestar els municipis. En aquest sentit es pronuncia l’article 
42.3 a de la Llei General de Sanitat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

28.- Apartat 8.5, paràgrafs 6é i 7é de la pàgina 44 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega, qual al requeriment efectuat a 
l’adjudicatari del contracte perquè esmene els errors existents en el projecte inicialment 
presentat, relatiu a l’expedient de referència 3/2008, que ha aplicat erròniament l’article 
95 de l’LCAP, que regula allò relatiu a la demora en l’execució del contracte, quan 
existeix un article específic relatiu a l’esmena d’errors en els projectes d’obres. 

Quant a això, tot i que l’esborrany de l’Informe indica que el contracte hauria d’haver 
sigut resolt, l’Ajuntament al·lega que es va realitzar en compliment i aplicació de 
l’article 217 de l’LCSP, que regula les especialitats en l’elaboració de projectes en els 
seus apartats 1 i 2. Per tant, es considera correcte, en aplicació de l’esmentat article, el 
requeriment efectuar per a l’esmena d’errors en el projecte original per a la contractació 
de l’obra Parc Fluvial I. 

Comentaris: En virtut del que preveu la clàusula 24ª del plec de clàusules 
administratives particulars, el règim jurídic aplicable a aquest contracte és el Reial 
Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de l’LCAP, així com el 
Reglament General de Contractació. En conseqüència, no té massa sentit que 
l’al·legació es fonamente en funció d’una legislació que no hi és d’aplicació. En 
qualsevol cas, revisada la legislació en què es basa l’al·legació de l’Ajuntament, cal 
manifestar que l’article 217 al qual es refereix no és de l’LCSP, sinó de l’LCAP. 

En qualsevol cas, de la lectura del citat precepte legal es dedueix que es pot donar la 
possibilitat d’esmenar defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i 
infraccions de preceptes legals o reglamentaris que hi siguen imputables, que no són el 
cas que ara tractem en què el licitador s’ha excedit de forma substancial, segons 
l’informe de l’arquitecte municipal, del pressupost de licitació. 

Pel que fa a la referència a l’article 95 de l’LCSP, és cert el que indica l’escrit 
d’al·legacions, en el sentit que es tracta d’un article que fa referència a la demora en 
l’execució del contracte i no a les irregularitats que es produïsquen en la fase de licitació 
i adjudicació. En conseqüència, seria convenient suprimir aquesta referència legal per 
no ser-hi d’aplicació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 7é de 
la pàgina 44 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: 
“Aquesta actuació de l’Entitat no resulta adequada, en la mesura que l’adjudicatari 
coneixia les condicions de licitació, i l’Entitat hauria d’haver promogut la resolució del 
contracte”. 

29.- Apartat 8.5, paràgraf 8é i 9é de la pàgina 44 i 1er de la pàgina 45 de l’esborrany 
de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Quant als interessos de demora, s’esmenta l’escrit de l’àrea 
d’Intervenció-Tresoreria que no fa cap referència a aquest tema. 
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Pel que fa a l’autorització per a contractar, donat que no es fa menció a cap precepte 
legal en l’Informe que impose la dita obligació, l’Ajuntament no sap que què es refereix 
i, en conseqüència, no es presenta cap al·legació. 

Quant a què no existisca acte formal de recepció, l’Ajuntament no comparteix aquesta 
afirmació, atés que els projectes elaborats relatius a les obres de referència es van 
presentar pel registre d’entrada de l’Ajuntament, previ informe favorable de l’arquitecte 
municipal i són aprovats pel l’òrgan de contractació. Segons l’Ajuntament, tot aquest 
procés, per economia processal, considera que és suficient com a acte formal de 
recepció. 

Pel que fa a la liquidació de la fiança i liquidació d’aquests dos contractes 2/2008 i 
3/2008, donat que inclouen no només la redacció del projecte i estudi de seguretat i 
salut, sinó també la direcció de les obres, no pot entendre’s complit el contracte en tant 
que no es realitze la totalitat de l’objecte del contracte i es porten a terme totes i 
cadascuna de les tasques que encomana la Llei, inclosos els informes finals per a la 
devolució de la garantia, en el seu cas, i liquidació del contracte. Aquestes tasques 
encara no s’han completat, com s’ha posat de manifest en les al·legacions que s’han 
presentat als contractes d’obres 3/2009 i 15/2010. 

D’altra banda no s’està d’acord amb el criteri seguit en l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització, pel que fa a què no consta en l’expedient la verificació del poder del 
representant legat de la unió temporal d’empreses, ja que en l’expedient hi ha constància 
de l’escriptura de constitució de l’UTE “els senyors Francisco Javier Cisneros Ayucar i 
Ignacio Noguera Muñoz” atorgada davant notari de València, el 12 de març de 2008, i 
designa com a gerent únic el senyor Francisco Javier Cisneros Ayucar. 

