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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 2012, la fiscalització 
de l’Ajuntament de Rafelbunyol i de les societats que en depenen, ha 
tingut per objecte comprovar si la informació financera de les àrees 
analitzades es presenta adequadament d’acord amb els principis 
comptables aplicables. 

La fiscalització també ha tingut per objecte la revisió del compliment per 
part de l’Entitat i de les societats que en depenen de la legislació vigent 
en relació amb l’elaboració i aprovació del pressupost de l’exercici de 
2010 i del Compte General d’aquest exercici, així com del compliment de 
la legislació de contractes del sector públic, en la gestió i execució dels 
contractes formalitzats per l’Ajuntament i les entitats que en depenen. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Rafelbunyol està format pel seu 
propi Compte i el de dues societats mercantils, el capital de les quals està 
íntegrament subscrit per l’Ajuntament. 

El Compte General de l’exercici de 2010 de l’Entitat 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 en l’annex d’aquest Informe. 

Els comptes anuals de les dues societats mercantils estan integrats 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 i a fi de comprovar si s'adeqüen a la normativa comptable i 
pressupostària aplicable: 

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

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

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

- El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l’exercici 
de 2010. En l’anàlisi d’aquests documents del Compte General de 
l’Entitat, hem comprovat l’adequada formació de les dues 
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magnituds, segons el que estableixen les regles corresponents del 
Model Normal de la Instrucció de Comptabilitat Local, la seua 
inclusió en els apartats respectius del Compte General, analitzar si 
les despeses amb finançament afectat es calculen adequadament, 
i verificar la correcció del càlcul dels drets pendents de cobrament 
que es consideren de difícil o impossible recaptació. 

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

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents segons els Principis i normes d’auditoria del sector 
públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests procediments 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, hem revisat si l’Ajuntament ha 
complit la legalitat vigent en els diversos aspectes esmentats en l’apartat 
anterior, així com de la gestió i execució dels contractes de l’Entitat i de 
les dues societats mercantils durant l’exercici de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (LRMOC). 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC). 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del 
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). 
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- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre els procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals (LCSAE). 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(LRHL). 

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

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

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

- 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 (TRRL). 

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

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
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, en aplicació a les entitats 
locals (RLEP). 

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

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

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL). 
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- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

- Ordre de EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per mitjà de la qual 
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local 
(ICAL). 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) En l’exercici de 2010 es va produir un dèficit de finançament per 
un import d’1.529.087 euros i no de 329.019 euros, tal com indica 
l’informe realitzat per la Secretaria-Intervenció municipal sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb ocasió 
de la liquidació del pressupost de l’exercici, tal com detallem en 
l’apartat 5.3 de l’Informe. 

b) En relació amb el resultat pressupostari ajustat de l’exercici          
—d’acord amb el treball de fiscalització realitzat i tenint en 
compte les diverses circumstàncies posades de manifest en 
l’apartat 7.1 de l’Informe—, podem concloure que aquesta 
magnitud dels comptes anuals es troba sobrevalorada en 573.070 
euros. 

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) La Secretaria-Intervenció no realitza, amb caràcter general, la 
intervenció crítica o prèvia dels actes, documents o expedients 
susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic 
o moviment de fons de valors, tal i com estableix l’article 214.1.a 
de l’LRHL, en el sentit descrit en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

b) L’Entitat ha imputat al pressupost corrent de l’exercici de 2010 
diverses despeses realitzades en l’exercici pressupostari anterior 
sense haver promogut els preceptius expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa 
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l’article 60.2 del TRLRHL, tal com detallem en l’apartat 7.1 de 
l’Informe. 

c) Les societats mercantils ACMURSA i REMARASA, el capital social 
de les quals pertany íntegrament a l’Ajuntament, no disposen del 
perfil de contractant en la seua pàgina web. No tenim constatació 
que hagen aplicat les instruccions de contractació aprovades, que 
no s’han publicat, circumstàncies que comporten un 
incompliment del que disposen els articles 42 i 175 b de l’LCSP, tal 
com indica l’apartat 8.2 de l’Informe. 

d) Els expedients de contractació fiscalitzats de les societats 
mercantils ACMURSA i REMARASA, s’han desenvolupat al marge 
dels procediments previstos en la normativa reguladora dels 
contractes del sector públic, sense ajustar-se als principis de 
publicitat i concurrència que regeixen aquests expedients, en el 
sentit indicat en l’apartat 8.7 de l’Informe. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Rafelbunyol està situat a la província de València i la seua 
població és de 8.331 habitants, d’acord amb el padró municipal de data 1 
de gener de 2010. Aquest municipi té una superfície de 4,2 Km2 i la seua 
economia es basa, fonamentalment, en el sector serveis, encara que té 
un sector agrícola important, principalment de cítrics, així com un sector 
industrial format bàsicament per empreses petites. 

La configuració política actual de l’Entitat, en la qual ha hagut alguns 
canvis respecte als resultats de les últimes eleccions municipals, 
juntament amb les dades de les anteriors eleccions, és la següent: 

 

Partit polític 2007 2011 

Partit Popular 8 6 

Partit Socialista Obrer Espanyol 3 3 

IdRA - 2 

C.M. Compromís 2 2 

Total 13 13 

Quadre 1 

L’Ajuntament no té aprovat un reglament orgànic municipal per la qual 
cosa la seua organització i funcionament s’ajusta al que disposa la 
legislació aplicable amb caràcter general. En aquest sentit, els òrgans 
municipals als qui correspon el govern i l’administració de l’Entitat són: 
l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. 
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L’Ajuntament de Rafelbunyol compta també amb una Comissió Especial 
de Comptes. 

Pel que fa a la situació administrativa dels llocs de treball de Secretaria, 
Intervenció i Tresoreria, cal fer les observacions següents: 

- El lloc de treball de la Secretaria-Intervenció està classificat de 
classe tercera i l’ocupa, per concurs, un funcionari de 
l’Administració local amb habilitació estatal. 

- El lloc de treball de Tresoreria l’ocupa una funcionària de carrera 
de l’Ajuntament que pertany al grup C. 

La informació anterior ha de ser completada pel que disposa la Resolució 
de la Conselleria de Presidència del 24 de setembre de 2012, publicada en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 22 d’octubre d’aquest any, 
la qual disposa el següent: 

- La classificació del lloc de treball de la Secretaria de l’ajuntament 
en classe segona, queda reservada a funcionaris amb habilitació 
de caràcter estatal, pertanyents a la subescala de secretaria, 
categoria d’entrada. 

- La creació i classificació del lloc de treball d’Intervenció de 
l’ajuntament en classe segona, queda reservada a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal, pertanyents a la subescala 
d’Intervenció-Tresoreria, categoria d’entrada. 

- La modificació de la classificació dels esmentats llocs de treball no 
afectarà les destinacions de qui els ocupaven amb caràcter 
definitiu. 

La informació facilitada per l’Entitat que s’ha completat amb l’anàlisi de 
les dades del sector públic local aplegades en les bases de dades del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública, ha posat de manifest que 
l’Ajuntament compta amb dues societats mercantils, el capital social de 
les quals pertany íntegrament a l’Entitat. 

- Activitats Municipals de Rafelbunyol, SA (ACMURSA) que gestiona 
un centre especial d’ocupació i un centre d’educació infantil de 
primer cicle. 

- Residència de Majors de Rafelbunyol, SA (REMARASA) que 
gestiona la Residència de Majors Verge del Miracle, un spa, un 
centre de rehabilitació i un menjador municipal. 
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Hem comprovat també que l’Ajuntament compta amb un inventari de 
béns aprovat en l’exercici de 1990 que s’actualitza posteriorment amb 
l’aprovació del Compte General de cada exercici. 

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 de 
l’Ajuntament està integrat pel del mateix Ajuntament i pels comptes 
anuals de les dues societats mercantils, el capital social de les quals està 
subscrit íntegrament per l’Ajuntament, tal com disposa l’article 209.1 de 
l’LRHL. En relació amb el procediment d’elaboració i aprovació del 
Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010, cal ressaltar les 
circumstàncies següents: 

- El Compte General va ser sotmès a un informe de la Comissió 
Especial de Comptes de l’Entitat en data 19 de juny de 2012, quan 
aquest tràmit s’hauria d’haver formalitzat abans del dia 1 de juny 
de 2011, tal com disposa l’article 212.2 de l’LRHL. 

- El Compte General de l’exercici de 2010 va ser sotmès al Ple de 
l’Ajuntament per a aprovar-lo en data 1 d’octubre de 2012, quan 
s’hauria d’haver realitzat abans del 31 d’octubre de 2011, en 
compliment del que disposa l’article 212.4 de l’LRHL, encara que el 
Compte General no va ser aprovada pel Ple de l’Entitat. 

- La Compte General va ser tramés  a la Sindicatura de Comptes el 
dia 27 de febrer de 2012 quan aquest tràmit s’hauria d’haver 
formalitzat abans del dia 31 d’octubre de 2011, tal com disposa 
l’article 9.1 de l’LSC. 

En virtut del que estableixen les regles 98.1 i 3 de l’ICAL, el Compte 
General elaborat per l’Ajuntament comprén el balanç, el compte del 
resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la 
memòria, als quals s’uneixen les actes d’arqueig de les existències de 
caixa referides a la fi de l’exercici, i les notes o certificacions de cada 
entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Entitat referits a la fi de 
l’exercici i agrupats pel nom o la raó social de l’entitat bancària. 

Hem comprovat que el Compte General que l’Ajuntament va trametre a 
la Sindicatura de Comptes conté tots els documents i la informació 
establida en la dites regles 98.1 i 3 de l’ICAL. 

