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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, a petició de 
l'Ajuntament de Calp, la fiscalització ha tingut per objecte comprovar si 
la informació financera corresponent a les àrees fiscalitzades, es 
presenta adequadament d’acord amb els principis comptables aplicables. 

La fiscalització també ha tingut per objecte revisar el compliment per 
part de l'Entitat de la legislació vigent pel que fa a l'elaboració i aprovació 
del pressupost de l'exercici de 2011 i del Compte General d'aquest 
exercici, així com del compliment de la legislació de contractes del sector 
públic, en la gestió i execució dels contractes que l'Ajuntament ha 
formalitzat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Calp està format pel seu propi 
Compte i el d'una societat mercantil el capital social de la qual està 
subscrit íntegrament per l'Ajuntament. 

El Compte de la pròpia Entitat de l’exercici de 2011 està integrat pel 
balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita 
data i s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 

Els comptes anuals de la societat mercantil dependent de l'Entitat estan 
formats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis de 
patrimoni net i la memòria. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, l’abast de 
la revisió financera s’ha estès a les àrees de fiscalització que tot seguit 
relacionem, a fi de comprovar si s'adeqüen a la normativa comptable i 
pressupostària aplicable: 

- Procediment d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
així com la seua tramesa a les administracions competents. 

- L'adequada formació i aprovació del Compte General de 
l'Ajuntament. 

- La informació que s’ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament 
relativa a: l'execució dels pressupostos, els moviments de 
tresoreria, l'inventari de béns, els informes de la Intervenció i el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
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- Aplicació i efectes de la normativa sobre estabilitat pressupostària. 

- L’adequada formació del resultat pressupostari i del romanent de 
tresoreria, d'acord amb el que estableixen les regles corresponents 
de la Instrucció de Comptabilitat Local, així com la seua inclusió 
en els apartats respectius del Compte General. 

- Revisió dels procediments de contractació i tramitació dels 
expedients adjudicats i formalitzats en l'exercici de 2011 i 
anteriors, així com l'adequada comptabilitat i imputació al 
pressupost de les despeses realitzades en l'execució dels 
contractes. 

- Anàlisi dels fets posteriors que poguessen tenir un efecte 
significatiu sobre els estats comptables fiscalitzats. 

Hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
necessàries segons els Principis i normes d’auditoria del sector públic 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l'Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura, aplegades en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes.  

Els procediments desenvolupats, han consistit en la realització de proves 
selectives, la revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i 
l’abast adés indicat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1 de l'Informe, hem revisat si 
l’Ajuntament ha complit la legalitat vigent aplicable sobre els diversos 
aspectes esmentats en l'apartat anterior, així com la gestió i execució 
dels contractes de l’Entitat durant l'exercici de 2011. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
legislació bàsica sobre el règim local i també en la normativa que regula 
la gestió economicofinancera de les entitats locals. 

La legislació bàsica aplicable a l'organització i funcionament de 
l'Ajuntament durant l'exercici de 2011, que hem tingut en compte en la 
realització de les tasques de fiscalització, és la següent: 

- Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV). 
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- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
(LEBEP). 

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

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

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

- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris de l'Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (ROFEL). 

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

- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals (RSCL). 

La legislació bàsica d'aplicació a la gestió economicofinancera de 
l'Ajuntament, que hem tingut en compte a l'hora d'efectuar els treballs. 
És la següent: 

- Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el fons per al 
finançament de pagaments a proveïdors (RDLFPP). 

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

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

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, por la qual s'estableixen diverses mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials (LMOC). 
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- Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten les 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 

- Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana (LAECV). 

- Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i 
urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms (RDLSDP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'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). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals (LRHL). 

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributaria (LGT). 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(LCAP). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic (RLCSP). 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, aplicable a les entitats locals 
(RLEP). 

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega en matèria 
de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.(RLRHL). 

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

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

- Acord de 28 de setembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa en 
aquesta Institució de la informació sobre las obligacions pendents 
d'aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats por la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l'entitat local. 
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- Acord de 17 d'octubre de 2011, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s'aprova la 
Instrucció relativa a la tramesa en aquesta Institució de la 
informació contractual del sector públic local. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, 
no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten de forma 
significativa l’adequació dels estats i documents comptables fiscalitzats, 
i els principis i la normativa comptable i pressupostària aplicable. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) L'Ajuntament no té coberts els llocs de treball de Secretaria, 
Intervenció i Tresoreria amb funcionaris dels cossos 
corresponents d'habilitació estatal; circumstància que és 
especialment rellevant respecte al lloc de la Intervenció, que es 
troba ocupat per un funcionari de l'Ajuntament amb caràcter 
accidental, des del dia 3 de maig de 1995, tal com detallem en 
l'apartat 4 de l'Informe. 

b) En compliment del que disposa l'article 17 de l’RBEL, l'Entitat no 
disposa d'un inventari de béns que aplegue tots els béns i drets de 
l'Ajuntament, tal com indiquem en l'apartat 4 de l'Informe. 

c) La Intervenció municipal no ha realitzat tots els informes sobre 
estabilitat pressupostària previstos en l’RLEP i en els supòsits en 
què s'han formalitzat, no s'ajusten a les disposicions establides 
per a elaborar-los. Tampoc no han sigut tramesos a l'òrgan que 
exerceix la tutela financera, tal com detallem en l'apartat 5.3 de 
l'Informe. 

d) En l'exercici 2011, la Intervenció municipal ha efectuat 
l'assentament comptable d'incorporació dels romanents sense 
cobertura jurídica, ja que es va formalitzar en data 2 de febrer de 
2011 quan el Decret de l'Alcaldia que els va aprovar el va realitzar 
el dia 7 de maig de 2012, tal com detallem en l'apartat 5.5 de 
l'Informe. 

e) L'Ajuntament no va promoure l'aprovació dels pressupostos dels 
exercicis de 2008, 2009 i 2010, tal com detallem en l'apartat 6.2 de 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Calp. 
Exercici de 2011 

9 

l'Informe, fet que representa un incompliment rellevant de la 
legislació pressupostària i que ha condicionat la gestió 
economicofinancera de l'Entitat i ha contribuït als romanents de 
tresoreria negatius que s'han produït en aquests exercicis. 

f) L'Ajuntament ha liquidat els pressupostos des de l'any 2006 amb 
un romanent de tresoreria negatiu, i no ha adoptat cap mesura de 
les previstes en l'article 193 de l'LRHL, per a contribuir a la millora 
de la situació financera de l'Entitat, tal com expressem en l'apartat 
7.2 de l'Informe. 

g) Les circumstàncies que concorren en el procediment de selecció 
de l'adjudicatari de l'expedient SUM 14/2011, que es detallen en 
l'apartat 8.6 de l'Informe, permeten concloure que s'ha realitzat 
una adjudicació en favor d'un dels licitadors, en la qual s'ha 
infringit greument el principi de concurrència. 

h) La modificació del contracte SER 94/01, efectuada per l'Alcaldia en 
data 22 de desembre de 2000, no s'ajusta al plec de la contractació 
ni al contracte formalitzat, i no se'n va promoure el procediment 
previst per a les modificacions contractuals ni van sol·licitar-se els 
informes corresponents, circumstàncies referides en l'apartat 8.7 
de l'Informe i que impliquen greus incompliments del que preveu 
l'LCSP. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Calp està situat a la província d'Alacant i la seua població 
arriba als 29.550 habitants, d'acord amb les últimes dades publicades per 
l'Institut Nacional d'Estadística, referits al primer de gener de 2012. 

Aquest municipi té una superfície de 23,51 km2 i la seua economia es 
basava tradicionalment en l'activitat agrícola, la pesca i l'extracció de sal, 
encara que actualment s'ha convertit en un municipi turístic, 
circumstància que ha transformat la seua economia i urbanisme. 

La configuració política actual de l'Entitat, juntament amb les dades de 
les eleccions anteriors, és la següent: 
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Partit polític 2007 2011 

Partit Popular 9 10 

Partit Socialista Obrer Espanyol 9 5 

Alternativa Popular per a Calp  3 

Calp Independents-Els Verds  2 

Gent de Calp  1 

D'altres 3 0 

Total 21 21 

Quadre 1 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són: l'alcalde, els tinents d'alcalde i 
el Ple. L'Ajuntament de Calp compta com la resta dels ajuntaments 
espanyols, amb una Comissió Especial de Comptes i, com que es tracta 
d'un municipi amb més de 5.000 habitants, té constituïda la Junta de 
Govern Local. 

En l'Ajuntament no hi ha formalment aprovada una estructura 
administrativa municipal, encara que l'Entitat està organitzada en tres 
grans àrees: economia, urbanisme i règim interior, amb un tècnic 
d'Administració general al capdavant de cada una. 

Quant a la situació administrativa dels llocs de treball de Secretaria, 
Intervenció i Tresoreria, cal considerar el següent: 

- El lloc de treball de Secretaria està ocupat, amb caràcter 
accidental, per una funcionaria de carrera de l'Ajuntament del 
grup A1. 

- El lloc de treball de la Intervenció està ocupat, amb caràcter 
accidental, per un funcionari de carrera de l'Ajuntament del grup 
A1. 

- El lloc de treball de Tresoreria està ocupat, amb caràcter 
accidental, per una funcionaria de carrera de l'Ajuntament del 
grup C1. 

Aquesta situació no s'ajusta a la legalitat vigent, ja que els articles 
166.2.a, 167.2.a i 168.1 de l'LRLCV disposen que als municipis de població 
superior a 20.000 habitants, aquests llocs de treball es troben reservats a 
personal funcionari pertanyent a les subescales de Secretaria, categoria 
superior i a la d'Intenvenció-Tresoreria, categoria superior. 

L'Ajuntament ha de resoldre la situació descrita i haurà de prendre les 
mesures que calguen perquè els llocs de treball de Secretaria, Intervenció 
i Tresoreria siguen ocupats per funcionaris habilitats de caràcter estatal. 
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Atenent les deficiències de control intern posades de manifest en la 
fiscalització realitzada és especialment significativa la falta de cobertura 
del lloc de treball de la Intervenció per part d'un funcionari habilitat 
estatal, circumstància que ocorre de manera ininterrompuda des del dia 
3 de maig de 1995. 

L'Ajuntament no ha promogut cap actuació per a cobrir el lloc de treball 
d'Intervenció municipal fins a l'any 2012, en el qual s'ha promogut un 
significatiu increment de retribucions del lloc de treball i s'han realitzat 
diverses actuacions orientades cap al fet que un funcionari amb 
habilitació estatal ocupe el lloc de treball. 

L'Ajuntament no disposa d'una relació de llocs de treball, sinó que es 
limita a descriure els llocs de treball existents en l'annex de personal del 
pressupost, encara que en tenim constatació que s'han iniciat les 
negociacions amb els sindicats presents en la mesa general de 
negociació, a fi d'aprovar una relació i valoració dels llocs de treball. 

La situació descrita no s'ajusta al que preveu l'article 74 de l'LEBEP, el 
qual disposa que les administracions públiques estructuraran la seua 
organització mitjançant les relacions de llocs de treball o altres 
instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la 
denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos 
o escales, si escau, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. 

L'Ajuntament és titular de la societat mercantil denominada Pública 
Municipal de Calp, SL, de la qual és titular del capital social íntegrament, 
i que la seua activitat és la promoció, rehabilitació, lloguer i venda 
d'habitatges de protecció oficial i social. 

En el Compte General s'indica que l'Ajuntament és titular del 30% del 
capital social de la societat mercantil Aguas de Calpe, SA, una empresa 
creada per a gestionar el servei públic de subministrament d'aigua i 
proveïment domiciliari de l'aigua potable. 

En l'escriptura de constitució de la societat mercantil Aguas de Calpe, SA, 
formalitzada en data 1 de febrer de 1999, s'indica que l'Ajuntament de 
Calp va subscriure el 30% de les accions. Posteriorment, en el moment de 
seleccionar el soci privat en la societat d'economia mixta, una millora 
oferida per l'adjudicatari va determinar que el percentatge de 
participació en el capital social de l'Ajuntament s'elevés al 40%. 

La cessió del dit percentatge d'accions a l'Ajuntament s'ha formalitzat en 
l'escriptura notarial de 12 de febrer de 1999. No tenim constatació que 
l'Entitat haja modificat l'escriptura de constitució de la societat de 
capital. 
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En el balanç que forma part del Compte General de l'Entitat no es troba 
valorada l'aportació inicial realitzada per l'Ajuntament al capital social 
d'Aguas de Calpe, SA. 