Quant al citat punt, l’Ajuntament al·lega que les unions temporals d’empreses es 
constitueixen a posteriori, una vegada adjudicat el contracte, i consta fins a aquest 
moment un mer compromís dels licitadors, per la qual cosa la validació de poder ha de 
referir-se a cadascun dels que van participar en la licitació i després van constituir 
l’UTE. Evidentment en el cas de l’UTE que ara tractem, en ser persones físiques, no cal 
la validació de poder perquè actuen en nom i representació pròpia. S’ha de comprovar a 
posterior, prèvia la formalització del contracte, que s’ha constituït aquesta UTE i el 
nomenament del representant legal, com s’ha realitzat en l’expedient de referència. 

L’anterior argumentació que es recull en l’escrit d’al·legacions es fonamenta en l’article 
24 de l’LCAP i el mateix article del Reial Decret 1098/2001 i per això es va comprovar 
la constitució de l’UTE, així com el poder suficient del signant del contracte. 

Comentaris: En l’informe paral·lel de la Intervenció-Tresoreria a què es refereix l’escrit 
d’al·legacions, no hi ha cap referència al que aquest mencionava, per la qual cosa no cal 
realitzar cap consideració. 

Pel que fa a l’autorització per a contractar, es considera que no s’ha d’opinar en 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització sobre la circumstància que l’article 292.2 de 
l’LCSP regule que l’òrgan de contractació haurà d’autoritzar la contractació abans de la 
seua aprovació. 

Respecte a l’acte formal del lliurament del contracte, cal ressaltar que l’escrit 
d’al·legacions descriu tot el procediment que l’Ajuntament ha realitzat amb el projecte 
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redactat i no hi existeix menció a què s’haja realitzat cap acte formal de recepció de 
l’objecte del contracte. 

Finalment, pel que fa a la no existència de validació de poder del representant legal de 
l’UTE, en primer lloc cal posar de manifest que no es pot al·legar que en ser persones 
físiques els participants de l’UTE no cal la validació de suficiència de poder, i al final 
de l’al·legació l’Ajuntament diu que sí que va comprovar el poder suficient del signant 
del contracte, sense que hi ha haja cap document en l’expedient que ho documente. 

Per tant, la qüestió es tan simple com deixar constància que en el propi contracte signat 
per l’Ajuntament es diu que el senyor Javier Cisneros Ayucar signa en nom i 
representació de l’UTE, d’acord amb un poder atorgat al seu favor, per la qual cosa la 
conclusió és clara: l’Ajuntament hauria d’haver sol·licitat la validació d’aquest poder 
atorgat. 

L’escrit d’al·legacions indica que l’Ajuntament va comprovar la constitució de l’UTE i 
la validació del contracte formalitzat, circumstàncies de les quals no hi ha constància 
documentat en l’expedient revisat, i no se n’ha aportat cap documentació en el tràmit 
d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

30.- Apartat 8.6, paràgraf 3er de la pàgina 45 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions expressa que l’Ajuntament no està 
d’acord amb el criteri seguit en l’esborrany de l’Informe de fiscalització, ja que el que 
celebra l’Ajuntament és un negoci jurídic sobre una propietat incorporal de caràcter 
patrimonial, la cessió de l’ús i explotació del dret de marca registrada, per un període de 
tres anys, i no es tracta d’un contracte administratiu, sinó d’un contracte privat, subjecte 
a la legislació patrimonial, exclòs de l’aplicació de l’LCSP, a la vista del que exposa 
l’article 4 de l’LCSP. 

En aquest sentit, la Disposició Addicional 2ª de l’LCSP indica que corresponen als 
alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació, respecte dels contractes d’obres, se subministrament, de serveis, de gestió 
de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el 
seu import no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració 
no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues 
anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

Correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals, així mateix, l’adjudicació de 
concessions sobre els béns i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan 
el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats. 
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Comentaris: En la citada Disposició Addicional 2ª de l’LCSP a què fa referència l’escrit 
d’al·legacions diu que correspon al Ple les competències com a òrgan de contractació 
respecte dels contractes no mencionats en l’apartat anterior que celebre l’Entitat. 

En el mateix sentit correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de 
l’Entitat i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, 
així com l’alienació del patrimoni quan no estiguen atribuïdes a l’alcalde o al president, 
i dels béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que siga el seu valor. 

En aquest context, d’acord amb la citada Disposició Addicional, és competència del Ple 
de l’Entitat l’adjudicació de concessions sobre els seus béns, sense distingir si aquests 
béns són materials o immaterials com és el cas que ara tractem, en el qual s’ha adjudicat 
la cessió amb caràcter exclusiu de l’ús i explotació de la marca “La Tomatina” i el dret 
d’imatge i explotació del disseny dels dibuixos del “Tomatico”. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

31.- Apartat 8.6, paràgraf 4rt de la pàgina 45 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament es remet a l’al·legació anterior i, per tant, al·lega 
que en l’expedient consta un informe de la Secretaria de l’Entitat en el qual s’hi fa una 
advertència. 