Els comptes anuals de les dues societats mercantils de titularitat 
municipal, formulats de manera abreujada, comprenen el balanç, el 
compte de pèrdues i guanys, la memòria i l’estat de canvis del patrimoni 
net, que s’ha elaborat d’acord amb la normativa vigent i contenen tots 
els documents i informació exigida. 
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Quant a la formulació i aprovació dels comptes anuals de les societats 
mercantils de titularitat municipal, interessa ressaltar les circumstàncies 
següents: 

- La tramesa a l’Ajuntament dels comptes anuals de les dites 
societats es va realitzar en data 17 de juny de 2011, encara que 
s’hauria d’haver efectuat abans del 15 de maig del dit any, segons 
el que disposa l’article 212.1 de l’LRHL. 

- Per Acord de 30 de juny de 2010 del Ple de l’Ajuntament, constituït 
en Junta General d’Accionistes d’aquestes dues societats, es va 
nomenar un auditor perquè realitzés el control financer i 
d’eficàcia de l’exercici de 2010, malgrat que els comptes anuals es 
troben exclosos de l’obligació d’auditar-los, d’acord amb el que 
disposa l’article 263.2 del TRLSC. 

 En els informes d’auditoria de les dues societats —de data 15 de 
juny de 2011—, es conclou que els comptes anuals de l’exercici de 
2010, en tots els aspectes significatius, expressen la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2010, 
així com dels resultats de les operacions corresponents a l’exercici 
anual acabat en la dita data, d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable i, en particular, dels principis i 
criteris comptables que hi conté. 

 No obstant això, els dits informes de control financer haurien 
d’haver sigut emesos per la Secretaria-Intervenció d’acord amb les 
normes d’auditoria del sector públic, tal com disposa l’article 220 
de l’LRHL i que detallem en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

 En aquest sentit, la Secretaria-Intervenció, en l’informe de data 28 
de juny de 2011, i respecte als informes d’auditoria realitzats, 
manifesta que els dos informes resulten insuficients, i prenen com 
a referència la Resolució d’1 de setembre de 1998 sobre les normes 
d’auditoria del sector públic, la qual estableix l’objecte de les 
auditories de control financer que s’han de realitzar en les 
societats mercantils públiques; i també indica que els dits 
informes d’auditoria no inclouen una valoració del grau d’eficàcia 
i eficiència en els objectius que persegueixen les societats 
mercantils i les millores que s’hi ha d’introduir. 

- Els comptes anuals de les societats mercantils van ser formulats 
pel seu administrador en data 31 de març de 2011, en el termini 
previst en l’article 253 del TRLSC, i totes les persones que en la 
dita data integraven l’òrgan d’administració els han signats. 
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- Els comptes anuals d’aquestes dues societats mercantils, van ser 
aprovats en sengles juntes generals d’accionistes, efectuades en 
data 30 de juny de 2011, i foren depositats posteriorment en el 
Registre Mercantil en el termini previst en l’article 279 del TRLSC. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 
2010, cal ressaltar les circumstàncies següents: 

- L’aprovació es va realitzar en data 29 de juliol de 2011, i s’hauria 
d’haver efectuat abans del dia 1 de març de 2011, d’acord amb el 
que estableix en l’article 191.3 de l’LRHL. 

- Hem comprovat que l’Entitat va trametre una còpia de la 
liquidació del pressupost a l’Administració de l’Estat en data 29 de 
juny de 2011, tràmit que hauria d’haver-se fet abans del dia 31 de 
març de 2011. No tenim constatació que s’hi haja tramés a la 
Generalitat, tal com estableix l’article 193.5 de l’LRHL. 

5.2 Dades bàsiques dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe s’adjunten el balanç i 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 2009 i 2010. 

En el quadre següent mostrem les principals magnituds pressupostàries 
dels exercicis de 2009 i 2010, en euros: 

 

Magnitud 2009 2010 

Pressupost inicial 8.497.600 7.384.371

Previsió d’ingressos definitiva 16.713.837 12.280.969

Previsió de despeses definitiva 16.713.837 12.280.969

Drets reconeguts 13.255.157 10.432.189

Obligacions reconegudes 11.669.073 9.658.120

Resultat pressupostari ajustat 1.548.457 1.558.752

Romanent de tresoreria per a despeses generals 554.530 67.343

Romanent de tresoreria total  5.585.462  2.987.939

Quadre 2 

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

Capítols Descripció 

Pressupost Drets 
Ingressos 

líquids 

Pendent Grau  Grau 

definitiu reconeguts cobrament d’execució realitza. 

1 Impostos directes 2.286.800 2.293.336 1.936.524 356.812 100,3% 84,4%

2 Impostos indirectes 120.000 135.890 74.354 61.536 113,2% 54,7%

3 Taxes i d’altres ingressos 2.122.734 2.244.889 1.141.371 1.103.518 105,8% 50,8%

4 Transferències corrents 1.944.413 1.878.501 1.768.578 109.923 96,6% 94,1%

5 Ingressos patrimonials 12.150 10.084 8.934 1.150 83% 88,6%

6 Alienació inversions reals 0 0 0 0 - -

7 Transferències de capital 2.823.618 2.344.490 1.860.303 484.187 83% 79,3%

8 Variació actius financers 2.971.254 0 0 0 0% -

9 Variació passius financers 0 1.525.000 1.525.000 0 - 100%

TOTAL INGRESSOS 12.280.969 10.432.189 8.315.064 2.117.126 84,9% 79,7%

ESTAT DE DESPESES 

Capítols Descripció 

Pressupost Obligacions 
Pagaments 

líquids 

Pendent 
Grau 

d’execució

Grau 

definitiu reconegudes pagament realitza. 

1 Remuneracions personal 1.991.577 1.961.219 1.961.219 0 98,5% 100%

2 Compra béns i serveis 3.050.581 2.987.204 2.647.777 339.427 97,9% 88,6%

3 Interessos 200.000 199.852 199.852 0 99,9% 100%

4 Transferències corrents 483.247 434.144 308.737 125.407 89,8% 71,1%

6 Inversions reals 6.360.400 3.962.282 3.123.224 839.058 62,3% 78,8%

7 Transferències de capital 2.308 2.308 0 2.308 100% -

8 Variació actius financers 3.000 0 0 0 0% -

9 Variació passius financers 189.856 111.111 111.111 0 58,5% 100%

TOTAL DESPESES 12.280.969 9.658.120 8.351.920 1.306.200 78,6% 86,5%

Quadre 3 

La Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals que 
administra la Sindicatura de Comptes realitza una sèrie de 
comprovacions que manifesten diverses incidències en els comptes 
tramesos per les entitats locals. En aquest sentit, quant al Compte 
General de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament, no s’han detectat 
incidències ressenyables. 

Pel que fa als comptes anuals de les societats mercantils, participades 
íntegrament per l’Ajuntament, les xifres de major interès, expressades 
en euros, són les següents:  
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Denominació Capital 
social Actiu Resultat 

ACMURSA 60.101 2.674.889 4.542 

REMARASA 60.101 1.296.307 25.769 

Quadre 4 

5.3 Estabilitat pressupostària 

D’acord amb allò que estableix l’article 16.2 de l'RLEP, l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària correspon a la 
Secretaria-Intervenció municipal que eleva anualment al Ple diversos 
informes amb motiu de l’aprovació del pressupost, de les seues 
modificacions i de la seua liquidació. 

En l’informe de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, de gener de 
2012, realitzat en ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2010, es conclou que l’Ajuntament, a la data del tancament de l’exercici 
pressupostari, tenia una necessitat de finançament de 392.019 euros. Tot 
i això, indica expressament que compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

En el dit informe es fa referència a l’Acord de la Subcomissió de Règim 
Econòmic i Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració 
Local, pel que fa a l’aplicació flexible de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària a les entitats locals, de data 28 d’abril de 2011, es va 
acordar fixar en el 0,40% del PIB nacional de l’any 2010 el límit del dèficit 
permès a les entitats locals, dins del que aquestes no haurien d’aprovar 
plans economicofinancers de reequilibri com a conseqüència de les 
liquidacions dels pressuposts de 2010 i que va establir el 5,53% dels 
ingressos no financers consolidats com a percentatge aplicable a cada 
entitat local equivalent al dèficit global recollit en l’anterior Acord. 

No obstant això, en la fiscalització realitzada, hem comprovat que no 
existia el dit dèficit de finançament de 392.019 euros, sinó que s’hauria 
d’haver elevat a 1.529.087 euros com a conseqüència de la realització 
d’una sèrie d’ajustos previstos en la normativa vigent que no ha realitzat 
la Secretaria-Intervenció en el seu informe. 

Les transferències corrents i de capital rebudes per una entitat local 
s’han de comptabilitzar en el moment de rebre els fons de tresoreria 
encara que es pot anticipar el reconeixement del dret quan es conega de 
forma certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de la 
seua correlativa obligació sense que es puga reconèixer en el moment de 
presentar la justificació de subvencions, tal i com realitza l’Entitat. 
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En els supòsits en què no s’hagen reconegut les transferències corrents i 
de capital d’acord amb els criteris anteriors, la Secretaria-Intervenció 
municipal havia d’haver realitzat els corresponents ajustos en el 
moment d’efectuar l’informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, en relació amb els dits ingressos. Hem 
comprovat, però, que en l’informe de la Secretaria-Intervenció no es 
practicaren els preceptius ajustos en relació amb aquests dos capítols 
pressupostaris. 