L'Ajuntament no disposa d'un inventari de tots els seus béns i drets, 
qualsevulla que siga la seua naturalesa o forma d'adquisició, d'acord 
amb el que exigeix l'article 17 de l’RBEL. Tampoc no compta amb un 
inventari específic de caràcter comptable en el qual es detalle 
individualment el seu immobilitzat, necessari segons la regla 16 de 
l'ICAL. 

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 propi de l'Ajuntament i pels comptes anuals de la societat 
mercantil, el capital social de la qual està subscrit íntegrament per 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 209.1 de l'LRHL. 

Pel que fa al procediment d'elaboració i aprovació del Compte General de 
l'Ajuntament de l'exercici 2011, cal ressaltar les circumstàncies d'interès 
següents: 

- El Compte General va ser sotmès a informe de la Comissió Especial 
de Comptes de l'Entitat en data 24 de juliol de 2012, tràmit que 
s'hauria d'haver formalitzat abans del dia 1 de juny de 2012, tal 
com disposa l'article 212.2 de l'LRHL. 

- El Ple de l'Ajuntament va aprovar el Compte General en data 14 de 
setembre de 2012 dins del termini legal previst, tal com indica 
l'article 212.4 de l'LRHL, el qual estableix que aquests tràmit es 
podia realitzar fins al primer d'octubre de 2012 

- El Compte General va ser tramés a la Sindicatura de Comptes el 
dia 26 de setembre de 2012 d'acord amb el que disposa l'article 9.1 
de l'LSC. 

En virtut del que disposa la regla 98.1 i 3 de l'ICAL, el Compte General 
elaborat per l'Ajuntament comprén 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 la fi de l'exercici i les notes o certificacions de cada entitat 
bancària dels saldos existents a favor de l'Ajuntament referits a la fi de 
l'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. 

En el Compte General tramés per l'Ajuntament a la Sindicatura de 
Comptes, no s'adjunten les actes d'arqueig de les existències en caixa 
referides a la fi de l'exercici, en la mesura en què l'Ajuntament no 
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utilitza caixes d'efectius. L'Entitat, per indicació de la Sindicatura de 
Comptes, n'ha presentat un certificat a fi d'incloure tots els documents i 
la informació establida en la dita regla 98.1 i 3 de l'ICAL. 

En l'anàlisi dels documents que integren el Compte General de 
l'Ajuntament hem comprovat que en la data de tancament de l'exercici 
2011 no s'ha reclassificat la part dels préstecs a llarg termini que vencien 
en l'any 2012, raó per la qual estaven comptabilitzats com a préstecs a 
llarg termini un total d'1.768.902 euros, que haurien de figurar com a 
deutes a curt termini. 

Els comptes anuals de Pública Municipal de Calp, SL, societat mercantil 
de titularitat municipal, que s'han formulat de manera abreujada, 
comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i l'estat 
de canvis del patrimoni net, els quals s'han elaborat d'acord amb la 
normativa vigent i contenen tots els documents i la informació que 
exigeix la normativa. 

Tal com indica la memòria del Compte General de l'Ajuntament, 
l'esmentada societat mercantil de titularitat municipal es troba en fase 
de liquidació per Acord de la Junta General de 16 de març de 2011. La dita 
Junta General, en la sessió efectuada el 2 de març de 2012, va acordar 
dissoldre la societat mercantil. 

5.2 Dades bàsiques dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe s’adjunten el balanç, el compte del 
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 2010 i 2011. 

En el quadre següent es mostren les principals magnituds 
pressupostàries dels exercicis 2010 i 2011, amb les xifres expressades en 
euros: 
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Magnitud 2010 2011 

Pressupost inicial d'ingressos 39.468.506 32.798.311 

Pressupost inicial de despeses 36.044.897 32.776.625 

Previsió d'ingressos definitiva 61.976.829 50.862.824 

Previsió de despeses definitiva 55.187.428 50.841.138 

Drets reconeguts 32.125.038 33.450.507 

Obligacions reconegudes 33.969.676 33.521.395 

Resultat pressupostari ajustat (1.298.112) (1.059.426)

Romanent de tresoreria per a despe. generals (25.231.543) (26.257.929)

Romanent de tresoreria total  (4.200.357) (5.408.220)

Quadre 2 

El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria que formen 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 
2011, tant pel que fa a l'estat d'ingressos com a l'estat de despeses, és el 
següent: 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Caps. Descripció 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

1 Impostos directes 12.794.078 13.281.731 10.950.965 2.330.766 103,8% 82,5% 

2 Impostos indirectes 3.687.070 643.149 347.362 295.787 17,4% 54,0% 

3 Taxes i altres ingressos 7.956.250 6.971.870 6.248.729 723.141 87,6% 89,6% 

4 Transferències corrents 7.224.559 5.965.050 5.495.407 469.643 82,6% 92,1% 

5 Ingressos patrimonials 1.401.639 1.367.196 1.121.018 246.178 97,5% 82,0% 

6 Alienació inversions reals 0 18.827 18.403 424 - 97,7% 

7 Transferències de capital 1.715.244 5.180.866 1.683.214 3.497.651 302,0% 32,5% 

8 Variació actius financers 16.083.984 21.818 21.818 0 0,1% 100,0% 

9 Variació passius financers 0 0 0 0 - - 

TOTAL INGRESSOS 50.862.824 33.450.507 25.886.916 7.563.591 65,8% 77,4% 
       

ESTAT DE DESPESES 

Caps. Descripció 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes

Pagamentss 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau  
execució 

Grau  
realitz. 

1 Remuneracions personal 14.743.948 14.546.324 14.520.090 26.234 98,7% 99,8% 

2 Compra béns i serveis 13.544.797 11.337.974 3.434.334 7.903.641 83,7% 30,3% 

3 Interessos 1.712.325 808.539 799.306 9.233 47,2% 98,9% 

4 Transferències corrents 1.099.348 902.704 306.364 596.340 82,1% 33,9% 

6 Inversions reals 17.909.370 4.149.223 3.487.517 661.706 23,2% 84,1% 

7 Transferències de capital 46.000 0 0 0 - - 

8 Variació actius financers 18.600 17.422 17.422 0 93,7% 100,0% 

9 Variació passius financers 1.766.750 1.759.209 1.759.209 0 99,6% 100,0% 

TOTAL DESPESES 50.841.138 33.521.395 24.324.242 9.197.153 65,9% 72,6% 

Quadre 3 

En la Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals que 
administra la Sindicatura de Comptes es realitzen una sèrie de 
comprovacions sobre els comptes tramesos per les entitats locals. En 
aquest sentit i pel que fa al Compte General de l'exercici de 2011 de 
l'Ajuntament, es va posar de manifest que en el document que conté la 
documentació complementària de tresoreria alguna de les certificacions 
de les entitats bancàries no està degudament signada o segellada per la 
dita entitat. 

L'Ajuntament ha aportat informació complementària que ha permès 
esmenar aquesta incidència. 
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Quant als comptes anuals de la societat mercantil, el capital social dels 
quals pertany íntegrament a l'Ajuntament, les xifres de major interès, 
expressades en euros, són les següents: 

 

Denominació Capital 
social Actiu Resultat 

Pública Municipal de Calp, SL 642.410 818.310 (124.854) 

Quadre 4 

5.3 Estabilitat pressupostària 

L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
d'acord amb el que estableix l'article 16.2 de l’RLEP, correspon a la 
Intervenció municipal la qual ha d'elevar anualment al Ple diversos 
informes referits a l'aprovació del pressupost general, a les seues 
modificacions i a la seua liquidació. 

Pel que fa a l'informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària que s'ha de formalitzar en ocasió de l'aprovació del 
pressupost de l'exercici 2011 de l'Entitat, segons el que expressa l'article 
16.2 de l’RLEP, s'han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- La Intervenció municipal va elaborar, en data 25 d'octubre de 2010, 
un informe en què manifestava que l'Ajuntament incomplia 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, amb un resultat negatiu 
d'11.469.690,46 euros. 

- En data 20 de juny de 2011, abans de l'aprovació definitiva del 
pressupost de l'exercici 2011, la Intervenció va elaborar un segon 
informe en què concloïa que hi ha un incompliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, amb un resultat negatiu de 
6.609.008,94 euros. 

- Posteriorment, en data 14 de juliol de 2011, també abans de 
l'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici de 2011, que es 
realitza el dia 22 de juliol de 2011, la Intervenció elabora un tercer 
informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, amb un resultat negatiu d'1.135.848,33 euros. 

En relació amb les circumstàncies expressades, cal ressaltar que 
desconeixem les raons per les quals la Intervenció municipal ha emès 
tres informes amb motiu de l'aprovació del pressupost de l'exercici 2011, 
sense que existisca cap justificació del fet que s'apleguen xifres tan 
dispars quant al grau d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària. 
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Hem comprovat que en cap dels expedients de modificacions 
pressupostàries tramitats durant l'exercici 2011 s'ha formalitzat el 
preceptiu informe de la Intervenció municipal sobre el compliment del 
dit objectiu, tal com estableix l'article 16.2 de l’RLEP. 

La Intervenció municipal va elaborar un informe en ocasió de l'aprovació 
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011 en data 23 de març de 
2012, en què concloïa que l'Ajuntament, en la data de tancament de 
l'exercici pressupostari, no acomplia amb el principi d'estabilitat 
pressupostària. 

En l'esmentat informe de la Intervenció municipal s'indica que el dèficit 
de finançament en l'exercici de 2011 pujava a la xifra de 2.040.025 euros, 
encara que hem comprovat que el dèficit de finançament és menor que 
l'obtingut per la Intervenció municipal i seria de 241.811 euros, tenint en 
compte les circumstàncies següents: 

- No s'han considerat els ingressos obtinguts d'exercicis tancats. 

- No s'ha realitzat l'ajust referit als ingressos dels capítols de 
transferències corrents i de capital, ja que aquests ingressos no es 
van reconèixer en el moment de rebre els fons de tresoreria, sinó 
en un moment anterior. 

No obstant les circumstàncies anteriors, cal tenir en compte que el saldo 
del compte 413, "Creditors per operacions pendents d'imputar al 
pressupost", en la data de tancament de l'exercici 2011, que es té en 
compte per a calcular el dèficit de finançament de l'exercici, es trobava 
infravalorada en la xifra d'1.696.156 euros, tal com detallem en l'apartat 
9.3 de l'Informe. 

La Intervenció municipal no ha efectuat per a elevar-lo posteriorment al 
Ple de l'Entitat, un informe específic relatiu al compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària per part de la societat mercantil Pública 
Municipal de Calp, SL, que es troba en fase de liquidació, en compliment 
del que disposa l'article 16.2 de l’RLEP. 

L'Ajuntament no ha complit l'obligació que estableix l'article 16.2 de 
l’RLEP de trametre els informes sobre l'estabilitat pressupostària a 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceix la tutela 
financera que s'hauria d'haver efectuar en el termini màxim de quinze 
dies hàbils, comptadors des del coneixement del Ple. 

Pel que fa a les mesures concretes adoptades per l'Ajuntament per a 
complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària, cal destacar el següent: 

- El Ple de l'Entitat, en data 3 de novembre de 2010, va aprovar un pla 
de sanejament per als exercicis 2011 a 2013. Aquest pla no s'ha 
modificat posteriorment malgrat que l'informe sobre estabilitat 
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pressupostària de la Intervenció, de data 14 de juliol de 2011, 
indicava que calia reajustar-lo, atesa la liquidació de l'exercici de 
2010. 

 No tenim constatació que el citat pla economicofinancer aprovat 
pel Ple de l'Entitat haja sigut publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, tal com requereix l'article 26.1 de l’RLEP. 

- En data 30 de març de 2012, el Ple de l'Entitat, amb motiu de les 
previsions de l’RDLPP, va elaborar un pla d'ajust que es 
desenvoluparà en el període 2012-2022. 

- L'Ajuntament considera que les mesures previstes per als tres 
primers anys en el citat pla d'ajust, són equivalents al pla 
economicofinancer previst en l'article 19 de l’RLEP, ja que 
permetran aconseguir un nivell d'estalvi net positiu. 

5.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

En compliment del que disposa l'article 207 de l'LRHL, la Intervenció 
municipal ha de trametre al Ple de l'Entitat, per via de la presidència, la 
informació sobre l'execució dels pressupostos i del moviment de la 
tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del 
pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que 
el Ple establisca. 

Les regles 105 i 106 de l'ICAL concreten el contingut de la informació que 
s'ha de subministrar al Ple de l'Entitat, la qual 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. 