Comentaris: No resulta adequat que l’Ajuntament defenga la seua posició en defensa 
que no existisca cap documentació de cadascuna de les fases en què es divideix la gestió 
administrativa i execució del contracte, i al·lega que es tracta d’un contracte privat no 
inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’LCSP, quan l’informe de la Secretaria de 
l’Ajuntament que s’adjunta, conclou que d’acord amb el Reial Decret 1372/1986, de 13 
de juny, que aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, el seu article 92 
estableix que l’arrendament i qualsevol altra forma de cessió d’ús de béns patrimonials 
de les entitats locals es regirà, en tots els casos, quant a la seua preparació i adjudicació 
per la normativa reguladora de contractació d’entitats locals, i aquesta estarà constituïda 
per l’LCSP i la seua normativa de desenvolupament. 

Per tant, no té cap sentit al·legar contra el que indica l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització, donat que la mateix secretària de l’Ajuntament informa que, quant menys, 
el contracte, pel que fa a la seua preparació i adjudicació, es regirà per l’LCSP. En 
aquest sentit, independentment de la legislació que hi siga aplicable, en els treballs de 
fiscalització d’un expedient de contractació es revisa tota la documentació relativa a la 
seua execució. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

32.- Apartat 8.7, paràgraf 6é de la pàgina 45 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions expressa que no és cert que el plec de 
clàusules administratives no especifique el procediment d’adjudicació que s’ha 
d’utilitzar, així com els aspectes tècnics o econòmics objecte de negociació, com queda 
constància en la clàusula 3ª del plec aprovat, ja que estan fixats en la clàusula 21ª del 
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plec els criteris econòmics i tècnics objecte de negociació. S’adjunta fotocòpia del plec 
de clàusules administratives particulars. 

Comentaris: La clàusula a la qual fa menció l’escrit d’al·legacions, expressa que el 
procediment d’adjudicació serà el procediment negociat, encara que sense especificar si 
es tracta del procediment negociat amb publicitat o sense, amb independència de la 
diferent tramitació administrativa que té cadascun d’aquests procediments 
d’adjudicació. En aquest context, l’article 67.f de l’RLCAP estableix que el plec de 
clàusules administratives particulars especificaran el procediment i la forma 
d’adjudicació del contracte, circumstància que en el cas que tractem no es produeix. 

Quant als aspectes econòmics i tècnics per a negociar, el plec no els especifica i el que 
fa és establir uns criteris d’adjudicació, com si el contracte haguera d’adjudicar-se pel 
procediment obert i no pel procediment negociat sense publicitat, que és com tramita 
aquest expedient de contractació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

33.- Apartat 8.7, paràgraf 7é de la pàgina 45 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions fa esment a què l’Entitat no està d’acord 
amb el criteri que expressa l’esborrany de l’Informe de fiscalització, en el sentit que, tot 
sol·licitant tres ofertes, d’acord amb l’article 162 de l’LCSP, no es complisca amb el 
que estableix aquest mateix article, donat que aquest article exigeix que s’haurà de 
sol·licitar, quant menys, oferta de tres empreses capacitades a fi de garantir una mínima 
concurrència que permeta obtenir un preu adequat. 

En l’expedient consta que es van sol·licitar tres ofertes a empreses capacitades, amb la 
qual cosa es va procurar així la concurrència, i és, per tant, gratuïta i totalment 
infundada qualsevol afirmació contrària. S’adjunta còpia de la resolució del regidor 
delegat d’Hisenda 1021/2009, de 12 de maig. 

Comentaris: És cert que van sol·licitar tres ofertes, com indica l’esborrany de l’Informe, 
encara que també és cert que de les tres empreses invitades només en va contestar una, 
circumstància a la qual l’Ajuntament no fa menció en el seu escrit d’al·legacions. 

L’Ajuntament intenta fonamentar la seua al·legació en funció del que estableix l’article 
162 de l’LCSP, encara que no fa referència a la forma en què es pot obtenir un preu 
adequat en els supòsits en els quals només es compta amb una oferta. En qualsevol cas, 
convé deixar constància en l’Informe que l’Ajuntament no ha incomplit cap precepte 
legal, tot i que podria haver gestionat el contracte de forma que s’ajustara en major 
mesura als principis de publicitat i concurrència. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 71 de 
la pàgina 45 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “En el 
tràmit de selecció de l’adjudicatari se sol·liciten tres pressuposts, encara que només es 
presenta una oferta que és la que resulta adjudicatària, circumstància que hauria 
d’haver-se evitat en la mesura que si s’hagués comptat amb tres pressuposts alternatius, 
s’hauria garantit un adequat compliment dels principis de publicitat i concurrència”. 
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34.- Apartat 8.7, paràgraf 8é de la pàgina 45 i 1er de la pàgina 46 de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als interessos de demora així com a l’incompliment 
dels terminis legals de pagament de les obligacions contretes, servisca com a al·legació 
les al·legacions que es formulen en escrit paral·lel de l’àrea encarregada de la seua 
gestió, que és la d’Intervenció-Tresoreria. 