En l’informe de la Secretaria-Intervenció de gener de 2012 es fa 
referència al fet que en no tenir informació de les obligacions 
reconegudes pels ens que van concedir les subvencions, no s’ha 
considerat efectuar l’ajust i s’ha donat per suposat que les subvencions 
considerades com a reconegudes, han sigut comptabilitzades com 
obligació reconeguda pels ens que concediren les subvencions. 
Recomanem que en posteriors exercicis se’n sol·licite informació. 

En el supòsit que l’informe de la Secretaria-Intervenció havia acabat amb 
l’existència del dit dèficit de finançament d’1.529087 euros en la 
liquidació del pressupost de 2010, el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el 
que estableixen els articles 19.1 i 21.1 de l'RLEP, hauria d’haver aprovat 
un pla economicofinancer amb una projecció temporal màxima per a 
aconseguir el reequilibri a tres anys, comptadors a partir de l’inici de 
l’any següent al qual es manifesta el desequilibri. 

La Secretaria-Intervenció municipal no ha realitzat per a elevar-lo 
posteriorment al Ple de l’Entitat, un informe específic sobre el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de les societats 
mercantils de titularitat municipal ACMURSA i REMARASA en 
compliment del que disposa en l’article 16.2 de l’RLEP. 

A fi de calcular l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en l’informe de la 
Secretaria-Intervenció de gener de 2012 es planteja la necessitat de 
consolidar amb l’Entitat els comptes de les dues societats mercantils 
dependents de l’Ajuntament, en funció de si poden o no considerar-se 
unitats institucionals de mercat, tal com detallen les normes SEC-95, per 
raó que les seues vendes, cobrisquen o no el 50% dels seus costos de 
producció. En aquest sentit cal indicar les circumstàncies següents: 

- En els informes d’auditoria realitzats sobre els comptes anuals de 
les dues societats mercantils de titularitat municipal es conclou 
que cal considerar-les unitats de mercat, raó per la qual no caldria 
consolidar-los. 

- En aplicació del criteri adoptat en exercicis anteriors, la Secretaria-
Intervenció municipal no ha consolidat els comptes de les 
societats mercantils amb l’Entitat. 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Rafelbunyol. Exercici de 
2010 

16 
 

- En compliment del que disposa l’article 3 de l'RLEP es va sol·licitar 
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat la 
classificació de les empreses públiques a fi de la consolidació o no 
amb l’Entitat. 

- El dit centre directiu, en escrit de 30 d’abril de 2010, li va 
comunicar a l’Ajuntament que les dues societats mercantils de 
titularitat municipal són unitats institucionals públiques 
dependents de l’Ajuntament i que ACMURSA es troba classificada 
dins del sector de les administracions públiques de la 
comptabilitat nacional, mentre que REMARASA es troba 
classificada en el sector de les societats no financeres. 

5.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

En compliment de l’article 207 de l’LRHL, la Secretaria-Intervenció 
municipal ha de trametre el Ple de l’Entitat, mitjançant la Presidència, la 
informació de l’execució dels pressuposts i del moviment de tresoreria 
per operacions pressupostàries, independents i auxiliars del pressupost i 
de la seua situació, en els terminis i la periodicitat que el Ple establisca. 

Les regles 105 i 106 de l’ICAL concreten el contingut de la informació que 
el Ple de l’Ajuntament ha de rebre, 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 52a de les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2010 
detalla la informació que la Secretaria-Intervenció ha de subministrar al 
Ple de l’Entitat, que serà lliurada a l’Alcaldia dins dels vint primers dies 
dels mesos de gener i juny de cada any, referida al semestre immediat 
anterior. En aquest context es preveuen  les disposicions específiques 
següents: 

- L’Alcaldia elevarà al Ple la informació referida al primer semestre 
de l’exercici en la primera sessió ordinària que tinga lloc des que 
siga facilitada per la Secretaria-Intervenció. 

- Pel que fa al segon semestre s’indica que la informació es retrà 
una vegada haja sigut aprovada la liquidació del pressupost en la 
primera sessió que el Ple efectue. 

Hem comprovat que la Secretaria-Intervenció i posteriorment l’Alcaldia 
han complit amb l’obligació de trametre la informació al Ple de l’Entitat, 
tot i que solament respecte a l’estat d’execució pressupostària en la data 
de tancament de l’exercici de 2010. 
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En el context expressat, considerem necessari que la Secretaria-
Intervenció remeta al Ple de l’entitat per mitjà de l’Alcaldia, tota la 
informació prevista en l’article 207 de l’LRHL i en les regles 105 i 106 de 
l’ICAL, en els terminis i la periodicitat que determinen les bases 
d’execució del pressupost. 

Pel que fa a les societats mercantils de titularitat municipal, la 
Secretaria-Intervenció hauria d’haver redactat un informe de control 
financer —d’acord amb el que estableix l’article 220 de l’LRHL i el que 
detallem en l’apartat 5.6 de l’Informe— que, conjuntament amb les 
al·legacions efectuades per l’òrgan auditat, hauria d’haver enviat al Ple 
perquè ho examinés. En la mesura en què el dit informe de control 
financer no ha sigut elaborat, no s’ha subministrat aquesta informació al 
Ple de l’Ajuntament. 
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5.5 Modificacions pressupostàries 

L’evolució del pressupost inicial de l’exercici de 2010, d’acord amb les 
diferents modificacions pressupostàries realitzades en cada un dels 
capítols i de la informació que es recull en la liquidació del pressupost, 
tan en l’estat d’ingressos com en el de despeses, és el següent, en euros: 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítols Descripció 
Pressupost Modificació Percentatge Pressupost %  

inicial pressupostària variació definitiu s / total 

1 Impostos directes 2.286.800 0 0% 2.286.800 18,6% 

2 Impostos indirectes 120.000 0 0% 120.000 1,0% 

3 Taxes i d’altres ingressos 1.095.500 1.027.234 93,8% 2.122.734 17,3% 

4 Transferències corrents 1.870.000 74.413 4% 1.944.413 15,8% 

5 Ingressos patrimonials 12.150 0 0% 12.150 0,1% 

6 Alienació inversions reals 0 0 - 0 0% 

7 Transferències de capital 1.996.921 826.697 41,4% 2.823.618 23% 

8 Variació actius financers 3.000 2.968.254 98941,8% 2.971.254 24,2% 

9 Variació passius financers 0 0 - 0 0% 

TOTAL INGRESSOS 7.384.371 4.896.598 66,3% 12.280.969 100,0% 

ESTAT DE DESPESES 

Capítols Descripció 
Pressupost Modificació Percentatge Pressupost 

definitiu 

%  

inicial pressupostària variació s / total 

1 Remuneracions personal 2.070.313 (78.736) (3,8%) 1.991.577 16,2% 

2 Compra béns i serveis 2.619.140 431.440 16,5% 3.050.581 24,8% 

3 Interessos 200.000 0 0% 200.000 1,6% 

4 Transferències corrents 483.247 0 0% 483.247 3,9% 

6 Inversions reals 1.895.243 4.465.158 235,6% 6.360.400 51,8% 

7 Transferències de capital 2.308 0 0% 2.308 0% 

8 Variació actius financers 3.000 0 0% 3.000 0% 

9 Variació passius financers 111.120 78.736 70,9% 189.856 1,5% 

TOTAL DESPESES 7.384.371 4.896.598 66,3% 12.280.969 100% 

Quadre 5 

El detall de les modificacions pressupostàries realitzades en l’exercici de 
2010 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 la dels expedients de l’aprovació dels dits 
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comptes, tot indicant-hi els tipus de modificacions realitzades és, en 
euros, el següent: 

 

Descripció 

Tipus de modificació pressupostària 

TOTAL 
Generació Incorporació 

romanents 
Ampliació Transferències Suplements 

Despeses de personal 0 0 0 (78.736) 0 (78.736)

Despeses de 
funcionament 

0 132.027 74.413 0 225.000 431.440 

Inversions reals 826.697 2.541.227 947.234 0 150.000 4.465.158 

Passius financers 0 0 0 78.736 0 78.736 

TOTAL 826.697 2.673.254 1.021.647 0 375.000 4.896.598 

Quadre 6 

Les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 2010 
que han pujat a un total de 4.896.598 euros han comportat que el 
pressupost definitiu de l’exercici s’haja incrementat en un 66,3% respecte 
al pressupost inicial aprovat, circumstància que s’ha produït 
fonamentalment per la incorporació de romanents que financen 
despeses afectades i la realització d’obres del Fons d’Inversió i 
Sostenibilitat Local d’acord amb el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 
d’octubre. 

Les modificacions de crèdit han afectat fonamentalment al capítol 
pressupostari d’inversions reals en 4.465.157 euros, que representen un 
percentatge del 91,2% del total de les modificacions realitzades durant 
l’exercici de 2010. 

Els expedients de modificacions pressupostàries realitzades en l’exercici 
s’han finançat en la forma que mostra el quadre següent, en euros: 

 

Descripció Import % s/total 

Taxes i d’altres ingressos 1.027.234 21,0% 

Transferències corrents 74.413 1,5% 

Transferències de capital 826.697 16,9% 

Variació actius financers 2.968.254 60,6% 

TOTAL 4.896.598 100,0% 

Quadre 7 
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5.6 Resultats de la funció interventora 

La Secretaria-Intervenció municipal no realitza, amb caràcter general, la 
intervenció crítica o prèvia dels actes, documents o expedients 
susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o 
moviment de fons de valors, tal com estableix l’article 214.1.a de l’LRHL. 

Hem comprovat que sols s’efectua quan les despeses s’articulen per 
mitjà d’un procediment de contractació, mentre que en la resta dels 
supòsits la fiscalització es fa amb posterioritat, en el moment en què la 
factura arriba a la Intervenció municipal. 