La base 28ª d'execució del pressupost de l'exercici de 2011 detalla la 
informació que la Intervenció ha de subministrar al Ple de l'Entitat, que 
serà lliurada a l'Alcaldia dins del mes següent al de l'acabament del 
trimestre natural anterior, amb l'abast indicat en la regla 106 de l'ICAL. 

Hem comprovat que la Intervenció i posteriorment l'Alcaldia ha 
incomplit l'obligació  de trametre al Ple de l'Entitat la informació prevista 
en l'article 207 de l'LRHL, en els terminis i la periodicitat que determinen 
les bases d'execució del pressupost sobre 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 de l'exercici 2011.  

La Intervenció no ha tramés al Ple de l'Entitat en l'exercici 2011 els 
informes trimestrals previstos en els articles 4 i 5 de l'LMOC, obligació 
que es recull també en la base 28ª d'execució del pressupost i que es 
refereix a la informació següent: 
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- Compliment dels terminis previstos per al pagament de les 
obligacions de l'Entitat, que inclourà necessàriament el nombre i 
la quantia global de les obligacions pendents en què està 
incomplint-se el termini. 

- Relació de les factures o documents justificatius que han sigut 
anotats en el registre corresponent fa més de tres mesos i que no 
s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l'obligació, o l'òrgan gestor n'haja justificat l'absència de 
tramitació. 

Tenim constatació que en l'exercici 2013 la Intervenció municipal tramet 
al Ple de l'Ajuntament informes trimestrals sobre l'estat de compliment 
de la lluita contra la morositat, d'acord amb el que disposa l'LMOC. 

Pel que fa a la societat mercantil de titularitat municipal, la Intervenció 
municipal no ha realitzat un informe de control financer que havia de 
ser enviat posteriorment al Ple de l'Entitat per a examinar-lo d'acord 
amb el que estableix l'article 220 de l'LRHL. En l'apartat 5.6 de l'Informe 
ho detallem. 

5.5 Modificacions pressupostàries 

L'evolució del pressupost inicial de l'exercici 2011, d'acord amb les 
diferents modificacions pressupostàries realitzades en cada un dels 
capítols i de la informació que figura en la liquidació del pressupost, tant 
en l'estat d'ingressos com en el de despeses, és la que mostra, en euros, 
el quadre següent:  
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ESTAT D'INGRESSOS 

Caps. Descripció Pressupost
inicial 

Modificació 
pressupostària

Percentatge 
variació 

Pressupost
definitiu 

%  
s/total 

1 Impostos directes 12.794.078 0 0,0% 12.794.078 25,2% 

2 Impostos indirectes 3.687.070 0 0,0% 3.687.070 7,2% 

3 Taxes i altres ingressos 7.921.388 34.862 0,4% 7.956.250 15,6% 

4 Transferències corrents 7.125.092 99.467 1,4% 7.224.559 14,2% 

5 Ingressos patrimonials 1.270.683 130.956 10,3% 1.401.639 2,8% 

6 Alienació inversions reals 0 0 - 0 0,0% 

7 Transferències de capital 0 1.715.244 - 1.715.244 3,4% 

8 Variació actius financers 0 16.083.984 - 16.083.984 31,6% 

9 Variació passius financers 0 0 - 0 0,0% 

TOTAL INGRESSOS 32.798.311 18.064.513 55,1% 50.862.824 100,0%

              

ESTAT DE DESPESES 

Caps. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupostària

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

%  
s/total 

1 Remuneracions personal 14.834.950 (91.002) (0,6%) 14.743.948 29,0% 

2 Compra béns i serveis 13.392.250 152.547 1,1% 13.544.797 26,6% 

3 Interessos 1.712.325 0 0,0% 1.712.325 3,4% 

4 Transferències corrents 824.925 274.423 33,3% 1.099.348 2,2% 

6 Inversions reals 180.825 17.728.545 9.804,3% 17.909.370 35,2% 

7 Transferències de capital 46.000 0 0,0% 46.000 0,1% 

8 Variació actius financers 18.600 0 0,0% 18.600 0,0% 

9 Variació passius financers 1.766.750 0 0,0% 1.766.750 3,5% 

TOTAL DESPESES 32.776.625 18.064.513 55,1% 50.841.138 100,0% 

Quadre 5 

El detall de les modificacions pressupostàries de l'exercici 2011 en cada 
un dels capítols del pressupost de despeses de l'Ajuntament, d'acord 
amb la informació aplegada en la memòria dels comptes anuals, així 
com dels expedients que les aproven, tot indicant-hi els tipus de 
modificacions realitzades i les xifres expressades en euros, és el següent: 
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Descripció 

Tipus de modificació pressupostària 

TOTAL 
Generació 

Ampliacions 
de crèdit 

Transferències
de crèdit 
positives 

Transferències 
de crèdit 
negatives 

Incorporacions 
de romanents de 

crèdit 

Despeses personal 0 63.584 461.331 (615.917) 0 (91.002)

Despeses funcion. 9.940 138.795 2.534.767 (2.636.150) 105.196 152.548 

Transf. corrents 0 18.103 277.021 (22.480) 1.778 274.422 

Inversions reals 0 395.023 347.617 (346.189) 17.332.094 17.728.545 

TOTAL 9.940 615.505 3.620.736 (3.620.736) 17.439.068 18.064.513 

Quadre 6 

Les modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 2011 
que han pujat a un total de 18.064.513 euros, han comportat que el 
pressupost definitiu de l'exercici s'haja incrementat en un 55,1% respecte 
al pressupost inicial aprovat, circumstància que s'ha produït 
fonamentalment per la incorporació de romanents que financien 
despeses afectades. 

Quant a la incorporació de romanents del pressupost de l'exercici 2010, 
hem comprovat que el corresponent assentament comptable de la 
Intervenció municipal es va produir el dia 2 de febrer de 2011, malgrat 
que el Decret de l'Alcaldia pel qual es realitza la citada incorporació, 
d'acord amb la base 13ª d'execució del pressupost es formalitza en data 7 
de maig de 2012. 

La Intervenció municipal no hauria d'haver realitzat l'assentament 
comptable, ja que no hi tenia cobertura jurídica; hauria d'haver 
promogut l'aprovació del Decret de l'Alcaldia en els primers mesos de 
l'any 2011, una vegada acabat l'exercici pressupostari de 2010 i no quan 
es va efectuar. 

Les modificacions de crèdits han afectat fonamentalment el capítol 
pressupostari d'inversions reals en una xifra de 17.728.545 euros, que 
representa 98,1% del total de modificacions realitzades durant l'exercici 
de 2011. 

Els expedients de modificacions pressupostàries efectuats en l'exercici 
s'han finançat de la manera següent: 
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Descripció Import %  
s / total 

Taxes  i d'altres ingressos 34.862 0,2% 

Transferències corrents 99.467 0,6% 

Ingressos patrimonials 130.956 0,7% 

Transferències de capital 1.715.244 9,5% 

Variació actiuss financers 16.083.984 89,0% 

TOTAL 18.064.513 100,0% 

Quadre 7 

5.6 Resultats de la funció interventora 

L'article 214.2.a de l'LRHL indica que la funció interventora comprendrà 
la intervenció crítica o prèvia a tot acte, document o expedient 
susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o 
moviment de fons de valors. 

La Intervenció municipal sols ha realitzat la intervenció crítica o prèvia 
de les despeses superiors a 4.000 euros, ja que en les bases d'execució del 
pressupost s'indica que totes les despeses superiors a la citada xifra 
s'han de formalitzar amb un expedient administratiu previ, encara que 
no s'hi detalla la labor de control intern que la Intervenció ha d'efectuar. 

En els altres supòsits la Intervenció municipal es limita a formalitzar el 
document de retenció de crèdit i revisar les despeses en el moment que 
ha rebut la factura corresponent. 

Pel que fa a la societat mercantil, el capital social de la qual pertany 
íntegrament a l'Ajuntament, la Intervenció municipal ni controla els 
seus comptes anuals ni tampoc la seua activitat economicofinancera, tal 
com demanen els articles 213 i 220 de l'LRHL.  

D'altra banda, hem comprovat que durant l'exercici de 2011 la 
Intervenció municipal va formalitzar un total de nou advertiments, en el 
marc de la gestió pressupostària de l'Ajuntament i d'acord amb el que 
estableix l'article 215 de l'LRHL. 

Els advertiments de la Intervenció es van formular entre els dies 14 de 
març i 10 de maig de 2011 i hem comprovat que la Intervenció municipal 
no va donar compte al Ple de l’Entitat dels nou advertiments emesos en 
data 22 de juliol de 2011, contràriament al que disposa l’article 218 de 
l’LRHL. 

La inexistència d'uns procediments efectius de control previ de la 
despesa ha determinat que la Intervenció no haja formalitzat un major 
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nombre d'advertiments. És rellevant que no se n'hagen formulat quant a 
les despeses que figuren en el compte 413, "Creditors per operacions 
pendents d'imputar al pressupost", les quals no han sigut 
comptabilitzades per insuficiència de crèdit pressupostari. 

5.7 Compliment de les mesures contra la morositat 

L'entrada en vigor de l'LMOC que es va produir en data 7 de juliol de 
2010, va introduir una sèrie d'obligacions que han de complir les entitats 
locals per a limitar la morositat de les Administracions públiques. 

L'Entitat disposa d'un registre de totes les factures i d'altres documents 
emesos pels contractistes a fi de justificar les prestacions que han 
realitzat, tal com estableix l'article 5.1 de l'LMOC. 

En l'exercici de 2011 la Intervenció no ha efectuat els preceptius informes 
trimestrals previstos en els articles 4 i 5 de l'LMOC, amb l'abast que 
detallem en l'apartat 5.4 de l'Informe. No obstant això, hem comprovat 
que els han realitzat en l'exercici 2013 i posteriorment n'han informat al 
Ple de l'Ajuntament. 

6. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Previsions inicials del pressupost 

Tot seguit mostrem, en euros, una anàlisi comparativa del pressupost 
inicial dels exercicis 2011 i 2010, amb la participació de cada un dels 
capítols pressupostaris en relació amb el pressupost aprovat, així com la 
variació experimentada entre els dos: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2011/10 

2011 % 2010 % Import % 

I Impostos directes 12.794.078 39,0% 14.872.415 37,7% (2.078.337) (14,0%)

II Impostos indirectes 3.687.070 11,2% 7.280.698 18,4% (3.593.628) (49,4%)

III Taxes i altres ingressos 7.921.388 24,2% 10.624.470 26,9% (2.703.082) (25,4%)

IV Transferències corrents 7.125.092 21,7% 5.539.870 14,0% 1.585.222 28,6% 

V Ingressos patrimonials 1.270.683 3,9% 1.151.053 2,9% 119.630 10,4% 

VI Alienació inversions reals 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

VII Transferències de capital 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

VIII Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

IX Passius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

Total ingressos 32.798.311 100,0% 39.468.506 100,0% (6.670.195) (16,9%)

I Despeses de personal 14.834.950 45,3% 17.330.381 48,1% (82.495.431) (14,4%)

II Despeses de funcionament 13.392.250 40,9% 14.393.222 39,9% (1.000.972) (7,0%)

III Despeses financeres 1.712.325 5,2% 1.349.325 3,7% 363.000 26,9% 

IV Transferències corrents 824.925 2,5% 1.993.039 5,5% (1.168.114) (58,6%)

VI Inversions reals 180.825 0,6% 0 0,0% 180.825 - 

VII Transferències de capital 46.000 0,1% 85.000 0,2% (39.000) (45,9%)

VII Actius financers 18.600 0,1% 18.662 0,1% (62) (0,3%)

IX Passius financers 1.766.750 5,4% 875.268 2,4% 891.482 101,9% 

Total despeses 32.776.625 100,0% 36.044.897 100,0% (3.268.272) (9,1%)

Quadre 8 

Pel que fa a les dades mostrades en el quadre anterior, cal esmentar el 
següent: 

- Els pressupostos inicials de 2008 a 2010 no van ser aprovats, sinó 
que van prorrogar-se els dels exercicis anteriors, a diferència del 
corresponent a l'exercici de 2011, que sí que va ser elaborat i 
aprovat. Aquestes circumstàncies determinen que hi haja clares 
diferències entre les xifres dels exercicis de 2010 i 2011. 

- En aquest sentit, el pressupost de l'exercici 2011 presenta unes 
minoracions d'ingressos i despeses respecte de l'exercici de 2010, 
en sengles percentatges del 16,9% i 9,1%, en consonància amb el 
pla de sanejament economicofinancer de 2010. 