Comentaris: L’informe paral·lel de l’àrea d’Intervenció-Tresoreria que es menciona en 
l’escrit d’al·legacions, no fa referència al que expressa l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

35.- Apartat 8.7, paràgraf 2on de la pàgina 46 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions indica que existeix un informe de 
l’inspector cap de la Policia Local de 8 de juny de 2004 que proposa les zones on 
implantar aquest sistema, complementat amb un altre de posterior de 4 de gener de 
2005. 

Pel que fa a l’autorització per a contractar, com ja s’ha comentat en unes altres 
al·legacions, no es fa menció a cap precepte legal en l’informe que sustente aquesta 
obligació, per la qual cosa l’Ajuntament desconeix a què es refereix. No obstant això, el 
Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de gener de 2005, va acordar aprovar, 
com a forma de gestió del servei d’estacionament amb horari limitat, la gestió indirecta, 
mitjançant concessió i, en compliment de l’anterior, es va tramitar el corresponent 
expedient de contractació. S’adjunta còpia de l’Acord del Ple de l’Ajuntament 
mencionat. 

Pel que fa a l’informe jurídic de la Secretaria de l’Entitat sobre el plec de clàusules 
administratives particulars, es fa menció al que s’ha expressat relacionat amb unes altres 
al·legacions anteriors. 

Comentaris: Pel que fa a l’autorització de contractar, interessa deixar constància que el 
contracte revisat està licitat i adjudicat en l’exercici de 2009 i els documents justificatius 
que l’Ajuntament presenta són de l’exercici de 2004 i 2005, per la qual cosa, 
evidentment, no tenen cap valor i no convé modificar el que expressa l’esborrany de 
l’Informe. 

En tot cas, interessa assenyalar que l’informe de l’inspector cap de la Policia Local seria 
un informe accessori i de suport per tal que, en funció d’aquest informe i d’uns altres 
possibles, l’òrgan de contractació, com exigeix l’article 292 de l’LCSP, autoritzara la 
realització d’aquest contracte. En qualsevol cas, l’inspector cap de la Policia Local no és 
l’òrgan de contractació de l’Ajuntament ni en aquest ni en cap expedient de contractació 
que haja de realitzar l’Ajuntament de Bunyol. 

Quant a l’informe jurídic sobre el plec de clàusules administratives particulars cal 
assenyalar, com s’ha expressat relacionat amb unes altres al·legacions en les quals s’ha 
objectat el mateix, que d’acord amb la revisió realitzada, el que la secretària de 
l’Ajuntament feia no és un informe jurídic sobre la idoneïtat del plec de clàusules 
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administratives particulars respecte a l’LCSP, sinó un informe jurídic de com havia de 
realitzar-se la contractació, circumstància que no és allò a què es refereix la Disposició 
Addicional 7ª de l’LCSP, ja que aquesta Disposició estableix que l’òrgan de 
contractació aprovarà el plec de clàusules administratives particulars que anirà precedit 
de l’informe de la Secretaria. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

36.- Apartat 8.8, paràgraf 2on de la pàgina 47 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament expressa en el seu escrit d’al·legacions que no és 
cert que en els expedients CM 2/2010 i CM 8/2010 no conste projecte inicial de l’obra. 
S’adjunten els documents justificatius de l’existència del projecte inicial de l’obra. 

Comentaris: Tot formant part de la documentació que constava en l’expedient 
administratiu revisat no figurava la documentació que s’aporta en esta instància ja que, 
d’una altra manera, l’esborrany de l’Informe no s’haguera redactat de la forma que s’ha 
fet. En conseqüència, és procedent suprimir la consideració que recull l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 2on de la pàgina 47 de 
l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

37.- Apartat 8.8, paràgraf 3er de la pàgina 47 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que l’expedient CM 8/2010 està finançat 
amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, pel Reial Decret 
Llei 13/2009, de 26 d’octubre, que indica en el seu article 17 que la resolució de 
l’autorització del finançament del projecte servirà com a acreditació al que estableix 
l’article 93 de l’LCSP. 

Comentaris: S’ha comprovat que les circumstàncies i raonaments jurídics recollits en 
l’al·legació de l’Ajuntament són adequats. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 3er de la pàgina 47 de 
l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

38.- Apartat 8.8, paràgraf 4rt de la pàgina 47 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions l’Ajuntament no al·lega pròpiament, 
sinó que confirma allò posat de manifest en l’esborrany de l’Informe de fiscalització 
respecte al contracte CM 6/2010. 