Pel que fa a les societats mercantils, el capital social de les quals pertany 
íntegrament a l’Ajuntament, la Secretaria-Intervenció no controla els 
seus comptes anuals ni l’activitat economicofinancera, contravenint el 
que prescriuen els articles 213 i 220 de l’LRHL. 

En aquest sentit, els apartats 2 i 4 de la base 51a de les bases d’execució 
del pressupost de l’exercici de 2010, en compliment del que disposen els 
articles 220.1 i 2 de l’LRHL, disposen que la Secretaria-Intervenció 
exercirà les funcions de control financer i d’eficàcia de les societats 
mercantils de titularitat municipal, en la qual podrà comptar amb la 
col·laboració d’auditors externs.  

La Secretaria-Intervenció hauria d’haver fet un informe de control amb 
l’abast indicat en el paràgraf anterior sobre les societats mercantils de 
titularitat pública, en el qual constaren totes aquelles observacions i 
conclusions que es deduïren de l’examen practicat; informe que ha sigut 
substituït per sengles informes d’auditoria realitzats per empreses 
d’auditoria, tal com detallem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

Hem comprovat que la Secretaria-Intervenció municipal, durant 
l’exercici de 2010, no va formalitzar advertiments quant a la gestió 
pressupostària de l’Ajuntament, tal com exigeix l’article 215 de l’LRHL. 

5.7 Compliment de les mesures contra la morositat 

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

Hem comprovat que l’Ajuntament, en l’exercici de 2011, no havia 
introduït els mecanismes necessaris per a complir les obligacions 
establides en l’esmentat text legal, excepte la referida a l’existència d’un 
registre de les factures i d’altres documents emesos pels contractistes 
per a justificar les prestacions realitzades i la gestió que correspon a la 
Intervenció municipal. 
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6. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Previsions inicials del pressupost 

El quadre següent mostra la comparació dels pressuposts inicials dels 
exercicis 2010 i 2009, amb la participació de cada un dels capítols 
pressupostaris en relació amb el pressupost aprovat, així com la variació 
experimentada entre els dos exercicis, amb les xifres expressades en 
euros: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2010/2009 

2010 % 2009 % Import % 

I Impostos directes 2.286.800 31% 2.346.700 27,6% (59.900) (2,6%) 

II Impostos indirectes 120.000 1,6% 150.000 1,8% (30.000) (20%)

III Taxes i d’altres ingressos 1.095.500 14,8% 864.400 10,2% 231.100 26,7% 

IV Transferències corrents 1.870.000 25,3% 1.932.500 22,7% (62.500) (3,2%) 

V Ingressos patrimonials 12.150 0,2% 15.000  0,2% (2.850) (19%) 

VI Alienació d’invers. reals 0 0% 0 0% 0 0 

VII Transferències de capital 1.996.921 27% 716.000 8,4% 1.280.921 178,9% 

VIII Actius financers 3.000 0% 3.000 0% 0 0% 

IX Passius financers 0 0% 2.470.000 29,1% (2.470.000) (100%) 

 Total ingressos 7.384.371 100% 8.497.600 100% (1.113.229) (13,1%) 

I Despeses de personal 2.070.313 28% 2.072.250  24,4% (1.937) (0,1%) 

II Despeses de funcionament 2.619.140 35,5% 1.865.800  22,0% 753.340 40,4% 

III Despeses financeres 200.000 2,7% 150.000  1,8% 50.000 33,3% 

IV Transferències corrents 483.247 6,5% 708.760  8,3% (225.513) (31,8%) 

VI Inversions reals 1.895.243 25,7% 3.584.200  42,2% (1.688.957) (47,1%) 

VII Transferències de capital 2.308 0% 2.470  0% (162) (6,6%) 

VII Actius financers 3.000 0% 3.000  0% 0 0% 

IX Passius financers 111.120 1,5% 111.120  1,3% 0 0% 

 Total despeses 7.384.371 100% 8.497.600 100% (1.113.229) (13,1%) 

Quadre 8 

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

- Pel que fa als capítols de despeses del pressupost inicial de 
l’exercici de 2010, hem observat un notable increment de despeses 
de funcionament, les quals han passat a representar d’un 22% del 
pressupost inicial a un 35,5%. S’ha produït una significativa 
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reducció de les inversions reals, les quals han passat de 
representar un 42,2% del pressupost inicial a un 25,7%. 

- Quant als capítols d’ingressos del pressupost inicial de 
l’Ajuntament en l’exercici de 2010, cal dir que la pràctica totalitat 
dels capítols pressupostaris incrementen la seua participació en el 
pressupost respecte de l’exercici anterior, tret del capítol de 
passius financers en el qual hi ha una reducció significativa 
respecte a l’exercici anterior. 

6.2 Elaboració i aprovació del pressupost 

De l’anàlisi del procediment d’aprovació del pressupost general de 
l’Ajuntament de l’exercici de 2010 i del contingut de la documentació 
incorporada al pressupost, destaquem les circumstàncies següents: 

- L’aprovació provisional del pressupost general de l’exercici de 
2010 es va realitzar en data 23 de març de 2010 i, ja que no es 
presentaren reclamacions durant el termini d’exposició pública 
del pressupost inicialment aprovat, es va considerar 
definitivament aprovat en data 28 d’abril de 2010, data de 
l’acabament del dit termini. El pressupost definitiu va ser publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de 7 de maig de 2010. 

- Per aplicació del que disposa l’article 169.6 de l’LRHL, es va 
considerar automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici 
anterior amb els seus crèdits inicials i fins a l’entrada en vigor del 
nou pressupost, encara que l’Ajuntament no va practicar els 
ajustos que preveu l’article 21.2 de l'RLRHL. 

- La tramesa del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat es va realitzar en data 26 d’octubre de 2010, amb 
posterioritat al termini previst en l’article 169.4 de l’LRHL, el qual 
disposa que s’ha de trametre simultàniament a l’enviament al 
Butlletí Oficial de la Província. 

L’Ajuntament va aprovar el pressupost de l’exercici de 2010 amb 
posterioritat al termini previst en l’article 169.2 de l’LRHL, el qual disposa 
que l’aprovació definitiva s’ha de realitzar abans del 31 de desembre de 
l’any anterior al de l’exercici en què s’ha d’aplicar. 

Hem comprovat que l’expedient administratiu d’aprovació del 
pressupost, que ha sigut facilitat per l’Ajuntament, conté els documents i 
annexos que demanen els articles 164.1 i 166.1 de l’LRHL. 

Hem comprovat que els expedients de formació dels pressuposts de les 
societats mercantils dependents de l’Ajuntament contenen els 
documents que exigeixen l’article 168.3 de l’LRHL i els articles 112 i 113 
de l'RLRHL. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Els conceptes i xifres que componen el resultat pressupostari que 
s’integra en el Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010, 
són, expressats en euros, els següents: 

 

 

Drets 
reconeguts 
nets 2010 

Obligacions 
reconegu-
des netes 

2010 

Ajustos Totals 

a. Operacions corrents 6.562.700 5.582.419 - 980.281 

b. Operacions de capital 2.344.490 3.964.590 - (1.620.100)

1. Total operacions no financeres (a+b) 8.907.190 9.547.008 - (639.819)

2. Actius financers 0 0 - 0 

3. Passius financers 1.525.000 111.111 - 1.413.889 
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) 10.432.190 9.658.120 - 774.070 
4. Crèdits gastats finançats amb romanents de 
tresoreria per a despeses generals 

- - 225.000 225.000 

5. Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici 

- - 995.271 995.271 

6. Desviacions de finançament positives de 
l’exercici 

- - (435.588) (435.588)

II. Resultat pressupostari ajustat (I+4+5-6) 10.432.190 9.658.120 784.683 1.558.752 

Quadre 9 

L’evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components 
entre els exercicis de 2009 i 2010 és, en euros, la següent: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
EXERCICIS 2009 I 2010 

2010 2009 Variació 
bruta 

% 
2010/2009 

a  Operacions corrents 980.281 4.521.598 (3.541.317) (78,3%)

b  D’altres operacions no financeres (1.620.100) (5.294.403) (3.674.303) (69,4%)

1. Total operacions no financeres (a+b) (639.819) (772.805) (132.986) (17,2%)

2. Actius financers 0 0 0 - 

3. Passius financers 1.413.889 2.358.889 (945.000) (40,1%)

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) 774.070 1.586.084 (812.014) (51,2%)

4. (+) Crèdits finançats amb romanents de 
tresoreria per a despeses generals 225.000 - 225.000 - 

5. (+) Desviacions financeres negatives de 
l’exercici 995.271 1.014.151 (18.880) (1,9%)

6. (-) Desviacions financeres positives de 
l’exercici 

435.588 1.051.778 (616.190) (58,6%)

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 1.558.752 1.548.457 10.295 0,7% 

Quadre 10 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2010 ha sigut positiu per un 
import de 774.070 euros, import que ha comportat una reducció del 
51,2% respecte al resultat pressupostari de la liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2009. 

La circumstància anterior s’ha produït, fonamentalment, per la reducció 
en el superàvit en les operacions corrents i en el capítol de passius 
financers que s’han reduït respecte a l’exercici anterior en sengles 
percentatges del 78,3% i el 40,1%. En aquest sentit, en relació amb les 
operacions econòmiques que s’imputen en aquests capítols de passius 
financers, interessa ressaltar que s’han reconegut drets per operacions 
de préstecs en quantia molt superior a l’import de les obligacions 
reconegudes per amortització d’operacions de préstecs. 