6.2 Elaboració i aprovació del pressupost 

En els exercicis 2008, 2009 i 2010 l'Ajuntament no va promoure 
l'aprovació del pressupost, sinó que la gestió economicofinancera de 
l'Entitat es va efectuar amb el pressupost prorrogat de l'exercici de 2007, 
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sense que en cap cas s'aprovés una resolució justificada de l'Alcaldia, 
amb un informe previ de la Intervenció, en el quals es realitzaren els 
ajustos corresponents, d'acord amb l'article 21.4 de l’RLRHL. 

Quant als pressuposts prorrogats de 2008 a 2010, es poden formular les 
observacions següents: 

- Impliquen un incompliment rellevant de la legislació 
pressupostària que estableix l'obligació de les entitats locals 
d'elaborar i aprovar anualment un pressupost general, segons el 
que disposa l'article 164.1 de l'LRHL. 

- Ha contribuït de forma notable a la situació financera en què es 
trobava l'Ajuntament en l'exercici de 2011, de la qual són 
expressió els romanents de tresoreria negatius que s'han produït 
en aquests exercicis, tal com descrivim en l'apartat 7.2 de 
l'Informe. 

De l'anàlisi realitzada en el procediment d'aprovació del pressupost de 
l'Ajuntament de l'exercici de 2011, així com del contingut de la 
documentació incorporada a l'expedient corresponent, s'han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- L'aprovació provisional del pressupost general de l'exercici de 
2011 es va realitzar en data 3 de novembre de 2010. Es van 
presentar reclamacions durant el termini d'exposició pública del 
pressupost inicialment aprovat, les quals van ser resoltes en el Ple 
del 22 de juliol de 2011, sense ajustar-se al termini d'un mes 
previst en l'article 169.1 de l'LRHL. 

- El pressupost es va aprovar definitivament el 22 de juliol de 2011, 
després de resoldre les reclamacions, i es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província del primer d'agost de 2011 posteriorment al 
termini previst en l'article 169.2 de l'LRHL, el qual disposa que 
l'aprovació definitiva s'ha d'efectuar abans del 31 de desembre de 
l'any anterior al de l'exercici que s'haja d'aplicar. 

- No hi ha Decret de l'Alcaldia de pròrroga del pressupost de 
l'exercici 2010, contravenint així el que disposa l'article 21.4 de 
l’RLRHL, de manera que els ajustos fets al pressupost de 2010 es 
van formalitzar sense la preceptiva resolució justificada dictada 
pel president de l'Entitat, amb l'informe previ de la Intervenció, tal 
com exigeix l'últim paràgraf de l'article 21.4 de l’RLRHL. 

- La tramesa del pressupost a l'Administració de l'Estat es va 
realitzar en data 3 d'agost de 2011, sense que se n'enviés cap còpia 
a la Generalitat, en contra del que estableix l'article 169.4 de 
l'LRHL. 
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Hem comprovat que l'expedient administratiu d'aprovació del 
pressupost que ha sigut facilitat per l'Ajuntament conté els documents i 
els annexos previstos en els articles 164.1 i 166.1 de l'LRHL, tret dels 
estats relatius a la societat mercantil de titularitat municipal que no 
figuren en el citat expedient. 

6.3 Pressuposts dels exercicis 2012 i 2013 

 Seguint amb l'anàlisi realitzada del procediment d'aprovació del 
pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici de 2011, hem revisat 
l'elaboració i l'aprovació dels pressupostos dels exercicis de 2012 i 2013, i 
hem de posar de manifest el següent: 

- El Ple de l'Entitat, en la sessió realitzada el dia 11 de juny de 2012, 
va aprovar el pressupost inicial de l'exercici 2012. Tanmateix, la 
seua aprovació definitiva va ser el 27 de juliol de 2012, 
posteriorment al termini previst en l'article 169.2 de l'LRHL. 

- El Ple va aprovar el pressupost de l'exercici de 2013 inicialment en 
la sessió del dia 3 de desembre de 2012, i l'aprovació definitiva va 
ser el dia 28 de desembre de 2012, dins del termini previst en 
l'article 169.2 de l'LRHL. 

Quant als procediments d'aprovació dels dos pressupostos, hem 
comprovat que la societat mercantil de titularitat municipal, que es troba 
en fase de dissolució i liquidació, no ha tramés a l'Entitat les previsions 
de despeses i ingressos, ni els programes anuals d'actuació, inversions, i 
finançament, tal, com obliga l'article 168.3 de l'LRHL. 

7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Els conceptes i les xifres que componen el resultat pressupostari que 
s'integra en el Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2011, en 
euros, són els següents: 
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Drets 

reconeguts 
nets 2011 

Obligacions 
reconegudes 

2011 
Ajustos Totals 

a. Operacions corrents 28.228.997 27.595.541 0 633.456 

b. Operacions no financeres 5.199.692 4.149.223 0 1.050.469 

1. Total operacions no financeres 33.428.689 31.744.764 0 1.683.925 

2. Actius financers 21.818 17.422 0 4.396 

3. Passius financers 0 1.759.209 0 (1.759.209) 

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) 33.450.507 33.521.395 0 (70.888) 

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

- - 0 0 

5. Desviacions de finançament negatives de 
l'exercici 

- - 
2.086.36

8 2.086.368 

6. Desviacions de finançament positives de 
l'exercici 

- - 3.074.90
6 

3.074.906 

II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) - - 0 (1.059.426) 

Quadre 9 

L'evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components, 
entre els exercicis 2010 i 2011, amb les xifres expressades en euros, es 
mostra en el quadre següent: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  
EXERCICIS DE 2010 i 2011 

2011 2010 
Variació 
absoluta 

% 2011 
/2010 

a. Operacions corrents 633.456 (642.498) 1.275.954 198,6%

b. D'altres operacions no financeres 1.050.469 (41.678) 1.092.147 2.620,4%

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.683.925 (684.176) 2.368.101 346,1%

2. Actius financers 4.396 243 4.153 1.709,1% 

3. Passius financers (1.759.209) (1.160.705) (598.504) (51,6%) 

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) (70.888) (1.844.638) 1.773.750 96,2%

4. (+) Crèdits finançats amb rom. tesor. per a despeses generals 0 0 0 0 

5. (+) Desviacions finançament negatives de l'exercici 2.086.368 2.951.915 (865.547) (29,3%)

6. (-) Desviacions finançament positives de l'exercici 3.074.906 2.405.389 669.517 27,8% 

II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) (1.059.426) (1.298.112) 238.686 18,4%

Quadre 10 

El resultat pressupostari de l'exercici 2011 ha sigut negatiu per un import 
de 70.888 euros, import que ha comportat una variació positiva 
significativa del 96,2%, pel que fa al resultat pressupostari de la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2010, que va ser negatiu en la 
xifra d'1.844.638 euros. Aquesta circumstància s'ha produït 
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fonamentalment per la superació del dèficit de les operacions corrents 
de 2010. 

En l'exercici de 2011 el resultat pressupostari ajustat va sumar un import 
negatiu d'1.059.426 euros, mentre que en l'exercici anterior va ser una 
xifra negativa d'1.298.112 euros. L'import de l'exercici 2011 determina 
una reducció del resultat pressupostari negatiu del 18,4%. 

En l'anàlisi de les diverses xifres que s'integren en el càlcul del resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici, en relació amb les desviacions de 
finançament calculades per l'Ajuntament, no hem observat incidències 
significatives que afecten aquesta magnitud que forma part del resultat 
pressupostari. 

En la informació facilitada pel mateix Ajuntament, hem comprovat que 
del total del saldo del compte 413, "Creditors per operacions pendents 
d'imputar al pressupost", que s'eleva a la xifra de 5.297.094 euros, 
almenys 1.186.095 euros corresponen a factures de l'exercici de 2011. 

El citat import, encara que no ajusta el resultat pressupostari, resulta 
significatiu per a una adequada interpretació d'aquesta magnitud, ja que 
es tracta de despeses que s'haurien d'haver imputat al pressupost de 
l'exercici de 2011. 

En aquest sentit i pel que fa al saldo del dit compte 413, hem comprovat 
que no s'ajusta a la realitat, ja que amb motiu del primer pla de 
pagament a proveïdors, l'Ajuntament hi ha inclòs factures per un import 
de 56.973 euros que no figuraven en els registres comptables de 
l'Ajuntament, i la totalitat d'aquest import correspon a factures de 
l'exercici de 2011, tal com analitzem en l'apartat 9.2 de l'Informe. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Els conceptes i les xifres expressades en euros que componen el 
romanent de tresoreria que s'integra en el Compte General de 
l'Ajuntament de l'exercici 2011, així com els de l'exercici anterior, són els 
següents, amb les xifres expressades en euros: 
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2011 2010 
% 

2011/2010

1.(+) Fons líquids 1.899.617 4.856.678 (60,9%)

2.(+) Drets pendents de cobrament 18.037.694 13.185.330 36,8% 

(+) Del pressupost corrent 7.563.591 3.670.501 106,1% 

(+) De pressupostos tancats 10.791.293 9.887.032 9,1% 

(+) D'operacions no pressupostàries 253.048 235.556 7,4% 

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 570.238 607.759 (6,2%)

3.(-) Obligacions pendents de pagament 25.345.531 22.242.365 14,0% 

(+) Del pressupost corrent 9.197.153 9.841.685 (6,5%)

(+) De pressupostos tancats 12.957.336 9.711.169 33,4% 

(+) D'operacions no pressupostàries 3.406.393 3.573.085 (4,7%)

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 215.351 883.574 (75,6%)

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) (5.408.220) (4.200.357) (28,8%)

II. Saldos de cobrament dubtós 7.591.968 7.280.444 4,3% 

III. Excés de finançament afectat 13.257.741 13.750.742 (3,6%)

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) (26.257.929) (25.231.543) (4,1%)

Quadre 11 

El romanent de tresoreria total de l'exercici de 2011 ha sigut negatiu en 
un import de 5.408.220 euros, xifra que implica una disminució del 28,8% 
respecte de l'exercici anterior. El romanent de tresoreria per a despeses 
generals ha sigut una xifra negativa de 26.257.929 euros, un 4,1% menys 
que l'exercici anterior com a conseqüència del saldo acumulat de les 
desviacions de finançament, així com del conjunt de drets reconeguts 
que l'Ajuntament estima de cobrament dubtós. 

L'evolució del romanent de tresoreria per a despeses generals durant els 
últims exercicis, és la següent: 
 

Any Import RTGG Variació exer. 
anterior 

2006 (3.075.620)  

2007 (13.865.721) (350,8%) 

2008 (16.316.735) (17,7%) 

2009 (22.368.528) (37,1%) 

2010 (25.231.543) (12,8%) 

2011 (26.257.929) (4,1%) 

Quadre 12 
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Com podem observar en el quadre anterior, les quanties dels romanents 
de tresoreria per a despeses generals han resultat negatives en el període 
2006 a 2011 i podem formular-ne les consideracions següents: 

- Les variacions més significatives van tenir lloc en l'exercici 2007 i 
2009 en els quals es van produir reduccions del romanent de 
tresoreria en sengles percentatges del 350,8% i el 37,1%. 

- La magnitud que va contribuir de manera més decisiva en 
l'exercici 2007 a la variació del romanent de tresoreria per a 
despeses generals, va ser l'increment de les obligacions pendents 
de pagament del pressupost corrent, que van passar d'un import 
de 4.674.665 euros en 2006 a 10.986.290 euros en 2007, xifres que 
representen una variació del 135%. 

- La variació del romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l'exercici 2009 es justifica principalment per l'increment de 
l'import dels saldos de cobrament dubtós estimats per 
l'Ajuntament que va passar de 2.415.954 euros en l'exercici 2008 a 
8.569.034 euros comptabilitzats en 2009, és a dir un increment del 
254,7%. 

Pel que fa a la composició del romanent de tresoreria de l'exercici de 
2011, d'acord amb la fiscalització realitza, interessa destacar les 
consideracions següents: 

- Observem un desequilibri financer en les obligacions pendents de 
pagament, tot incloent-hi tant operacions corrents com de capital, 
quant als drets reconeguts pendents de cobrament de 3.799.606 
euros. 

- La quantia negativa del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ve condicionada per l'estimació dels drets pendents de 
cobrament que l'Ajuntament considera de recaptació difícil i que 
en representen un 42,1% del total; així com per l'import del 
finançament afectat amb un excés de 13.257.741 euros, raó que 
impedeix utilitzar-la per a finançar despeses generals. 