Comentaris: En la mesura que no es tracta d’una al·legació, sinó que es confirma el que 
expressa l’esborrany de l’Informe de fiscalització, no podem realitzar cap comentari. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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39.- Apartat 8.8, paràgraf 5é de la pàgina 47 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions indica que no és cert que en el contracte 
CM 1/2010 no constara la factura original justificativa de redacció del projecte. En 
prova d’això se n’adjunta còpia compulsada. 

Comentaris: Com a part de la documentació que constava en l’expedient administratiu 
revisat no figurava la documentació que s’aporta en aquesta instància ja que, altrament, 
l’esborrany de l’Informe no s’haguera redactat de la forma com s’ha fet. Per tant, és 
procedent suprimir la consideració que recull l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 5é de la pàgina 47 de 
l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

40.- Apartat 8.8, paràgraf 6é de la pàgina 47 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que en l’expedient CM 17/2010 sí que 
figurava la documentació que justifica l’adquisició del vehicle objecte del contracte. En 
aquest sentit, s’adjunta una còpia del permís de circulació del vehicle. 

Comentaris: Respecte a aquesta al·legació s’ha de posar de manifest que es tracta de 
l’adquisició d’un vehicle de segona mà per part de l’Ajuntament. En aquest context, en 
el moment de realització de les tasques de fiscalització es va sol·licitar a l’Ajuntament 
que facilitara la documentació justificativa de l’adquisició, normalment una factura. 
l’Ajuntament va argumentar que no tenia la factura o un altre document anàleg, com ara 
un rebut, donat que es va adquirir a un particular i no es va formalitzar cap document. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

41.- Apartat 8.8, paràgraf 7é de la pàgina 47 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions fa menció a què en aquest paràgraf de 
l’esborrany de l’Informe s’indica que no consta cap documentació sobre l’execució de 
l’obra, quan en realitat, l’expedient a què fa referència, es tracta d’un contracte de 
subministraments. 

Comentaris: S’ha comprovat que les circumstàncies que s’expressen en l’escrit 
d’al·legacions són correctes, en la mesura que el número d’expedient a què fa referència 
l’Informe no és correcte, ja que no es tracta de l’expedient 17/2010, sinó de l’expedient 
23/2010. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa la supressió del paràgraf 7é de la pàgina 47 de 
l’actual redacció de l’esborrany de l’informe.  
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III.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 
L’INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT 

1.- Apartat 3.2, paràgraf 2on de la pàgina 8 i apartat 5.4, paràgraf 5é de la pàgina 
15 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions expressa que és cert el que posa de 
manifest l’apartat 3.2 de l’esborrany de l’Informe i, tot i que no s’inclou en les bases 
d’execució del pressupost la informació pressupostària que s’ha de subministrar al Ple, 
no és certa l’afirmació de l’apartat 5.4 que no se subministra informació al Ple de 
l’Ajuntament, ja que existeix un acord del Ple de l’Entitat de juliol de 2008, pel qual es 
determina que es remeta informació al Ple els mesos parells. S’adjunta còpia de l’acord. 

Comentaris: Respecte al contingut d’aquesta al·legació, cal ressaltar que l’Ajuntament 
no ha facilitat l’acord que justifica l’al·legació de l’interventor, i que segons aquest 
interventor s’adjunta, per la qual cosa no és possible valorar l’al·legació presentada. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 5.1, paràgraf 3er de la pàgina 12 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions menciona que la liquidació del pressupost 
es va remetre a l’actual Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques per mitjans 
telemàtics. S’adjunta fotocòpia del resguard que genera la pròpia pàgina del Ministeri. 

Comentaris: Durant el desenvolupament del treball de fiscalització la Intervenció de 
l’Ajuntament no en va facilitar la documentació que ara aporta, malgrat d’haver-la 
sol·licitada de forma expressa en reiterades ocasions. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa la modificar l’actual redacció del paràgraf 3er 
de la pàgina 12 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: 
“S’ha comprovat que l’Entitat no ha remés una còpia de la liquidació del pressupost a la 
Generalitat, en contra de l’article 193.5 de l’LRHL, que disposa que aquesta remissió ha 
de realitzar-se abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que pertoque”. 

3.- Apartat 5.2, paràgrafs 3er, 4rt 5é i 6é de la pàgina 13 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions indica que no és del tot cert que no es 
remetés la informació que figura en l’informe a la Plataforma de Rendició de Comptes, 
ja que posteriorment van ser emplenades totes les al·legacions, de forma successiva, en 
contestació als requeriments de la pròpia Sindicatura de Comptes. S’adjunten còpies 
dels escrits. 