L’Ajuntament ha incrementat el seu endeutament a llarg termini 
respecte a l’exercici de 2009 en 2.213.889 euros, amb la sol·licitud de dos 
préstecs per sengles imports d’1.525.000 i 800.000 euros. 

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2010 ha pujat a un 
import positiu d’1.558.752 euros, quan en l’exercici anterior era 
d’1.548.457 euros, cosa que implica un increment d’un 0,7%. En la revisió 
de les desviacions de finançament calculades per l’Ajuntament, hem 
observat les incidències següents significatives que afecten aquesta 
magnitud que forma part del resultat pressupostari: 

- En el càlcul de les desviacions positives de l’exercici, l’Ajuntament 
no ha calculat cap desviació positiva en el projecte de despesa 
25/2010, en el qual està pendent de reinversió l’import obtingut 
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per l’alienació d’un solar, quan d’acord amb la documentació 
analitzada, s’hauria d’haver imputat un import de 304.458 euros. 

- En el projecte 12/2010, relatiu a la construcció de la casa de 
cultura, l’Ajuntament ha imputat una desviació de finançament 
negativa per un import de 167.992 euros, que hauria d’haver sigut 
una desviació positiva per import de 36.008 euros. En el mateix 
sentit, en el projecte 13/2010, construcció de l’auditori, s’ha 
imputat una desviació de finançament negativa per un import de 
430.323 euros, quan hauria d’haver sigut positiva per una quantia 
de 379.909 euros. 

Les circumstàncies referides en els dos paràgrafs anteriors determinen 
que el resultat pressupostari ajustat de l’exercici es troba sobrevalorat, 
en la mesura que les desviacions positives de finançament de l’exercici 
serien superiors a les registrades en la xifra de 720.375 euros, mentre que 
les desviacions negatives de finançament de l’exercici disminuiran en 
598.315 euros. 

No obstant això, i com a conseqüència de la fiscalització realitzada, hem 
observat que el resultat pressupostari de l’exercici de 2010 no indica la 
situació financera de l’Entitat, tenint en compte que l’Ajuntament ha 
imputat a l’exercici de 2010 despeses de l’exercici de 2009 per un import 
de 376.188 euros i alhora ha imputat a l’exercici de 2011, despeses de 
l’exercici anterior, el de 2010, per un import de 285.036 euros. 

En relació amb les dites despeses que no van ser imputades a l’exercici 
pressupostari en què es van realitzar, cal dir que no van ser 
comptabilitzades en la data del tancament de l’exercici pressupostari en 
el compte financer 413, "Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost", tal com disposa la Regla 71 de l’ICAL. 

En els exercicis 2009 i 2010, l’Ajuntament ha contret obligacions per 
despeses realitzades en aquests exercicis que no han sigut incorporades 
als pressuposts d’aquests exercicis per falta de consignació 
pressupostària, en contra de l’article 173.5 de l’LRHL que disposa que no 
es poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a 
l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses. 

No obstant això, aquestes despeses han sigut incorporades al pressupost 
sense promoure el preceptiu expedient de reconeixement extrajudicial 
de crèdits mitjançant un Acord del Ple de l’Entitat, tal com disposa 
l’article 60.2 de l'RLRHL. 

En la fiscalització que s’ha realitzat en l’àrea de contractació 
administrativa s’ha posat de manifest que el resultat pressupostari 
ajustat de l’exercici s’hauria de reduir en 162.532 euros, ja que no s’hi ha 
aplicat de forma correcta el principi de la meritació en la imputació 
comptable de les obligacions reconegudes en els supòsits següents: 
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- Certificació número 14 de l’expedient d’obres 4/2009, per un 
import de 152.409 euros, corresponent a l’obra executada en el 
mes de desembre de l’exercici de 2010, que s’ha imputat al 
pressupost de l’exercici de 2011. 

- Factures de subministraments per un import de 8.123 euros 
realitzats en l’exercici de 2010, en el marc de l’execució de 
l’expedient de subministraments 3/2009, que han sigut imputats al 
pressupost de l’exercici de 2011. 

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici s’hauria d’incrementar en 
un import de 815.000 euros, d’acord amb el detall següent: 

- L’Ajuntament ha imputat a l’estat d’operacions 
extrapressupostàries un import de 800.000 euros corresponent a 
un préstec realitzat amb una entitat financera que, per tenir un 
termini d’amortització superior a un any, s’hauria d’haver imputat 
en el pressupost d’ingressos de l’exercici corrent en el capítol 9, 
"Variació de passius financers". 

 D’acord amb la informació subministrada per l’Entitat, la finalitat 
d’aquest préstec és fer front a les despeses d’urbanització del 
sector IV, ja que no s’han recaptat íntegrament les quotes 
d’urbanització que haurien d’haver-les finançat. 

- Factura per un import de 15.000 euros corresponent a l’execució 
del contracte menor CM 4/2010, corresponent a la despesa 
realitzada en l’exercici de 2009, que s’imputa en l’exercici de 2010. 

Una valoració conjunta de les diverses circumstàncies comentades en 
aquest capítol respecte al resultat pressupostari ajustat de l’exercici, 
permet concloure que aquesta magnitud dels comptes anuals es troba 
infravalorada en 195.801 euros, d’acord amb el detall següent: 
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Resultat pressupostari ajustat de l’exercici   1.558.752 

 Ajustos 
negatius al 

resultat 

Ajustos 
positius al 

resultat 

 

Variació en les desviacions positives de l'exercici:   (720.375) 

Desviacions positives en el projecte de despesa 25/2010 304.458   

Desviacions positives de l'exercici projecte de despesa 12/2010 36.008   

Desviacions positives de l'exercici projecte de despesa 13/2010 379.909   

Variació en les desviacions negatives de l’exercici   (598.315) 

Anul·lació desviacions negatives en el projecte de despesa 
12/2010 

167.992   

Anul·lació desviacions negatives en el projecte de despesa 
13/2010 

430.323   

D’altres ajustos  745.620  

Despeses de l’exercici 2009 imputades a l’exercici 2010  376.188  

Despeses de l’exercici 2010 imputades a l’exercici 2011 285.036   

Certificació 14 expedient 4/2009 de 2010 imputada a 2011 152.409   

Préstec a llarg termini imputat a l’estat de comptes 
extrapressupostaris 

 800.000  

Factura del contracte 3/2009 de 2010 imputada a 2011 8.123   

Factura del contracte menor CM 4/2010 de 2009 imputada a 
2010 

 15.000  

Resultat pressupostari ajustat de l’exercici  985.682  

Quadre 11 

7.2 Romanent de tresoreria 

Els conceptes i xifres que componen el romanent de tresoreria que 
s’integra en el Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2010, 
són, en euros, els següents: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2010 2009 % 
2010/2009

1.(+) Fons líquids 1.975.292 1.759.002 12,3% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 6.372.663 11.163.036 (42,9%)

(+) Del pressupost corrent 2.117.126 3.489.798 (39,3%)

(+) De Pressupostos tancats 2.868.170 5.581.627 (48,6%)

(+) D’operacions no pressupostàries 1.443.667 2.134.392 (32,4%)

(-) Cobram. realitzats pendents d’aplicació definitiva 56.300 42.781 31,6% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 5.360.017 7.336.575 (26,9%)

(+) Del pressupost corrent 1.306.200 2.650.069 (50,7%)

(+) De pressupostos tancats 1.496.431 6.000 24.840,5% 

(+) D’operacions no pressupostàries 2.557.386 4.680.507 (45,4%)

(-) Pagam. realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 - 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.987.938 5.585.462 (46,5%)

II. Saldos de cobrament dubtós 622.567 146.171 325,9% 

III. Excés de finançament afectat 2.298.029 4.884.761 (53%) 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 67.342 554.530 (87,9%)

Quadre 12 

El romanent de tresoreria total de l’exercici de 2010 ha sigut positiu en 
un import de 2.987.938 euros, xifra que ha implicat una reducció del 
46,5% respecte de l’exercici anterior. En podem destacar les dades 
d’interès següents: 

- La reducció del 42,9% produïda en totes els conceptes de drets 
pendents de cobrament, especialment en els pressupostos 
d’exercicis tancats. En relació amb els drets pendents de 
cobrament d’exercici corrent, l’import de major transcendència es 
refereix al subconcepte 39612, "Quotes d’urbanització del sector 
IV", amb un import de 676.441 euros. 

- Pel que fa als drets pendents de cobrament de pressupostos 
tancats que s’han reduït en un 48,6% respecte de l’exercici 
anterior, el concepte de major transcendència són les quotes 
d’urbanització dels sectors I i IV, que s’ha generat en els exercicis 
de 2008 i 2009, i que puja a un import d’1.277.030 euros, que 
representa el 44,5% del total dels drets pendents de cobrament 
d’exercicis tancats. 
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 Una anàlisi específica dels saldos de drets pendents de cobrament 
de l’estat de pressupostos tancats ha posat de manifest que s’han 
generat, fonamentalment, en els tres últims exercicis de forma 
que el 21,3% del saldo es va generar en l’any 2007, el 37,9% en 
l’exercici de 2008 i un 39,2% en l’any 2009. 

 En l’exercici de 2010, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 de 
novembre de 2010, va anul·lar drets en l’estat de pressupostos 
tancats per un import de 3.172.277 euros com a conseqüència de la 
resolució del contracte amb una societat mercantil relatiu a 
l’alienació d’una parcel·la municipal destinada a la construcció 
d’habitatges, garatges i trasters, subjectes al règim de protecció 
pública. Aquesta resolució va ser recorreguda en via contenciosa 
administrativa, encara que no se n’ha dictat sentència. 