- Les desviacions de finançament acumulades a 31 de desembre de 
2011, 5.509.484 euros, corresponen al cànon per la planta 
dessalinitzadora i 3.347.400 euros als excedents dels plans 
d'aprofitament urbanístic. 

- Com hem comentat i analitzen en els apartats 7.1 i 9.3 de 
l'Informe, en data 31 de desembre de 2011, l'Ajuntament no tenia 
comptabilitzades factures per un import de 56.973 euros, ni 
tampoc per l'import d'1.696.146 euros que correspon a la 
modificació del saldo inicial d'obligacions reconegudes de 
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pressuposts tancats de l'exercici de 2011 que es va realitzar pel 
Decret de l'Alcaldia de 19 d'octubre de 2012. 

L'article 193 de l'LRHL indica que en el cas de liquidació del pressupost 
amb romanent de tresoreria negatiu —circumstància que es va produir 
en l'exercici 2011—, caldrà adoptar una de les mesures previstes en el dit 
precepte legal, a fi de resoldre la situació posada de manifest en la 
liquidació del pressupost. 

En aquest context, hem comprovat que l'Ajuntament no ha pres cap de 
les dites mesures pel que fa al romanent de tresoreria negatiu de 
l'exercici de 2011, i que ni tampoc ho va aprovar quant als romanents de 
tresoreria negatius produïts en els exercicis de 2006 a 2010. 

El romanent de tresoreria negatiu de l’exercici de 2011 es recull en 
l’informe de la Intervenció municipal sobre la liquidació del pressupost, 
de data 23 d’abril de 2012, en el qual s’expressava la necessitat d’adoptar 
alguna de les mesures previstes en l’article 193 de l’LRHL. 

Cal dir que d'acord amb el que disposa l'article 7 de l’RDLPP, en sessió de 
30 de març de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar un pla d'ajust per 
desenvolupar durant el període 2012-2020, que va ser informat 
favorablement pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en 
data 30 d'abril de 2012. 

Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2012, s'ha 
posat de manifest un romanent de tresoreria per a despeses generals 
positiu per un import de 352.024.725 euros. El canvi significatiu produït 
respecte de l'elevada xifra negativa de l'exercici anterior, d'acord amb 
l'informe de la Intervenció municipal de 5 d'abril de 2013, té el seu origen 
en les circumstàncies següents: 

- La incidència del mecanisme de finançament per al pagament de 
proveïdors que estableix l’RDLPP, en virtut del qual el deute 
contret amb els proveïdors es cancel·la amb el producte de la 
subscripció de diversos préstecs a llarg termini mitjançant 
l'Institut de Crèdit Oficial. 

 El total del Fons per al pagament a proveïdors puja a 18.060.311 
euros i per mitjà d'aquesta operació, els deutes comercials a curt 
termini, que computen de forma negativa en el romanent de 
tresoreria per a despeses generals, es transformen en deute 
bancari a llarg termini no inclòs en la referida magnitud. 

- La inclusió en el romanent de tresoreria per a despeses generals 
pel reconeixement de drets pendents de cobrament de la quantia 
de 9.311.589 euros que es deriva de les quantitats que 
l'Ajuntament estima que li deu determinada societat mercantil, 
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després de la liquidació del contracte de tractament i eliminació 
de residus sòlids urbans. 

 L'Ajuntament ha comptabilitzat aquest dret d'acord amb l'informe 
de la Intervenció municipal sobre la base de la desestimació, 
mitjançant la Resolució 2012/2787 de l'òrgan delegat de l'Alcaldia, 
dels recursos de reposició interposats per la citada societat 
mercantil contra la liquidació del contracte que va practicar 
l'Ajuntament, per mitjà de dos decrets de l'Alcaldia de data 9 
d'abril de 2011. 

8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa aplicable en l'exercici 

En l'exercici 2011 es trobava vigent la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de 
Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 
2008. En qualsevol cas, cal tenir en compte que la disposició transitòria 
primera d'aquest text legal disposa que els expedients de contractació 
iniciats abans d'aquesta data es regiran pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
d'Administracions Públiques. 

En l'esmentada disposició transitòria s'indica que s'entendrà que els 
expedients de contractació han sigut iniciats si s'havia publicat la 
corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte. 
En el cas dels procediments negociats, per a determinar el moment 
d'iniciació es tindrà en compte la data d'aprovació dels plecs. Els 
contractes administratius adjudicats abans de l'entrada en vigor de 
l'LCSP es regien per la normativa anterior, fet que afecta els seus efectes, 
el compliment i l'extinció, inclosa la seua duració i el règim de 
pròrrogues. 

8.2 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 web el perfil del contractant, en el qual inclou la informació dels 
contractes que formalitza, tal com exigeix l'article 42 de l'LCSP. 

L'anàlisi dels diversos expedients de contractació que han sigut 
fiscalitzats, permet concloure que en l'exercici 2011 l'Ajuntament no va 
publicar la formalització dels contractes en el perfil del contractant, tal 
com exigeix l'article 138 de l'LCSP, encara que en els exercicis 2012 i 2013 
l'Entitat sí que ha complit amb aquest precepte legal. 

La societat mercantil Pública Municipal de Calp, SL, no disposa de pàgina 
web i, per tant, no disposa de perfil del contractant. No tenim 
constatació que s'hi hagen aprovat les preceptives instruccions de 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Calp. 
Exercici de 2011 

33 

contractació, fet que comporta un incompliment del que disposen els 
articles 42 i 175 b de l'LSCP, en els quals es busca garantir el compliment 
dels principis que regeixen la contractació en el sector públic. 

8.3 Mostra de contractes fiscalitzats de l'Ajuntament 

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 vigents i adjudicats en l'exercici de 2011 a partir de la 
informació facilitada per l'Entitat que ha sigut contrastada per la 
Sindicatura de Comptes. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar si la tramitació 
dels contractes s'adequa a la normativa aplicable en les distintes fases 
de preparació, selecció del contractista, adjudicació, efectes, compliment 
i extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització de la despesa. 

La mostra de contractes revisats, de l'àrea de contractació 
administrativa, amb les xifres expressades en euros, és la següent: 

 

Núm. exped. Tipus Objecte Adjudicació 

GESTSER 01/11 G Veles i  hamaques 150.000,00

GESTSER 04/11 G Menjador centres escolars 82.320,00

SUM 14/11 SU Subministraments casetes fira Calp 2011 (1) 320,00

SER 01/07 SE Piscina municipal 25.381,49

SER 02/08 SE Eco-lavabos platges 253.181,60

SER 13/10 SE Abalisament de platges 61.750,00

SER 46/11 SE Serveis de poda de palmeres en llocs públics 22.900,00

PRIV 06/11 PR Gestió publicitària TV Calp (1) 0,30
(1) Són preus unitaris 

Quadre 13 

8.4 Observacions de caràcter general 

S'han posat de manifest diverses circumstàncies que es repeteixen en 
tots els expedients de contractació analitzats, independentment que es 
tracte de contractes de gestió de serveis públics, subministraments, 
serveis o privats. 

En aquest context i com a complement de les diverses observacions 
realitzades quant a les actuacions administratives prèvies dels 
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expedients de contractació analitzats en els apartats 8.4 a 8.7 de 
l'Informe, cal fer les consideracions següents: 

- L'òrgan de contractació no formalitza els preceptius informes en 
els quals es detalle la naturalesa i l'extensió de les necessitats que 
hom pretén cobrir amb cada un dels contractes, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les. Segons el 
que disposa l'article 22 de l'LCSP, les necessitats han de ser 
determinades amb precisió i deixar-ne constatació en la 
documentació preparatòria abans d'iniciar el procediment 
d'adjudicació. 

- En cap dels expedients analitzats, l'Ajuntament registra les ofertes 
presentades, raó per la qual no en tenim certesa de la data de 
presentació, sense que s'haja formalitzat el certificat del registre 
d'entrada de les proposicions presentades, tal com exigeix l'article 
80 de l’RLCAP. 

- Els plecs de prescripcions tècniques es troben integrats en un 
mateix document amb els plecs de clàusules administratives 
particulars, sense que queden diferenciats entre sí. Interessa 
ressaltar que l'article 68.3 de l’RLCAP, pel que fa al contingut dels 
plecs de prescripcions tècniques, estableix que, en cap cas, 
aquestes ples contindran declaracions o clàusules que hagen de 
figurar en el plec de clàusules administratives particulars. 

- En cap dels expedients analitzats hi ha constatació documental 
que s'hi hagen comunicat els contractes al Registre de Contractes 
del Sector Públic, tal com exigeix l'article 308 de l'LCSP. 

- Les diverses contractacions analitzades s'han tramitat pel 
procediment d'urgència encara que entre la documentació que 
forma part dels expedients administratius no hi ha una 
justificació adequada de les causes que han motivat aquesta 
tramitació que ha de formalitzar l'òrgan de contractació, tal com 
exigeix l'article 96 de l'LCSP. 

8.5 Fiscalització dels contractes de gestió de serveis públics 

En relació amb les actuacions administratives prèvies dels expedients 
GESTSER 01/2011 i 04/2011, i amb independència de les observacions de 
caràcter general que expressem en l'apartat 8.4 de l'Informe, s'han posat 
de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels expedients analitzats hi ha constatació documental 
que l'Ajuntament haja aprovat amb anterioritat a la contractació 
el preceptiu Acord previst en l'article 116 de l'LCSP, el qual 
s'estableix el seu règim jurídic i que es declare de forma expressa 
que l'activitat de què es tracta queda assumida per 
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l'Administració com a pròpia, s'atribuïsquen les competències 
administratives, es determine l'abast de les prestacions en favor 
dels administrats i es regulen els aspectes de caràcter jurídic, 
econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei. 

 Cal ressaltar que el dit Acord és d'una importància rellevant, tal 
com estableix l'article 117 de l'LCSP, ja que segons les normes 
reguladores de règim jurídic aprovat de prestació del servei, els 
plecs de clàusules administratives particulars i prestacions 
tècniques fixaran les condicions de prestació de servei i, si escau, 
les tarifes que haguessen d'abonar els usuaris, els procediments 
per a revisar-les i el cànon o participació que caldria satisfer a 
l'Administració. 

- En els expedients analitzats, els quals han sigut adjudicats pel 
procediment negociat amb publicitat, hem comprovat que en els 
plecs de clàusules administratives particulars no s'han determinat 
els aspectes tècnics i econòmics per negociar, en els termes 
establits en l'article 160 de l'LCSP. 

Quant a l'expedient de selecció de l'adjudicatari i formalització del 
contracte, hem comprovat que en els expedients GESTSER 01/2011 i 
04/2011, tot i que es tracte de procediments negociats amb publicitat, no 
s'ha sol·licitat cap oferta, sinó que s'ha optat per publicar l'anunci 
corresponent en el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En l'expedient GESTSER 04/2011, només es va presentar una 
oferta. 

Considerem convenient que, amb independència que es realitzen les 
esmentades publicacions de les contractacions, en compliment del que 
disposen els articles 153.1 i 162.1 de l'LCSP, l'Ajuntament garantisca que 
hi haja una mínima concurrència d'ofertes que faça possible la 
negociació de la contractació per a obtenir els millors preus, tal com 
sabem que s'ha realitzat en l'exercici de 2013. 

Pel que fa als procediments d'execució, modificació i pròrroga dels 
contractes formalitzats, en els expedients GESTSER 01/2011 i 04/2011, no 
s'han manifestat circumstàncies que hagen de ser ressaltades. 

8.6 Fiscalització dels contractes de subministraments 

Quant a les actuacions administratives prèvies de l'expedient de 
contractació SUM 14/2011, cal dir que hi han concorregut les diverses 
circumstàncies que s'expressen amb caràcter general en l'apartat 8.4 de 
l'Informe. 

Pel que fa a la selecció de l'adjudicatari i formalització del contracte en 
l'expedient SUM 14/2011, cal dir el següent: 
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- Els criteris d'adjudicació són el preu i les millores, però aquest 
últim criteri no es detalla en els plecs de clàusules 
administratives, les quals haurien d'esmentar expressament els 
aspectes sobre els que haurien de versar les millores i establir uns 
paràmetres objectius de referència perquè els licitadors poguessen 
ajustar les seues ofertes a aquests criteris d'adjudicació. 

- L'informe tècnic de valoració que analitza les ofertes presentades 
es limita a assignar les puntuacions sense que hi haja un detall 
mínim dels aspectes que s'han tingut en compte per a atorgar les 
puntuacions concretes a cada un dels licitadors, circumstància 
que no contribueix a limitar la discrecionalitat de l'adjudicació. 