Comentaris: L’escrit d’al·legacions no contradiu el que posa de manifest l’esborrany de 
l’Informe, per la qual cosa no és procedent modificar l’actual redacció de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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4.- Apartat 5.5, paràgrafs 2on, 3er, 4rt, 5é, 6é i 7é de la pàgina 17 de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions fa referència a què no és cert que els 
ingressos i despeses pressupostats en l’exercici de 2010 no s’ajusten a la seua realitat 
econòmica, ja que el 95,9% de les modificacions que s’han realitzat corresponen als 
plans d’inversió generats pels Fons Estatals d’Inversió Local així com al Pla Especial de 
Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

En segon lloc, l’Ajuntament admet el desquadrament que es posa de manifest en 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització entre les modificacions de crèdit en la 
comptabilitat i les que figuren en el Compte General. Tanmateix, l’Ajuntament 
considera que aquest error no implica una deficiència significativa del control intern. 

Comentaris: L’Ajuntament adjunta unes xifres més que confuses per a justificar les 
modificacions realitzades al pressupost de l’exercici de 2010. Afirma que per a 
inversions del Fons Estatal d’Inversió Local, a inversions es van destinar 859.239 euros, 
però no especifica l’exercici al qual es van imputar, igual que fa amb el Pla Especial de 
Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, que va 
generar unes desviacions en l’exercici de 2010 d’1.796.213 euros. 

Em tot cas, si se suposa que ambdues xifres donades per l’Ajuntament són de l’exercici 
de 2010, representarien un import total de 2.655.452 euros enfront d’un total de 
modificacions en l’exercici de 4.668.932 euros. En definitiva, l’import de les 
modificacions realitzades al pressupost de l’exercici de 2010 seguiria sent el 
suficientment significatiu com per a mantenir el que es posa de manifest en l’Informe 
respecte de les modificacions realitzades. 

Respecte a la segona qüestió que s’al·lega, el desquadrament entre les xifres de les 
modificacions que apareixen en comptabilitat i les que figuren en el Compte General no 
és més que una opinió del propi Ajuntament, que no resulta adequada als criteris que se 
segueixen en l’esborrany de l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

5.- Apartat 5.6, paràgraf 7é de la pàgina 18 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Quant a què alguns apunts comptables es modifiquen no pel 
sistema d’operació barrada, sinó deixant a zero l’apunt original, s’indica en l’escrit 
d’al·legacions que és cert, però que resulta exagerat afirmar que aquesta circumstància 
resta fiabilitat a la comptabilitat de l’Ajuntament, perquè només es tracta d’apunts 
puntuals i el resultat és el mateix, sense alterar el resultat de l’exercici, i es deixa 
constància d’aquesta circumstància en l’apunt, cosa que va permetre que ho poguera 
comprovar el personal de la Sindicatura de Comptes. 

Comentaris: Es considera que més que una al·legació es tracta d’un judici de valor que 
fa l’interventor municipal sobre els criteris d’importància aplicats per la Sindicatura de 
Comptes, que no han de ser compartits. 

En l’escrit d’al·legacions es reconeix la pràctica irregular que es realitza en la 
comptabilitat de les operacions econòmiques. La circumstància que no li resulte 
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d’importància aquesta irregularitat a l’interventor municipal és només una qüestió 
d’opinió, com ja s’ha comentat en unes altres al·legacions anteriors que no és procedent 
valorar en aquest Informe, encara que sí cal manifestar que aquesta pràctica irregular 
detectada és suficientment significativa per a restar credibilitat al sistema comptable de 
l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

6.- Apartat 6.2, paràgraf 1er de la pàgina 25 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’expressa que no és cert que no es 
consolide el pressupost de l’Ajuntament amb el de l’empresa BUINSA, perquè així 
figura en el propi acord d’aprovació del pressupost general que es presenta consolidat 
quant a capítols. S’adjunta fotocòpia de l’edicte corresponent. 

Comentaris: No s’adjunta l’edicte que es diu adjuntar. Ja es va revisar en el moment de 
realització dels treballs de fiscalització i es va concloure que aquest edicte no era un 
estat de consolidació dels pressuposts de l’Ajuntament amb el de l’empresa municipal 
BUINSA, donat que no s’ajustava al que regula l’article 115 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisé de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 
pressuposts. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

7.- Apartat 6.2, paràgraf 2on de la pàgina 25 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’interventor municipal al·lega en el seu escrit que sí que figura 
aquesta informació, com es pot comprovar en el Compte General, que remet a la 
Sindicatura de Comptes, en l’apartat 14, “Passius financers”, de la memòria. En el 
Compte General s’inclou un certificat de l’estalvi brut, net i l’endeutament, segons el 
model que en el seu dia exigia la Sindicatura de Comptes. 