- El saldo de drets pendents de cobrament d’operacions no 
pressupostàries es troba sobrevalorat, ja que l’Ajuntament ha 
comptabilitzat erròniament l’IVA generat en les seues operacions 
econòmiques. Tot i que representa una deficiència significativa de 
control intern en l’aplicació dels procediments comptables 
realitzats per l’Ajuntament, regular aquesta circumstància no 
determinaria una modificació del resultat del càlcul del romanent 
de tresoreria. Hem comprovat que aquesta situació s’ha corregit 
durant l’exercici de 2011. 

- En les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent, 
que s’han reduït un 50,7% respecte de l’exercici anterior, els 
conceptes més significatius són els següents: concepte 22100, 
"Energia elèctrica", amb un import de 174.070 euros. Concepte 608, 
"Urbanització del sector IV", amb un import de 138.351 euros. 
Subconcepte 62201, "Construcció auditori", amb un import de 
398.931 euros. 

- S’ha produït un increment significatiu de les obligacions de 
pagament de pressupostos tancats i la totalitat, que és d’1.496.431, 
prové de l’exercici 2009. En el desglossament del dit saldo es 
troben 65.694 euros per "Transferències corrents"; 1.429.093 euros 
en el capítol d’"Inversions reals" i 1.644 euros en el de 
"Transferències de capital". 

- Hem comprovat que el càlcul dels saldos de cobrament dubtós 
dels drets pendents de cobrament és coherent amb el que regulen 
les bases d’execució del pressupost de l’exercici de 2010, així com 
els càlculs aplicats en l’exercici anterior. 

 Un percentatge del 66% del total de l’import que figura com a 
saldo de cobrament dubtós correspon als drets pendents de 
cobrament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
de l’exercici de 2007, que pugen un import de 411.000 euros. 
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 Quant al dit saldo, hem comprovat que una part significativa 
correspon a les liquidacions provisionals de l’impost que no han 
sigut ingressades, ja que no han començat les obres, 
circumstància que determina que no s’ha produït la meritació de 
l’import, d’acord amb el que estableix l’article 102.4 de l’LRHL. 

- S’ha produït una significativa reducció del romanent de tresoreria 
per a despeses generals en un percentatge del 87,9%, com a 
conseqüència de la disminució de l’excés de les desviacions de 
finançament dels projectes de despeses amb finançament afectat. 

No obstant això i encara que no correspon a la gestió pressupostària de 
l’exercici de l’exercici de 2010, objecte d’aquest Informe, cal constatar les 
dades d’interès següents posades de manifest durant la realització del 
treball de fiscalització, a fi de conèixer la situació economicofinancera de 
l’Entitat: 

- Per a afrontar els deutes amb els seus proveïdors, l’Ajuntament, 
en l’exercici de 2012, s’ha acollit al Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors de les entitats locals i les comunitats 
autònomes, creat en virtut del que disposa el Reial Decret Llei 
8/2011, d’1 de juny, que s’articula per mitjà d’operacions de crèdit 
amb l’Institut de Crèdit Oficial, el qual ha formalitzat amb l’Entitat 
una operació de crèdit amb una càrrega financera total —capital 
més interessos—, per una quantia de 300.787 euros per als 
exercicis 2012 a 2014. 

- En el Ple de l’Ajuntament efectuat en data 28 de març de 2012, 
l’Entitat es va acollir al Pla de Finançament per a cancel·lar 
obligacions pendents de les entitats locals regulat pel Reial Decret 
Llei 4/2012, de 24 de febrer. L’import global de les operacions 
pendents de pagament per finançar, és d’1.906.424 euros. En el 
desglossament d’aquesta quantitat, 1.758.789 euros es refereixen a 
l’Ajuntament de Rafelbunyol, 108.403 euros a la societat de 
titularitat municipal REMARASA i 39.232 euros a la societat 
ACMURSA. 

 Les principals obligacions pendents de pagament que 
l’Ajuntament ha de finançar, es refereixen als conceptes següents: 
529.447 euros de despeses, sector IV; 632.486 euros per la 
construcció de l’auditori municipal; 296.900 euros per la 
rehabilitació de la casa de cultura i 196.350 euros pel 
subministrament d’energia elèctrica. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici 2010 es trobava vigent la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) que va entrar en vigència 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, el qual aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes d’Administracions Públiques (LCAP). 

En la dita 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 de procediments negociats, per a determinar el moment 
d’iniciació es prendrà en compte la data d’aprovació dels plecs. Els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de l’LCSP es regiran, quant els seues efectes, compliment i extinció, 
inclosa la seua durada i règim de pròrrogues per la normativa anterior. 

En la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació administrativa de 
l’Ajuntament, d’acord amb l’abast indicat en l’apartat 2.2 de l’Informe, 
hem seleccionat una mostra d’expedients administratius adjudicats i 
vigents en l’exercici de 2010 que es regeixen per allò que disposa l’LCSP. 

En la revisió dels expedients de contractació de les dues societats 
mercantils dependents de l’Ajuntament, hem considerat que a l’efecte de 
l’aplicació de l’LCSP, les dues tenen consideració de poders adjudicadors 
que no són administracions públiques, en la mesura en què es tracta de 
dues entitats públiques empresarials en les quals l’Ajuntament participa 
en el seu capital social en una proporció superior al 50%. 

En el context expressat i a fi de determinar el règim aplicable, resulta 
fonamental la distinció entre contractes privats subjectes a regulació 
harmonitzada i els que no ho estan en funció que superen o no els límits 
establits per la pròpia LCSP. Per tant, per als contractes efectuats per 
aquestes societats mercantils que tinguen la condició de contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, el règim jurídic aplicable serà el 
següent: 

- La preparació estarà subjecta als articles 101 a 104 de l’LCSP i la 
seua tramitació es podrà declarar urgent si té com a finalitat una 
necessitat inajornable o per raons d’interès públic, sempre que 
l’òrgan de contractació ho motive de manera adequada. 

- L’adjudicació estarà subjecta al mateix règim que els contractes 
administratius típics amb algunes singularitats indicades en 
l’article 174 de l’LCSP. 
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- Els efectes d’aquests contractes i la seua extinció es regeixen pel 
dret privat. 

Pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada que 
realitzen aquestes societats mercantils, el règim jurídic aplicable és el 
següent: 

- En la preparació dels contractes de quantia superior a 50.000 
euros, s’elaborarà un plec que establirà les característiques 
bàsiques del contracte, el règim d’admissió de variants, les 
modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació i les 
garanties. També hi serà aplicable l’article 104 de l’LCSP. 

- L’adjudicació se sotmetrà als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i les 
entitats hauran d’aprovar unes instruccions de contractació en 
què es regulen els procediments d’adjudicació per fer efectius els 
dits principis i garantir que l’adjudicació s’efectua a favor de 
l’oferta més avantatjosa. 

 Aquestes instruccions de contractació estaran a disposició dels 
interessats i s’hauran d’inserir en el perfil de contractant creat a 
l’efecte en la pàgines d’Internet de les societats mercantils. En 
aquest sentit, s’acompleix amb el principi de publicitat si la 
licitació dels contractes de més de 50.000 euros s’insereix en el 
perfil de contractant, d’acord amb el que regula l’article 175 de 
l’LCSP. 

8.2 Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En l’àrea de contractació administrativa, hem comprovat que 
l’Ajuntament ha creat el perfil del contractant en la seua pàgina 
d’Internet on ha inclòs els contractes que formalitza tal com exigeix 
l’article 42 de l’LCSP. 

Quant a les dues societats mercantils de titularitat municipal hem 
comprovat que cap de les dues disposa de perfil de contractant en la 
seua pàgina d’Internet, i no tenim constatació que la publicitat de la 
contractació que han realitzat s’haja publicat en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament. Aquestes circumstàncies representen un incompliment 
del que disposa l’article 42 de l’LCSP, el qual estableix la necessitat de 
comptar amb un perfil de contractant per a assegurar la transparència i 
l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual. 

Les societats mercantils disposen de sengles instruccions de contractació 
aprovades en sengles sessions del seus consells d’administració de 13 de 
desembre de 2008. No ens consta que les dites instruccions s’hagen 
publicat ni aplicat en els procediments desenvolupats per tal de garantir 
l’efectivitat dels principis que regeixen la contractació dels poders 
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adjudicadors que no tenen la consideració d’administracions públiques,          
—entre els quals els de publicitat i concurrència—, tal com disposa 
l’article 175 de l’LCSP. 

8.3 Mostra de contractes fiscalitzats de l’Ajuntament 

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

A l’hora de determinar la grandària i la composició de la mostra de 
contractes per revisar, hem tingut en compte criteris com ara: 

- L’import d’adjudicació quantitativament significatiu.  

- Tramitació urgent, a fi de comprovar la justificació i motivació ja 
que impliquen una tramitació especial segons l’LCSP. 

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 i adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del contracte, així com els documents justificatius 
i l'adequada comptabilitat de la despesa. 