- En l'informe tècnic de valoració cap de les ofertes presentades ha 
obtingut puntuació en el criteri del preu, i ha recaigut la 
preferència per un dels licitadors en la major valoració que s'ha 
atribuït a les millores presentades per l'adjudicatari. 

 Analitzada la documentació que es troba en l'expedient 
administratiu, hem comprovat que, tot i que les millores 
proposades pels dos licitadors són exactament iguals, s'ha atorgat 
una major puntuació a la millora proposada per un dels licitadors, 
fet que desnaturalitza el procediment d'adjudicació. 

Pel que fa als procediments d'execució, modificació i pròrroga del 
contracte SUM 14/2011, en l'expedient analitzat no s'ha manifestat cap 
circumstància rellevant. 

8.7 Fiscalització dels contractes de serveis 

Quant a les actuacions administratives prèvies dels expedients de 
contractació SER 01/07, SER 02/08, SER 13/10 i 46/11, cal dir que hi han 
concorregut les diverses circumstàncies que s'expressen amb caràcter 
general en l'apartat 8.4 de l'Informe. 

Pel que fa al procediment de selecció de l'adjudicatari i formalització dels 
contractes en els diversos expedients analitzats, cal dir el següent: 

- En l'expedient 46/2011, els criteris per a seleccionar el contractista 
són el preu, que és un criteri objectiu, al qual s'assigna un 
percentatge del 60%; i les millores que es configuren com un 
criteri subjectiu i s'adjudica un percentatge del 40%. 

 En aquest expedient es presenten dues ofertes i en l'informe de 
valoració, les tres millores proposades pel licitador que no ha 
resultat adjudicatari no han sigut considerades per no justificar-
les amb un pressupost. Aquesta circumstància no es troba 
adequadament justificada, ja que el plec de clàusules 
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administratives no exigia l'avaluació econòmica de les propostes 
realitzades per a tenir-les en compte. 

- En l'expedient 13/2010, en els criteris per a seleccionar el 
contractista hi ha una discrepància interna en la indicació d'un 
dels tres criteris d'adjudicació en el plec conjunt de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques que aprova l'òrgan de 
contractació, puix que en l'annex I s'indica que es ponderarà el 
projecte de prestació de servei, mentre que en l'annex V,  es diu 
que es valorarà la qualificació i experiència professional de 
licitador. 

 En el citat expedient, en l'avaluació de les proposicions s'avalua 
l'experiència del licitador. L'experiència dels licitadors no s'ha de 
considerar com a un criteri per a la selecció del contractista, sinó 
que si s'escau, ha de formar part de la solvència dels licitadors. No 
obstant això, cal dir que aquest criteri no ha sigut rellevant en la 
selecció de l'adjudicatari, ja que s'hi va atorgar la mateixa 
puntuació a tots els participants. 

 El criteri denominat millores ha resultat determinant en el resultat 
de les avaluacions finals de les propostes, encara que aquest 
criteri hauria d'haver-se definit prèviament en el plec i expressar-
hi sobre quins elements tracta, per tal de garantir els principis de 
transparència i igualtat de tractament dels licitadors, que regula 
l'article 123 de l'LCSP. 

Pel que fa als procediments d'execució, modificació i pròrroga dels 
contractes formalitzats, hem comprovat que en l'expedient 13/2010 la 
imputació comptable a l'exercici 2012 de treballs realitzats durant 2011 
per una quantia de 18.551 euros. 

A més dels expedients de contractes de serveis revisats, i per raó de la 
seua importància, hem revisat el contracte SER 94/01, del servei de 
recollida i transport de fem i el servei de neteja viària. Contracte i 
modificacions contractuals posteriors. 

Aquest contracte es va formalitzar en data 28 d'abril de 1994 i el seu 
període inicial de vigència era de cinc anys, encara que estava prevista 
una pròrroga per un nou període de cinc anys, opció que es va efectiva 
en virtut de l'Acord del Ple de l'Entitat del dia 22 de gener de 1999. 

Amb posterioritat, en data 22 de desembre de 2000, l'alcalde va modificar 
el contracte, va ampliar les prestacions de l'adjudicatària i va 
incrementar el preu que pagaria l'Entitat, al mateix temps que 
incrementava el període de vigència del contracte per a un nou període 
de vint anys, fins al dia 23 de febrer de 2023. 
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Les citades circumstàncies representen unes modificacions substancials 
del contracte que no s'haurien d'haver produït, tenint en compte que no 
s'ajusten al plec de la contractació i al contracte formalitzat. No tenim 
constatació que se'n tramités el procediment previst per a les 
modificacions contractuals i se sol·licitaren els informes corresponents. 

Posteriorment i com a conseqüència de la liquidació del contracte del 
servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, s'ha tornat a 
modificar el contracte SER 94/01, ampliant el seu objecte al servei de 
trasllat de residus sòlids urbans a la planta de tractament integral del 
Campello. 

El dit acord és una solució provisional tal com es desprén de l'Acord del 
Ple de l'Ajuntament de 10 d'agost de 2012, encara que no tenim 
constància que s'hagen iniciat els tràmits per a licitar el contracte nou. 

8.8 Fiscalització de contractes privats 

Quant a les actuacions administratives prèvies de l'expedient de 
contractació PRIV 06/11, cal dir que hi han concorregut les diverses 
circumstàncies que s'expressen amb caràcter general en l'apartat 8.4 de 
l'Informe, sense que observem fets d'interès en el procediment de 
selecció de l'adjudicatari i la formalització del contracte. 

Pel que fa als procediments d'execució, modificació i pròrroga del 
contracte formalitzat, hem comprovat que l'adjudicatari per a donar 
conformitat a la liquidació del contracte, ha sol·licitat a l'Ajuntament el 
pagament d'una factura per un import de 17.784 euros, IVA exclòs, 12.637 
euros dels quals corresponen a treballs prestats distints de l'objecte del 
contracte. L'ordenació del pagament d'aquests serveis es va realitzat en 
data 15 d'abril de 2013. 

En aquest context resulta imprescindible que l'Entitat fonamente totes 
les prestacions que reba d'un tercer en un contracte formalitzat, o si 
s'escau, en la sol·licitud del pressupost, on queden delimitats prèviament 
els serveis que cal realitzar i l'import que s'ha de pagar. 
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8.9 Fiscalització dels contractes menors de l'Ajuntament 

En el marc de fiscalització de l'àrea de contractació, s'han revisat els 
contractes menors següents, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. 
exped. 

Tipus 
(1) Objecte (breu descripció) 

Import 
contracte 

SER 1/11 SE Desenvolupament i programació APP turisme 18.000

SER 4/11 SE Projecte execució i EBSS camps bàsquet i mini bàsquet 18.000

SER 19/11 SE Castell a la mar 2011 17.950

SER 22/11 SE Honoraris lletrat procediment 3178/2011 COLSUR, S.L. 18.000

SER 23/11 SE Honoraris lletrat cont. 383/2011 COLSUR, S.L. 18.000

SER 24/11 SE Honoraris lletrat cont. 54/2011 COLSUR. S.L. 18.000

SER 25/11 SE Honoraris lletrat cont. 1050/2010 COLSUR, S.L. 18.000

SER 26/11 SE Honoraris lletrat cont. 43/2010 COLSUR, S.L. 18.000

SER 35/11 SE Arrendament envelat festa de la cervesa 12.000

SUM 19/11 SU Tractor platges 33.898

SUM 31/11 SU Pilones fixes i escamotejables vies públiques  14.729

PRIV 4/11 OT Contracte Sarasol 11.000

Quadre 14 

En la revisió dels contractes menors seleccionats s'han posat de manifest 
les circumstàncies següents: 

- L'alcalde en funcions va signar els contractes de serveis 22/11, 
23/11, 24/11, 25/11 i 26/11, en data 8 de juny de 2011, en els quals 
s'incloïen els honoraris del lletrat per cada un dels recursos 
contenciosos interposats per un mateix recurrent. Cada un tenia 
un import de 18.000 euros, sense IVA. 

 En data 9 de juny de 2011, l'Ajuntament va reconèixer l'obligació 
de les cinc factures presentades per la provisió de fons en una 
quantia de 25.750 euros i aquest mateix dia es va efectuar l'ordre 
de pagament, sense que s'hi reconeguessen d'altres obligacions 
posteriors en aquests cinc contractes menors. 

 Considerem que s'ha incomplit l'article 74.2 de l'LCSP, ja que 
atesos els fets descrits, l'objecte dels contractes era 
l'assessorament jurídic de l'Ajuntament, de forma que la divisió 
en serveis parcials pot considerar-se com un fraccionament amb 
la pretensió d'eludir el procediment negociat i l'obligació de 
sol·licitar ofertes. 
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- Pel que fa a tots els contractes menors formalitzats per 
l'Ajuntament i tenint en compte els imports d'adjudicació, hauria 
sigut recomanable sol·licitar almenys tres ofertes a fi de procurar, 
de forma raonable, obtenir les millors ofertes econòmiques per a 
l'Administració. 

9. FETS POSTERIORS 

9.1 Servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans 

D'acord amb l'abast del treball detallat en l'apartat 2 de l'Informe, hem 
analitzat els fets posteriors a la data de tancament de l'exercici 
fiscalitzat, pel que fa a les àrees objecte de l'abast de la fiscalització. 

En aquest sentit hem revisat el contingut de la memòria que s'adjunta 
als comptes anuals de l'exercici de 2011 i hem comprovat que figura 
informació sobre fets posteriors que poguessen afectar el contingut dels 
comptes, tal com s'obliga en la quarta part de l'annex del Pla General de 
Comptabilitat Pública, relativa a les normes d'elaboració dels comptes 
anuals. 

La citada informació fa referència a la situació del concessionari del 
servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, de la qual cal 
esmentar les circumstàncies següents: 

- En virtut del que disposen els dos decrets de l'Alcaldia de 9 de 
maig de 2011, es va adoptar l'Acord d'aprovar el compte de 
liquidació del contracte de concessió del servei per al període 1 de 
gener de 1999 a 31 de juliol de 2008, i per al període 1 d'agost de 
2008 al 31 de desembre de 2009, quant a aquells residus 
procedents del servei de recollida domiciliària de fem, i on es 
fixaven sengles saldos favorables a l'Ajuntament de 5.912.895 
euros i de 3.398.647 euros, exclòs el càlcul dels interessos. 

- En data 27 de juny de 2011 es van interposar sengles recursos de 
reposició als citats decrets de l'Alcaldia, i cada un sol·licitava la 
suspensió de l'execució del decret recorregut. 

- En el Ple de l'Entitat de 10 d'agost de 2012 es va prendre l'acord de 
resoldre el contracte subscrit en data 24 de febrer de 1998 de 
concessió del servei, per entendre que concorria l'incompliment 
culpable del contractista pels incompliments contractuals 
continguts en el dictamen número 612/2012 del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, el qual conclou que pertoca 
la resolució del contracte. La resolució del contracte va tenir 
efectes des del dia 23 d'agost de 2012 i el contractista va deixar de 
prestar el servei a partir del dia següent. 
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- En data 27 de desembre de 2012 es va produir una desestimació 
expressa dels recursos de reposició interposats, encara que no 
tenim constatació que s'hi hagen interposat posteriorment 
recursos contenciosoadministratius contra la citada desestimació 
dels recursos de reposició. 

9.2 Pla de pagament a proveïdors 

Es considera de particular importància la informació derivada de 
l'aplicació de l’RDLPP i cal esmentar que en l'exercici 2012 el Ple de 
l'Entitat, en sessió realitzada el dia 30 de març de 2012, va aprovar 
acollir-se al pla de finançament per a cancel·lar obligacions pendents de 
les entitats locals regulat per l’RDLPP, per un import de 15.000.000 
d’euros. 

Com a conseqüència de les reclamacions de contractistes no incloses en 
la relació inicial, l'import definitiu dels préstecs pel pla de pagament a 
proveïdors va pujar a 18.060.311 euros d'acord amb el detall següent: 

- La xifra de 15.386.773 euros correspon a les obligacions 
reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre de 2011. 

- Un total de 2.616.565 euros de creditors es refereixen a operacions 
pendents d'aplicar a pressupost, registrades en el compte 413, 
"Creditors per operacions pendents d'imputar al pressupost". 

- La quantitat restant, que és de 56.973 euros, correspon a factures 
que no estaven comptabilitzades per errors o omissions. Aquest 
import no figurava en els registres comptables de l'Ajuntament, 
en data 31 de desembre de 2011 i correspon totalment a factures 
de l'exercici de 2011. 