Comentaris: En l’esborrany de l’Informe de fiscalització es fa referència a la 
documentació que és exigible en la formació de l’expedient del pressupost general de 
l’Entitat. En cap moment s’està referint a la formació del Compte General, com 
s’expressa en l’escrit d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

8.- Apartat 6.2, paràgraf 5é de la pàgina 25 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions es reconeix que és cert el que es posa 
de manifest en l’esborrany de l’Informe, encara que cal fer notar que en ser el romanent 
de tresoreria negatiu, no ha existit la situació d’haver modificat crèdits amb càrrec a un 
romanent de tresoreria, que haguera pogut ser positiu abans d’aquest ajust mencionat, i 
negatiu després de l’ajust. 
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Comentaris: L’al·legació que l’Ajuntament realitza no té cap relació amb el que es posa 
de manifest en l’esborrany de l’Informe, per la qual cosa no és procedent formular cap 
comentari. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

9.- Apartat 5.3, paràgrafs 1er i 2on de la pàgina 15 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Segons el que indica l’escrit d’al·legacions, en la imputació 
comptable de les transferències corrents i de capital s’ha aplicat el principi general de 
generar el dret una vegada concedida la subvenció i la despesa en execució. En la 
consulta de l’IGAE 4/2000 es determina que les subvencions públiques s’imputaran pel 
principi de caixa. No obstant això podrà, com ha fet l’Ajuntament, anticipar-se el 
reconeixement de dret quan el concedent ha realitzat el reconeixement de l’obligació, 
que és el principi pressupostari aplicat. 

La circumstància anterior comporta ajustar els ingressos als efectes de SEC-95, de 
forma que la importància de les subvencions rebudes per a finançar importants projectes 
d’inversió, que ha afectat un curt espai de temps, com són els exercicis de 2010 i 2011, 
unit a la inestabilitat que es genera en el seu pagament per part de la Generalitat, que no 
són 30 o 60 dies sinó més aviat dos anys, suposaria una situació en la qual s’hauria 
d’aprovar un pla de sanejament a curt termini, i augmentar els imposts als ciutadans de 
Bunyol, de manera que per a quan el pla es portara a efecte, s`hauran cobrat les 
subvencions. 

La instrumentació del principi d’estabilitat implica que cap Administració pública pot 
incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat al cicle, net de mesures 
excepcionals i temporals. És a dir, les despeses originades pels plans d’inversió no 
formen part de l’estructura d’aquest Ajuntament. L’Ajuntament sí que ha minorat les 
seues despeses en els últims exercicis, així com que ha minorat el reconeixement de 
crèdits i ha eliminat serveis que produeixen gran dèficit estructural, com és la piscina 
municipal. 

Pel que fa la referència a la IGAE, interessa puntualitzar que, tal com diu la pròpia 
Institució, els ajusts per a realitzar al resultat pressupostari són aproximacions ja que el 
pressupost municipal i SEC-95 són dues coses distintes, per la qual cosa s’ha de buscar 
una aproximació. D’altra banda, les competències de la IGAE estan dirigides a capitals 
de província i municipis de més de 75.000 habitants, i en la resta d’ajuntaments serà als 
secretaris-interventors i als interventors-tresorers a qui correspon avaluar el compliment 
de l’estabilitat pressupostària segons els seus propis criteris. 

En el cas de l’Ajuntament de Bunyol s’aplica el criteri que l’ingrés lligat a les despeses 
amb finançament afectat és un ingrés de realització certa. El contrari suposaria deixar de 
creure en l’Administració autonòmica i l’obligació d’un pla ajustat a ingressos tributaris 
a l’alça i d’altres despeses de manteniment a la baixa amb el que això comporta, i 
sobretot quan la situació la genera l’Administració pública superior respecte a la 
inferior, y que es tracta d’una situació puntual. 
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En virtut de l’exposat, l’interventor de l’Ajuntament entén que és competent per a 
valorar quins ajusts concrets s’han de realitzar sobre les magnituds pressupostàries, així 
com la seua oportunitat i conveniència. 

Comentaris: En l’escrit només es posa de manifest que l’Ajuntament, com reconeix en 
la pròpia al·legació presentada, en la imputació comptable dels ingressos per 
transferències corrents i de capital rebudes per l’Ajuntament, no ha aplicat cap dels 
criteris que hi ha establits en els principis comptables públics d’obligat compliment per 
a totes les administracions públiques. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe.  
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IV.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL 
REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DE L’AJUNTAMENT 

1.- Apartat 6.1, paràgraf 3er de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’escrit d’al·legacions expressa, pel que fa al càlcul de les 
previsions d’ingressos, que si bé és cert que en la taxa del servei d’aigües s’ha produït 
un desfasament important entre el que s’ha pressupostat i la liquidació, també hi ha unes 
altres partides, com ara la taxa de recollida del fem, conservatori de música, llicències 
urbanístiques o la taxa d’usos per serveis d’energia elèctrica i telecomunicacions, on ha 
passat el contrari, que s’han reconegut més drets dels inicialment prevists. 