La mostra de contractes revisats en el marc de la fiscalització de l’àrea de 
contractació administrativa és la següent, en euros: 

 

Núm. exp. Tipus Adjudicatari Import 

4/2009 Obres Construcció edifici auditori de música 2.045.643

2/2010 Obres Millora instal·lacions climatització residència i 
centre rehabilitació 

192.008

3/2010 Obres Instal·lació solar aigua calenta piscina municipal 194.250

4/2010 Obres Ampliació i adequació del local social de la llar del 
jubilat 

150.850

3/2009 Submin. 
Subministrament espècies vegetals enjardinament 
parc Sector IV 

74.731

1/2010 Submin. Adquisició material informàtic 19.335

5/2010 Submin. Equipament per a activitats culturals i recreatives 81.169

Quadre 13 
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8.4 Fiscalització dels contractes d'obres de l’Ajuntament 

Quant a les actuacions administratives prèvies dels expedients de 
contractació analitzats, s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents produïdes en els quatre expedients revisats: 

- No s’ha formalitzat el preceptiu informe de l’òrgan de contractació 
previst en l’article 22 de l’LCSP, en el qual es detallen la naturalesa 
i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les abans d'iniciar el procediment 
encaminat a la seua adjudicació. 

- No tenim constatació que s’hagen comunitat els contractes al 
Registre de Contractes del Sector Públic, tal com obliga l’article 308 
de l’LCSP. 

- 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. 

En l’expedient 4/2009 no hi ha constància documental que se n’haja 
tramés a la Sindicatura de Comptes la documentació relativa, tal com 
disposa l’article 29 de l’LCSP. 

Pel que fa a l’expedient de selecció de l’adjudicatari i la formalització del 
contracte en l’expedient 4/2009, en el plec de clàusules administratives 
particulars s’introdueix com un dels criteris d’adjudicació la presentació 
de millores per part de les empreses licitadores, i hem comprovat que no 
es troba suficientment definit, ja que no s’hi expressen els requisits, els 
límits, les modalitats i les característiques que permeten identificar-lo 
suficientment i que guarden una relació directa amb l’objecte del 
contracte. 

Quant a l’expedient de selecció de l’adjudicatari i formalització del 
contracte en els expedients 2/2010 i 3/2010, cal indicar les circumstàncies 
següents: 

- Es convida a tres empreses —que són les mateixes en els dos 
expedients de contractació— i hem comprovat que en els dos 
supòsits sols una empresa presenta una proposició, mentre que 
les altres dues no presenten ofertes. 

 Es considera que per a un adequat compliment del que disposa 
l’article 162.1 de l’LCSP, l’Ajuntament ha de procurar que existisca 
una mínima concurrència d’ofertes que faça possible una 
negociació a fi d’obtenir l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
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En aquest sentit no es tracta únicament de complir amb el requisit 
formal d’invitar tres empreses, sinó de garantir una mínima 
concurrència amb empreses capacitades per a realitzar les obres. 

- La garantia s’ha formalitzat mitjançant la retenció en el preu, 
malgrat que l’article 84.2 de l’LCSP prohibeix que aquesta pràctica 
es puga realitzar en els contractes d’obres. En qualsevol cas, no hi 
ha tampoc una previsió al respecte en el plec de clàusules 
administratives particulars, que és la condició que estableix el dit 
precepte legal perquè es puga efectuar en els supòsits que calga. 

Respecte als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes formalitzats, en els expedients analitzats s’han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

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

- En cap dels expedients d’obres revisats consta que s’haja 
formalitzat l’informe del departament d’obres referent a l’estat 
d’obres i en l'expedient 2/2010, no consta la formalització de la 
certificació final de l’obra. 

- En els expedients 2/2010, 3/2010 i 4/2010, en les factures que 
justifiquen les obres realitzades no hi ha constatació documental 
que hagen sigut revisades pels responsables de l’Entitat, per a 
garantir-ne la correcció. Aquesta circumstància es produeix en un 
nombre significatiu de les factures que es troben en l’expedient 
4/2009. 

- En l’expedient 4/2009 hem comprovat que la certificació número 
14, que correspon a l’obra executada en el mes de desembre de 
l’exercici de 2010, per un import de 152.409 euros, s’ha imputat al 
pressupost de l’exercici de 2011. 

8.5 Fiscalització dels contractes de subministraments de l’Ajuntament 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies dels expedients de 
contractació analitzats, s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 
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- En cap dels tres expedients de subministraments revisats consta 
que l’òrgan competent haja aprovat l’expedient de contractació i 
dispose  l’obertura del procediment d’adjudicació, tal com exigeix 
l’article 94.1 de l’LCSP. 

- En cap dels expedients de subministraments revisats s’ha 
comunicat al Registre de Contractes del Sector Públic la seua 
realització, tal com exigeix l’article 308 de l’LCSP. 

- Els expedients 3/2009 i 1/2010, 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. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de 
formalització dels contractes ha posat de manifest que en els expedients 
1/2010 i 3/2009, l’Entitat ha invitat tres empreses i es dóna la 
circumstància que en un supòsit no ha presentat l’oferta una de les 
empreses i l’altra ha sigut exclosa per la mesa de contractació. En el 
segon supòsit han sigut excloses dues de les empreses presentades. Per 
tant, l’adjudicació s’ha fet a favor de l’única empresa que ha presentat de 
forma efectiva una oferta econòmica en cada cas.  

L’article 162.1 de l’LCSP disposa que s’han de sol·licitar ofertes almenys a 
tres empreses capacitades per a realitzar l’objecte del contracte i 
estableix un mecanisme que garanteix que existisca una mínima 
concurrència d’ofertes que faça possible una negociació per a obtenir 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. En aquest sentit no es tracta 
únicament de complir amb el requisit formal d'invitar tres empreses, 
sinó de garantir una mínima concurrència amb empreses que puguen 
realitzar el subministrament que se sol·licita. 

Quant als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes formalitzats en els expedients analitzats, cal dir el següent: 

- En els expedients 1/2009 i 5/2010, les factures que justifiquen els 
subministraments no han sigut revisades  pels responsables de 
l’Entitat, a fi de comprovar-ne la correcció, circumstància que 
també es produeix en un nombre significatiu de les factures de 
l’expedient 3/2009. 

- En l’expedient 3/2009, hem comprovat que l’últim import pagat del 
contracte, que és de 8.123 euros, correspon a les factures de 
subministraments realitzats en l’exercici de 2010 i han sigut 
imputades al pressupost de l’exercici de 2011. 
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8.6 Fiscalització dels contractes menors de l’Ajuntament 

En el marc de la fiscalització de l'àrea de contractació hem revisat els 
contractes menors que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades 
en euros:  
 

Núm. 
expedient Tipus Descripció 

Import 

adjudicat 

CM 1/2010 Obres Renovació de fanals instal·lació enllumenat públic polígon industrial 47.271 

CM 2/2010 Obres Instal·lació hidràulica i elèctrica de la font del parc del sector IV 49.702 

CM 3/2010 Obres Condicionament sala cinematogràfica de la Casa de la Cultura 49.969 

CM 4/2010 Submin. Subministrament 30 columnes model Fernando VII parc del sector 
IV 

15.000 

CM 5/2010 Submin. Subministrament i instal·lació de l’equip de climatització bar parc 
sector IV 

6.603 

CM 6/2010 Submin. Subministrament de veles per a escola infantil 17.357 

CM 7/2010 Serveis Direcció tècnica obra piscina coberta municipal 9.794 

Quadre 14 

De la revisió dels contractes menors seleccionats hem de manifestar el 
següent: 

- En els contractes menors formalitzats en els expedients 
CM/4/2010, CM 5/2010, CM 6/2010 i CM 7/2010, l’aprovació de la 
realització de la despesa, per mitjà del seu corresponent document 
comptable, s’ha efectuat una vegada ja el contracte ha sigut 
executat, formalitzada la factura i pagat el servei o 
subministrament contractat. 

- En l’expedient CM 4/2010, la factura per import de 15.000 euros 
correspon a una despesa realitzada en l’exercici de 2009 que 
s’imputa al pressupost de l’exercici de 2010. 

8.7 Fiscalització dels contractes de les societats mercantils dependents de 
l’Ajuntament 

A fi de comprovar que els procediments de contractació de béns i serveis 
desenvolupats per les dues societats mercantils dependents de 
l’Ajuntament s’ajusten a la legalitat vigent en matèria de contractes 
realitzats per entitats públiques, que són poder adjudicador, hem 
seleccionat una mostra de contractes adjudicats i vigents en l’exercici de 
2010 a partir de la informació facilitada per les entitats que ha sigut 
contrastada per la Sindicatura de Comptes. 
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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 i adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del contracte, així com els documents justificatius 
i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Els contractes seleccionats en la societat mercantil REMARASA han sigut 
els següents, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. exp. Tipus Objecte Import 

R1/2000 Serveis Assessoria jurídica, control i coordinació 30.913 

R1/2006 Submin. Productes de neteja 18.206 

Quadre 15 

Els contractes seleccionats en la societat mercantil ACMURSA han sigut 
els següents, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. exp. Tipus Objecte Import

A1/2000 Serveis Assessoria jurídica, control i coordinació 35.905

A1/2006 Serveis Assessoria laboral, fiscal i comptable 27.772

A1/2010 Submin. Sistema comptador automàtic, envasadora, cinta de transport 48.520

Quadre 16 

Pel que fa a la mostra de contractes seleccionada, cal dir que els 
responsables de les societats mercantils de titularitat pública no han 
facilitat els documents: 

- Els expedients R1/2000, A1/2000 i A1/2006, s’han adjudicat pel 
procediment negociat sense publicitat quan haurien de ser 
adjudicats per concurs d’acord amb el que preveuen els articles 
208 i 210 de l’LCAP. En aquests expedients s’hauria d’haver 
aprovat el corresponent plec de clàusules administratives 
particulars i promogut els mecanismes de publicitat i 
concurrència previstos en l’LCAP. 