El resum dels contractes de préstec formalitzats a càrrec del pla de 
pagament a proveïdors, és el següent: 
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Préstec: Descripció Capital del 
préstec 

Signatura 
del 

contracte 

Termini 
préstec 

Tipus 
interès 
inicial 

2012/1/56-12 BBVA 1.174.115,90 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/57-12 BANKIA 1.166.802,84 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/58-12 CAIXABANK 1.170.746,50 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/59-12 BANC POPULAR 1.049.880,60 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/60-12 BANESTO 582.082,79 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/61-12 BANC SABADELL 492.839,46 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/62-12 CAM 428.537,30 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/63-12 BANC SANTANDER 8.333.149,37 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/64-12 CAIXALTEA 472.238,15 22/05/2012 10 5,939%

2012/1/65-12 CAIXAGALICIA 1.162.169,47 22/05/2012 10 5,939%

2012/1/66-12 BANKINTER 450.330,39 29/05/2012 10 5,939%

2012/1/67-12 CAIXABANK 1.577.417,88 31/07/2012 10 5,736%

TOTAL 18.060.310,65

Quadre 15 

L'Ajuntament no s'ha acollit al Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, 
de Mesures de Suport a l'Emprenedor i d'Estímul del Creixement  i de la 
Creació d'Ocupació, pel que fa a l'ampliació d'una nova fase del 
mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les 
entitats locals. 

9.3 Modificació del salo inicial d'obligacions reconegudes de pressupostos 
tancats 

En virtut del Decret de l'Alcaldia de 19 d'octubre de 2012, indiquem que, 
efectuada la liquidació del pressupost de 2011, vam observar l'existència 
d'errors o omissions relatius a aquest exercici i anteriors, raó per la qual 
calia modificar el saldo inicial d'obligacions reconegudes de l'exercici 
pressupostari 2011. 

S'esmenta un escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana de 5 d'octubre de 2012, en el qual es requeria l'Ajuntament 
perquè executés l'acte d'aquest Tribunal d'11 de juliol de 2011, 
d'execució d'una sentència anterior, per la qual es va condemnar 
l'Ajuntament a pagar la suma total d'1.696.156,14 euros per la 
compensació econòmica derivada de l'excés d'adjudicació en el pla 
parcial número 2. 
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En el Decret de l'Alcaldia es constata que el saldo d'obligacions 
reconegudes de pressupostos tancats no recull les obligacions derivades 
del referit acte judicial i que l'adequada comptabilització dels pagaments 
que s'han d'efectuar exigeix la modificació del dit saldo en la forma 
prevista en l'ICAL. 

El Decret de l'Alcaldia de 19 d'octubre de 2012 es va aprovar a proposta 
de la Intervenció municipal. La data de l'alta en la comptabilitat va ser el 
dia 23 d'octubre de 2012 i la del pagament de l'obligació el 30 d'octubre 
de 2012. Se'n va donar compte al Ple de l'Entitat en la sessió celebrada el 
dia 26 d'octubre de 2012. 

Considerem que la Intervenció municipal, prèviament, hauria d'haver 
registrat en el compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar 
al pressupost", l'import d'1.696.156,14 euros, per a tramitar la seua 
posterior imputació al pressupost, d'acord amb el que preveu l'article 
60.2 de l’RLRHL. 

9.4 Concessió d'obres públiques residència de la tercera edat 

En la sessió realitzada el dia 8 de maig de 2009, l'Ajuntament va adoptar 
l'acord de desestimar la resolució del contracte de concessió d'obres 
públiques de la residència de la tercera edat (OB/99), així com la 
indemnització per danys i perjudicis sol·licitada per un import 
d'11.411.660 euros. 

Posteriorment es va presentar un recurs contenciosoadministratiu en 
què es reclama a l'Ajuntament la dita indemnització més els interessos 
meritats fins al pagament efectiu, sense que l'Ajuntament haja aportat 
cap document sobre l'estat del procediment judicial. 

9.5 Zona arqueològica dels Banys de la Reina 

En data 12 d'abril de 2013, es va crear una comissió informativa especial 
per a l'estudi i formulació de propostes d'actuació que permeten donar 
una solució a la situació creada en la zona arqueològica Banys de la 
Reina. 

La comissió s'ha constituït per a estudiar les possibles demandes de 
responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament després de l'aprovació 
definitiva del pla especial de protecció de la zona arqueològica dels 
Banys de la Reina, que poden comportar conseqüències econòmiques 
significatives per a l'Ajuntament, encara que la Intervenció municipal no 
les ha quantificades. 

10. RECOMANACIONS 

Com a resultat dels treballs de fiscalització realitzats en el Compte 
General de l'exercici de 2011 de l'Ajuntament de Calp i independentment 
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de les conclusions aplegades en l'apartat 3 de l'Informe, realitzem les 
recomanacions següents: 

a) L'Entitat ha de valorar i registrar en el balanç que forma part del 
Compte General de l'Ajuntament la seua participació en la societat 
mercantil Aigües de Calp, SA, tal com indiquem en l'apartat 4 de 
l'Informe. 

b) L'Ajuntament ha de comptar amb un inventari específic dels seus 
béns i drets de caràcter comptable per a detallar de forma 
individual els components de l'immobilitzat i que aquest 
s'aplegue de forma adequada en el balanç de l'Entitat, tal com 
expressem en l'apartat 4 de l'Informe. 

c) En l'acabament de cada un dels exercicis econòmics l'Entitat ha de 
reclassificar la part dels préstecs a llarg termini que vencen en 
l'exercici següent, tal com indiquem en l'apartat 5.1 de l'Informe. 

d) La Intervenció municipal ha d'efectuar els informes de control 
financer de la societat mercantil de titularitat municipal, d'acord 
amb el que estableix l'article 220 de l'LRHL, tal com detallem en 
els apartats 5.4 i 5.6 de l'Informe. 

e) Una adequada gestió economicofinancera de l'Entitat exigeix 
aprovar definitivament el pressupost anual abans del 31 de 
desembre de l'any anterior a l'exercici que s'ha d'aplicar i evitar 
que en exercicis futurs tinga lloc la situació descrita en l'apartat 
6.2 de l'Informe. 

f) En els supòsits en què es produesca la pròrroga dels pressupostos, 
s'ha d'aprovar, amb un informe previ de la Intervenció municipal, 
el corresponent decret de l'Alcaldia, en el qual es realitzen els 
ajustos exigits per l'article 21 de l’RLRHL, tal com indiquem en 
l'apartat 6.2 de l'Informe. 

g) L'Ajuntament ha de publicar en el perfil de contractant els 
contractes que formalitza durant l'exercici pressupostari i al 
mateix temps procurarà complir l'LCSP en les actuacions de les 
entitats dependents de l'Entitat, en el sentit exposat en l'apartat 
8.2 de l'Informe. 

h) L'Entitat ha d'esmenar tots els incompliments de l'LCSP que s'han 
posat de manifest en la fiscalització realitzada, en especial aquells 
que indiquem en l'apartat 8.4, relatius a les actuacions 
administratives prèvies als expedients de contractació, entre les 
quals es troba la justificació de l'aplicació dels procediments 
d'urgència, mancances produïdes en els expedients analitzats. 
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i) En els diversos expedients de contractació que promou 
l'Ajuntament ha de procurar que hi haja una concurrència efectiva 
d'ofertes per tal d'assolir els millors preus, tal com indiquem en 
els apartats 8.5 i 8.9 de l'Informe. 

j) En la tramitació dels expedients de contractació, l'Entitat ha 
d'ajustar-se a les prescripcions de l'LCSP i procurar complir els 
instruments previstos per a garantir la publicitat i concurrència, 
tal com indiquem en l'apartat 8.9 de l'Informe. 

11. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d’informes de fiscalització s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
prèviament a la formulació de l’esborrany de l’Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització corresponent a 
l’any 2011, el citat informe es va trametre al comptedant perquè en el 
termini concedit en formulés al·legacions. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats 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. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes 
motivats que s'han 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.  
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e del seu 
Reglament, i en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2013 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 14 de novembre de 2013, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 14 de novembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 
 



 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’Entitat 



EXERCICI 2011

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)

12.794.078

3.687.070

7.921.388
7.125.092
1.270.683

0
0
0
0

32.798.311

12.794.078

3.687.070
7.956.250

7.224.559
1.401.639

0

1.715.244
16.083.984

0

50.862.824

0 0

0
0

1
10
   --

   --
   --
   --

0
34.862
99.467

130.956
0

1.715.244

16.083.984
0

18.064.513 55

13.281.731

643.149
6.971.870
5.965.050
1.367.196

18.827
5.180.866

21.818
0

33.450.507

10.950.965

347.362
6.248.729
5.495.407
1.121.018

18.403
1.683.214

21.818
0

25.886.916

40

2
21
18

4
0

15
0
0

100

104

17
88

83
98
   --

302
0

   --

66

82

54
90
92
82
98
32

100
   --

77

2.330.766
295.787
723.141

469.643
246.178

424

3.497.651
0
0

7.563.591

14.834.950

13.392.250

1.712.325
824.925
180.825

46.000
18.600

1.766.750

32.776.625

14.743.948
13.544.797
1.712.325
1.099.348

17.909.370
46.000
18.600

1.766.750

50.841.138

-91.002
152.547

0
274.423

17.728.545
0
0
0

18.064.513

-1
1
0

33
9.804

0

0
0

55

14.546.324
11.337.974

808.539
902.704

4.149.223
0

17.422
1.759.209

33.521.395

14.520.090
3.434.334

799.306
306.364

3.487.517
0

17.422
1.759.209

24.324.242

43
34

2
3

12

0
0

5

100

99
84
47
82
23

0
94

100

66

100
30
99
34
84
   --

100
100

73

26.234
7.903.641

9.233
596.340
661.706

0
0
0

9.197.153

21.686 0 21.686 -70.888 1.562.675 -1.633.562

13.557.533

19.552.855

364.341

19.459.520

1.536.299

6.502.184

777.127-1 11 10.791.293

-93.334 0 33 12.957.336

33.450.507
33.521.395

-70.888

2.086.368
0

-1.059.426

4.856.678

43.455.052
46.412.113

1.899.617

18.037.695

7.563.591

10.791.293
253.049

7.591.968

570.238

25.345.531

9.197.153

12.957.336

3.406.393

215.351

1.899.617

13.257.741

-26.257.929

-5.408.220

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

-88.473

0

Model: Normal

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03047CALP CIF: P0304700HId. Entitat: 183

29.718POBLACIÓ(01-01-11):

6.    Desviacions positives de finançament 3.074.906

 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

66%
73%

1.128
140
12%

66%
77%

100%

59

-36

 6. Període mitjà de pagament 202

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 4%
13. Realització pags. pressups. tancats 33%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 12%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

7%

79%

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

1.126

9%
86

-2%
703

4%

94%

29%

59%

58%
781%

-172%

1.683.925

62%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

82%

81%
910
139
15%
123
78%

84%
96%

61

40

-146%
67%
31%

30%
147%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

877
9%
70

4%
539

-84.493.443
8%

92%
30%
60%

31%
336%

-117%

61%



EXERCICI 2011

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
03047CALP CIF: P0304700HId. Entitat: 183

29.718POBLACIÓ(01-01-11):

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 22/07/2011
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 30/04/2012
3.    Data d'elaboració del compte 18/07/2012
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 25/07/2012
5.    Data d'inici de l'exposició 03/08/2012
6.    Data de presentació del compte general al Ple 14/09/2012
7.   Data d'aprovació del compte general 14/09/2012