S’afirma que les previsions del pressupost són prou ajustades i per a això s’adjunta un 
quadre de liquidació del pressupost d’ingressos en el qual es mostra que el percentatge 
de liquidació de drets sobre el pressupost definitiu és del 90,3%. Aquesta circumstància 
posa de manifest que hi ha una política pressupostària de rigor, que ha de ser de totes 
maneres complementada amb un control de l’execució pressupostària de les despeses, 
per a anar adaptant a la realitat el desenvolupament general del pressupost anual i 
compensar les possibles desviacions que es puguen produir, com en certa manera es 
podria esperar. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació, atés que la realitat és la que 
s’expressa en l’esborrany de l’Informe, i existeix un informe de la Intervenció 
municipal que recomana de forma expressa la devolució del pressupost general de 
l’exercici de 2010 a la regidoria d’Hisenda, amb la finalitat que s’elaboren uns nous 
pressuposts més ajustats a la realitat econòmica de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 6.1, paràgraf 4rt de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Per que fa al càlcul de la xifra de 900.000 euros que s’hauria de 
fer de reconeixements extrajudicials de crèdits, que realitza la Intervenció en el seu 
informe econòmic per a l’aprovació del pressupost general de l’exercici de 2010, es diu 
que dista prou de la realitat, ja que l’equip de govern de l’Ajuntament ha dut a terme 
ajusts i esforços tremends per tal que la despesa dels diferents serveis municipals es 
contingués dins dels límits necessaris per a adaptar-se a les previsions pressupostàries. 
Concretament, en l’exercici de 2010 la xifra de reconeixement es va rebaixar finalment 
a 822.549 euros, clarament inferior a les previsions inicials. 

Com a documentació suport de l’afirmació anterior s’adjunta un quadre en el qual es 
posa de manifest l’evolució de l’import del reconeixement extrajudicial de crèdits entre 
els exercicis de 2009 a 2012. En aquest quadre es veu que el reconeixement 
extrajudicial de crèdits ha disminuït des de l’import de 938.866 euros de l’exercici de 
2009 a l’import de 566.221 euros de l’exercici de 2012. 

En definitiva, conclou el regidor delegat d’Hisenda en el seu escrit d’al·legacions que 
s’està conseguint, de forma continuada, una contenció de les citades despeses de forma 
notòria, com posa de manifest l’import de 566.221 euros de l’exercici de 2012. 
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Comentaris: En l’esborrany de l’Informe no es valora la política de contenció de 
despeses que l’equip de govern municipal està realitzant, d’acord amb les 
manifestacions del regidor d’Hisenda, però el paràgraf de l’esborrany de l’Informe al 
qual es refereix l’al·legació està posant de manifest que el pressupost general de 
l’exercici de 2010 estava menysvalorat en un import de 900.000 euros i, en 
conseqüència, es proposava la seua devolució a la regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament 
per a la seua reelaboració. Quant a aquesta circumstància, no s’ofereix cap informació 
que permeta plantejar-se una modificació de la redacció actual de l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 6.1, paràgraf 6é de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En l’escrit d’al·legacions del regidor d’Hisenda, pel que fa a les 
tres mesures que l’article 193 de l’LRHL obliga a prendre per al cas de romanent de 
tresoreria negatiu, al·lega el següent: 

- Respecte de la reducció del pressupost corrent en l’import del romanent negatiu, 
s’afirma que no es podia dur a terme, perquè per a quan la liquidació del 
pressupost estava disponible, finals de setembre de 2011, ja no era possible 
assumir una quantitat tan important. 

- Pel que fa a la reducció de despeses de l’exercici pressupostari següent, encara 
que és posada damunt de la taula any rere any, pel l’equip de govern de l’Entitat, 
és molt complicada d’assumir en les magnituds del pressupost de Bunyol, on el 
romanent negatiu en l’exercici de 2010 és d’1.394.000 euros. 

- Quant a la contractació d’un crèdit de legislatura per a finançar el romanent, en 
el marc de les actuals restriccions creditícies no resulta factible. 

L’escrit d’al·legacions expressa que la contractació del crèdit ICO per a cancel·lar 
deutes a proveïdors previst en el Reial Decret Llei 8/2011, per un import de 341.307 
euros, ha sigut una solució parcial als problemes pressupostaris de l’Ajuntament. En 
aquest mateix sentit, en l’exercici de 2012 s’ha produït un acompte de 2.662.258 euros, 
per al pagament a proveïdors que ha realitzat l’Ajuntament mitjançant el fons per al 
finançament de pagaments a proveïdors. En el cas que hi haguera hagut acord per la 
contractació com a crèdit, hauria desaparegut en aquest mateix any el romanent negatiu, 
i hauria passat a ser positiu en més de 2.000.000 d’euros. 

En tot cas, segons l’Ajuntament, i d’acord amb un quadre que s’adjunta, es considera 
com el romanent de tresoreria negatiu s’està reduint progressivament des de l’exercici 
de 2006, en el qual pujava a l’import d’1.837.320 euros, a l’import de 429.246 euros de 
l’exercici de 2011. 

Comentaris: Les consideracions que recull l’escrit d’al·legacions confirmen les dades i 
consideracions que recull l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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