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 19/11/2012

(*) 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

2011

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

2.464.684

1.275.593

25.908

1.   Serveis públics bàsics 11.622.033

2     Actuacions de protecció i promoció social 5.777.802

TOTAL DESPESES 33.521.395

1.6  Benestar comunitari 6.403.553

1.7  Medi ambient 1.478.203

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 34.161

2.3  Serveis socials i promoció social 5.361.347

2.4  Foment de l’ocupació 356.385

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 3.310.849

3.1  Sanitat 389.634

3.2  Educació 737.322

3.3  Cultura 1.316.021

3.4  Esport 867.872

4     Actuacions de caràcter econòmic 3.208.376

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 6.522

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.577.244

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 624.610

9     Actuacions de caràcter general 7.034.587

9.1  Òrgans de govern 623.606

9.2  Serveis de caràcter general 4.762.567

9.3  Administració financera i tributària 1.648.415

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 2.567.747

0.1  Deute públic 2.567.747

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

82,94

42,92

0,87

1.   Serveis públics bàsics 391,08

2     Actuacions de protecció i promoció social 194,42

1.6  Benestar comunitari 215,48

1.7  Medi ambient 49,74

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 1,15

2.3  Serveis socials i promoció social 180,41

2.4  Foment de l’ocupació 11,99

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 111,41

3.1  Sanitat 13,11

3.2  Educació 24,81

3.3  Cultura 44,28

3.4  Esport 29,20

4     Actuacions de caràcter econòmic 107,96

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,22

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 86,72

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 0,00

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 21,02

9     Actuacions de caràcter general 236,71

9.1  Òrgans de govern 20,98

9.2  Serveis de caràcter general 160,26

9.3  Administració financera i tributària 55,47

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 86,40

0.1  Deute públic 86,40

DESPESES 2011

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

0,19
367,18

45,15

0,00

144,31

2011

130.  Impost sobre activitats econòmiques 7,57
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 21,64

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 26,24

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 1,94

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 7,90

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 43,15

  34.  Preus públics 12,52

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 12,18

393.  Interessos de demora 1,90

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,30

397.  Aprofitaments urbanístics 0,87



EXERCICI 2011

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03047CALP CIF: P0304700HId. Entitat: 183

29.718POBLACIÓ(01-01-11):

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

% %

89.678.033
29.602.433

40.329
59.643.312

0
391.959

0

0

0

13.207.034

0

102.885.067

45.863.710

25.975.783

0
13.708.805

6.179.121
0

25.362.414

0

102.885.067

87%

29%

0%

58%
0%
0%
0%
0%
0%

13%
0%

100%

45%

25%
0%

13%
6%
0%

25%
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

0

0

0

0

29.215.685
14.546.324

0
0

1.765.986
12.086.731

816.644

405.5630%

40%

1%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

96%
48%

0%
0%
6%

3%

                                         ESTALVI 6.179.122                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

36

378

345%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

235%

55%

24%

120%

   II. Deutors 11.220.800 11%

  III. Inversions financeres temporals 86.617 0%
  IV. Tresoreria 1.899.617 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 31.658.943 31%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 2.907.926 3%
    III. Creditors 28.751.017 28%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 25.362.414 25%

   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

902.704
902.704

0

444.758
0
0

0

119
444.639

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

3%
3%

0%

1%

0%
0%
0%

1%

1. Endeutament per habitant

VALOR

853

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

760

404.803

0
20.415.208

20.415.208
0

2.108.029

43.966

0
1.635.137

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
1%

0%
56%

56%
0%

6%
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

130.956

0

297.969

0
0

11.197.623

5.715.131
301.627

0

5.180.866

2.615.845
0

0%

7%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

30%

16%

1%
0%

14%

0%

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

0

1.320.356
1.295.489

4%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

4%

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

25.359.321

0

0

3.092

25.362.414 D'altres deutes a curt termini 2.907.926

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

2.907.926

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 2011

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 25.359.321

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 25.359.321

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

572

AGREGAT

90
201

278%

314%
30%

2%

102%



 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 







































 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions 



ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS A L’ESBORRANY DE L’INFORME DE 
FISCALITZACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALP. 
EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2011 

I. INTRODUCCIÓ 

El dia 13 de setembre de 2013 es va remetre a l’actual i a l’anterior 
alcalde-president de l’Ajuntament de Calp, atés que tots dos van 
ostentar aquesta condició en l’exercici de 2011, sengles exemplars de 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització sobre l’activitat econòmica i 
financera de l’Entitat, que ha sigut realitzat segons el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació per a l’any 2013. 

En l’esmentat tràmit s’ha rebut un escrit d’al·legacions de l’anterior 
alcalde-president de l’Entitat, de data 27 de setembre de 2013, així com 
un segon escrit de l’actual alcalde-president, de 14 d’octubre de 2013, al 
qual s’acompanya un informe d’al·legacions de la Intervenció municipal. 

Com ja és habitual, s’ha elaborat el present informe a fi que el Consell de 
la Sindicatura de Comptes puga valorar els escrits d’al·legacions 
presentades i, si és el cas, modificar l’actual redacció de l’Informe de 
fiscalització de l’Ajuntament de Calp. 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 
L’ANTERIOR ALCALDE DE L’ENTITAT 

Primera al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre la participació de l’anterior alcalde en l’elaboració i 
aprovació del Compte General de l’Ajuntament, així com de la 
conveniència de fiscalitzar el Compte General de l’Ajuntament de 
l’exercici de 2011 per part de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions sobre la necessitat que l’esborrany de l’Informe de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana declare 
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expressament si els comptes de l’Ajuntament representen la imatge 
fidel, o no, de la situació financera i economia de l’administració de 
l’Ajuntament de Calp. 

En aquest sentit podem indicar que l’esborrany de l’Informe és molt clar 
en indicar en el paràgraf 1, de la pàgina 9 corresponent a l’apartat 3.1 de 
l’esborrany de l’Informe, que “no s’han posat de manifest circumstàncies 
que afecten de forma significativa l’adequació dels estats i documents 
comptables fiscalitzats, i els principis i la normativa comptable i 
pressupostària aplicable”. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions en les quals l’anterior alcalde manifesta la 
inconveniència de relacionar la pròrroga dels pressuposts dels exercicis 
2008, 2009 i 2010 amb la situació financera de l’Ajuntament, en especial 
amb l’increment del romanent de tresoreria negatiu. 

En efecte, en l’apartat 6.2 de l’esborrany de l’Informe es fa esment a què 
en els exercicis de 2008 a 2010 no es va promoure l’aprovació del 
pressupost i que com a conseqüència d’això, la situació financera de 
l’Ajuntament s’ha vist condicionada. S’indica que no és l’única causa del 
significatiu romanent de tresoreria negatiu, encara que expressa les 
dificultats de l’Ajuntament per a dur a terme les mesures establides en 
l’article 193 de l’LRHL per als supòsits on hi ha un romanent de tresoreria 
negatiu. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions en les quals l’anterior alcalde manifesta que no hi va 
haver cap pretensió d’eludir el procediment negociat ja que hi havia 
raons que justificaven la formalització de diversos contractes singulars, 
en el sentit en el qual es va realitzar. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions en les quals l’anterior alcalde manifesta que les 
recomanacions recollides en l’esborrany de l’Informe de fiscalització li 
semblen adequades i que fins i tot considera que en falta alguna més pel 
que fa a l’immobilitzat. 

Quant a això, es considera suficient la recomanació b, de l’esborrany de 
l’Informe, que tracta sobre l’inventari de béns i l’immobilitzat, en la qual 
es diu que l’Ajuntament ha de comptar amb un inventari específic dels 
seus béns i drets de caràcter comptable, amb la finalitat de detallar de 
forma individual els components de l’immobilitzat i que aquest es 
reculla de forma adequada en el balanç de l’Entitat, segons s’expressa en 
l’apartat 4 de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions de l’anterior alcalde en les quals es fa esment a una sèrie 
d’irregularitats en la comptabilitat de l’Ajuntament i en l’elaboració del 
seu Compte General, sense que s’aporte cap documentació que les 
acredite. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setena al·legació 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
consideracions que es refereixen als valors cadastrals dels edificis i sobre 
el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles respecte als de 
naturalesa urbana. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

III. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 
L’INTERVENTOR DE L’ENTITAT 

 
Primera al·legació 
 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de valoracions 
referides al que comenta l’esborrany de l’Informe en referència a 
l’estabilitat pressupostària. 

S’argumenta que l’existència de tres informes d’estabilitat 
pressupostària en el pressupost de 2011 és conseqüència que les dades 
sobre les quals es treballa són diferents i de la inexistència d’uns 
formularis per al càlcul de l’estabilitat pressupostària, en la data 
d’elaboració d’aquests informes. 

Es justifica la inexistència d’informe d’estabilitat pressupostària en les 
modificacions pressupostàries trameses, a causa de la interpretació de la 
intervenció que únicament era exigible aquest informe en les 
modificacions pressupostàries de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits. Quant a això, s’indica que l’article 16.2 del 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 es refereix a les 
modificacions en general, sense establir cap tipus de diferències segons 
el tipus de modificació. 

Es comenta que la Societat Mercantil Pública Municipal de Calp, SL no ha 
facilitat la documentació per tal que es poguera dur a cap el càlcul de 
l’estabilitat pressupostària. Quant a això, es recorda que aquesta societat 
és de capital 100% municipal i que s’haurien d’haver pres les mesures 
necessàries per part de l’Entitat perquè aquesta informació fóra 
facilitada en forma i termini adequat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Comentaris: 

En aquesta al·legació es recullen quatre al·legacions diferents sobre 
temes diversos. 
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En la primera part de l’al·legació, la Intervenció manifesta que, tal com 
indica l’esborrany de l’Informe, la no tramitació d’expedients 
administratius per a despeses inferiors a 4.000 euros impossibilita en la 
pràctica tota intervenció crítica per a despeses d’import inferior. 

En la segona part de l’al·legació, la Intervenció indica que, com que es 
tracta d’una societat mercantil de capital 100% municipal, comporta en 
la pràctica una identitat entre els actes d’aprovació dels comptes de la 
societat i el control de la seua activitat econòmica i financera. Aquestes 
afirmacions no aporten res de nou al treball de fiscalització realitzat i no 
contradiuen el que exposa l’esborrany de l’informe, que diu que la 
Intervenció municipal no realitza els controls sobre els comptes anuals 
ni sobre l’activitat econòmica i financera previstos en els articles 213 i 
220 de l’LRHL. 

En la tercera part de l’al·legació, la Intervenció explica la raó per la qual 
no hi ha un major nombre d’advertiments en l’exercici de 2011. Quant 
això, l’informe es limita a criticar la inexistència d’uns procediments 
efectius de control previ de la despesa, cosa que ha determinat que no 
s’haja formalitzat un major nombre d’advertiments per part de la 
Intervenció i en especial a què no s’hagen formulat pel que fa a les 
despeses que figuren en el compte 413 “Creditors per operacions 
pendents d’imputar al pressupost”, que no han sigut comptabilitzats per 
insuficiència de crèdit pressupostari. 

En la quarta part de l’al·legació, la intervenció, pel que fa al saldo del 
compte 413, en la data de tancament de l’exercici pressupostari, defensa 
que totes les factures presentades en el Registre de Factures de la 
Intervenció són comptabilitzades en el citat compte, en el supòsit que, 
en data 31 de desembre, no hi haja recaigut el reconeixement de 
l’obligació corresponent. 

En l’esborrany de l’informe es posa de manifest que, amb motiu del 
primer pla de pagament a proveïdors, l’Ajuntament hi ha inclòs factures 
per import de 56.973 euros, que no figuraven en els registres comptables 
de l’Ajuntament, sent la totalitat d’aquest import factures corresponents 
a l’exercici de 2011, que haurien d’haver format part del saldo del compte 
413, a 31 de desembre de 2011, circumstància aquesta que no ha sigut 
rebatuda per la Intervenció. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’una sèrie de 
justificacions per les quals en l’exercici de 2011 la intervenció no ha 
realitzat els preceptius informes trimestrals previstos en els articles 4 i 5 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 
conta la morositat en les operacions comercials, per a la seua posterior 
elevació al Ple. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació 

Comentaris: 

La Intervenció manifesta la seua discrepància amb el paràgraf de 
l’esborrany de l’Informe que indica que aquest òrgan directiu no 
menciona la necessitat de l’adopció d’alguna de les mesures de l’article 
193 de l’LRHL i per a això remet al mateix esborrany i a la liquidació del 
pressupost municipal de l’exercici de 2011. 

L’esborrany de l’informe indica que la Intervenció en el seu informe de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 menciona els apartats 1, 2 i 
3 de l’article 193 de l’LRHL. Quant a això, tot i que la Intervenció en el seu 
informe de liquidació no exposa de forma clara que l’Ajuntament ha de 
complir amb alguna de les mesures de l’article 193 de l’LRHL, és cert que 
sí que hi estan exposades, per la qual cosa es proposa modificar el 
paràgraf. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 6è de la pàgina 32 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la següent redacció: “El 
romanent de tresoreria negatiu de l’exercici de 2011 es recull en 
l’informe de la Intervenció municipal sobre la liquidació del pressupost, 
de data 23 d’abril de 2012, en el qual s’expressava la necessitat d’adoptar 
alguna de les mesures previstes en l’article 193 de l’LRHL”. 
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