- En l’expedient A1/2010 s’ha adjudicat pel procediment negociat 
sense publicitat, quan caldria haver-lo adjudicat pel procediment 
negociat d’acord amb el que preveu l’article 161.2 de l’LCSP. En 
aquests expedients caldria haver aprovat els corresponents plecs  
de clàusules administratives particulars i promogut els 
mecanismes de publicitat i concurrència previstos en l’LCSP. 
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- En els expedients R1/2000, A1/2000, A1/2006 i A1/2010, no s’ha 
realitzat cap tipus de publicitat, ja que les societats mercantils no 
disposen de perfil de contractant, ni tampoc l’han feta en el perfil 
de contractant de l’Ajuntament, tal com indiquem en l’apartat 8.2 
de l’Informe. 

- En l’expedient A1/2000 hem comprovat que l’adjudicatari ha 
ingressat una quantitat superior —1.101 euros— de la derivada del 
contracte formalitzat, sense aportar cap document que justifique 
aquesta circumstància. 

Les circumstàncies expressades posen de manifest que, amb caràcter 
general, els expedients de contractació promoguts per les societats 
mercantils REMARASA i ACMURSA no s’han ajustat a la normativa 
aplicable, tenint en compte que són poders adjudicadors que no són 
administracions públiques. 

En la fiscalització dels contractes menors formalitzats per la societat 
mercantil REMARASA, hem revisat els següents, als quals hem assignat 
un número d’expedient: 

 

Núm. exp. Tipus Objecte Import 

CMR 1/2010 Submin. Aliments ultra congelats 11.459 

CMR 2/2010 Submin. Brioixeria artesana 8.557 

CMR 3/2010 Submin. Brioixeria industrial 7.536 

CMR 4/2010 Submin. Aigua embotellada 9.691 

CMR 5/2010 Submin. Carns 13.196 

CMR 6/2010 Submin. Fruites i verdura 15.239 

CMR 7/2010 Submin. Productes d’ultramarins i conserves 12.767 

Quadre 17 

En la fiscalització dels contractes menors formalitzats per la societat 
mercantil ACMURSA, hem revisat els següents, als quals hem assignat 
un número d’expedient: 
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Núm. exp. Tipus Objecte Import 

CMA 1/2010 Submin. Forn de pa 4.195 

CMA 2/2010 Submin. Fruites i verdures  3.426 

CMA 3/2010 Submin. Màquina de fer lots 9.558 

CMA 4/2010 Submin. Carrosseria vehicles 12.428 

CMA 5/2010 D’altres Primes d’asseguran. 10.562 

CMA 6/2010 D’altres Prevenció risc laboral 15.469 

CMA 7/2010 D’altres Auditoria 3.944 

Quadre 18 

Les conclusions de major interès en la revisió dels contractes menors de 
les dues societats mercantils de titularitat municipal són les següents: 

- En cap de les factures facilitades hi ha constatació que els 
responsables de les societats mercantils les hagen revisades per a 
comprovar la idoneïtat i la data de recepció del subministrament o 
del servei prestat. 

- En cap de les factures facilitades hi ha constatació documental 
que els responsables de les societats mercantils hagen revisat els 
càlculs aritmètics, així com que les retencions i els impostos són 
correctes. 

9. FETS POSTERIORS 

9.1 Introducció 

En data 28 de desembre de 2012, quan l'informe de fiscalització del 
Compte General de l'exercici de 2010 de l'Ajuntament de Rafelbunyol es 
trobava en tràmit d'al·legacions, es va rebre un escrit del portaveu d'un 
dels grups presents en el Ple de l'Entitat, en el qual es manifestaven 
diverses circumstàncies, algunes referides a l'exercici pressupostari de 
2010, escrit que ha determinat la realització de diverses actuacions 
complementàries que expressem en aquest apartat de l'Informe. 

En l'escrit presentat en la Sindicatura de Comptes se sol·licita que la 
institució revise si determinades contractacions realitzades per 
l'Ajuntament s'ajusten a la legalitat vigent i, al mateix temps, s'aporta 
diversa documentació que ha sigut completada posteriorment per 
l'Entitat a petició de la Sindicatura de Comptes. 

 

 



Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Rafelbunyol. Exercici de 
2010 

41 
 

9.2 Venda d'una parcel·la per a construir habitatges 

En data 18 d'abril de 2008 es va formalitzar un contracte de venda d'una 
parcel·la de 5.208 m2 per a construir habitatges protegits, l'adjudicació 
del qual es va efectuar per 3.600.000 euros. L'adjudicatària, al mateix 
temps, va oferir com a millora construir un poliesportiu i un camp de 
futbol. 

L'empresa adjudicatària va iniciar les obres de construcció dels 
habitatges, enderrocà l'antic poliesportiu i posteriorment les obres es van 
paralitzar. L'Ajuntament va sol·licitar a l'adjudicatari —dues vegades—, 
el pagament del preu acordat i, davant de la sol·licitud que va realitzar 
l'adjudicatari perquè li concediren un major termini per a pagar-lo, es va 
modificar el contracte original. Aquesta modificació incloïa, de manera 
expressa, una clàusula que indicava que l'adjudicatari renunciava a 
qualsevol tipus d'indemnització o reclamació que pogués correspondre-li 
com a conseqüència de la resolució del contracte. 

Una vegada constatat l'incompliment de l'obligació de pagament del 
preu acordat, el Ple de l'Ajuntament, en la sessió realitzada el dia 18 de 
novembre de 2010, va acordar resoldre el contracte formalitzat, i 
l'empresa adjudicatària l'ha recorreguda en via contenciosa 
administrativa. No tenim notícia que hi haja una sentència en ferm 
sobre el tema. 

Sabem que, en data 29 de març de 2011, un dels grups municipals 
presents en el Ple de l'Entitat, va posar en coneixement del Ministeri 
Fiscal les diverses actuacions realitzades per l'Ajuntament en el 
contracte d'alienació d'aquesta parcel·la per a la construcció 
d'habitatges. A fi de documentar la denúncia, la Fiscalia va sol·licitar a 
l'Ajuntament en data 24 de juny de 2011, una còpia de l'expedient 
administratiu, dels contractes formalitzats, així com un informe de 
valoració de les presumptes irregularitats denunciades, sense que 
tinguem notícies que s'hi haja promogut cap actuació per part del 
Ministeri Fiscal. 

Després de la resolució del contracte d'alienació de la parcel·la i davant 
de l'interès per continuar la promoció dels habitatges protegits, 
l'empresa de titularitat municipal ACMURSA, en data 13 de desembre de 
2010, va formalitzar un contracte privat de cessió de qualificació 
provisional d'habitatges amb l'empresa adjudicatària del contracte de 
venda de la parcel·la, en el qual es va comprometre a pagar-li la xifra de 
400.000 euros i vint places de garatge. 

En el Ple de l'Entitat de 29 d'octubre de 2012 i pel que fa a les raons que 
motivaren la formalització del dit contracte, l'alcalde de l'Ajuntament, 
que té la condició de president d'ACMURSA, manifesta que l'empresa 
adjudicatària exigia que l'Ajuntament pagués la quantitat de les obres 
que havia realitzat, entre les quals estaven el buidatge de la zona i les 
obres del poliesportiu. 
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L'alcalde indica que es va arribar a un acord amb l'empresa 
adjudicatària, en el sentit que si l'empresa municipal podia realitzar 
habitatges es pagaria la contraprestació acordada per tal de concloure el 
litigi produït. Aquest acord es trobava condicionat a la construcció dels 
habitatges, circumstància que no s'ha produït. 

En aquest sentit, en l'escrit de 19 d'abril de 2013, l'alcalde de 
l'Ajuntament manifesta que, una vegada requerida la informació a 
ACMURSA, comunica que aquest contracte no ha causat cap efecte, ja 
que estava condicionat a la viabilitat del projecte, de manera que en no 
ser viable, a l'empresa municipal no li pertoca pagar cap quantitat. 

Aquestes actuacions s'han realitzat malgrat que en el contracte signat 
entre l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària per a la construcció 
d'habitatges s'indicava que, en el cas d'incompliment de l'empresa 
adjudicatària, aquesta perdia el dret a reclamar qualsevol tipus 
d'indemnització o contraprestació, així com de la prèvia caducitat de 
l'expedient per a la construcció d'habitatges protegits. 

Quant als fets referits, podem concloure que l'alcalde va signar el 
contracte amb l'empresa adjudicatària per a la venda de la parcel·la 
sense exigir-li, com era preceptiu, el pagament previ del preu acordat; i 
que l'Ajuntament va consentir que prengués possessió del solar i iniciés 
les obres —també les de la remodelació del poliesportiu— que era un 
compromís addicional que va assumir l'empresa a canvi de l'adjudicació. 

Amb posterioritat, l'alcalde, en la seua condició de president de 
l'empresa municipal ACMURSA, va formalitzar un nou contracte amb 
l'empresa adjudicatària del contracte de venda del solar, en el qual es va 
acordar la cessió de la qualificació provisional de la promoció 
d'habitatges, una vegada que el Ple de l'Entitat havia resolt prèviament el 
contracte inicial, encara que hem comprovat que la dita societat 
mercantil no ha efectuat cap pagament. 

9.3 Reparcel·lació i urbanització sector IV 

En l'escrit presentat en la Sindicatura de Comptes s'esmenta que en la 
reparcel·lació i urbanització del sector IV s'han realitzat diverses 
contractacions al marge dels procediments previstos en la legislació dels 
contractes del sector públic, en la mesura en què no s'han realitzat les 
preceptives licitacions públiques. 

Els contractes a què fa referència el dit escrit són els que detallem tot 
seguit: 

- Pla parcial del sector IV, per una quantia de 108.396,80 euros. 

- Modificació del dit pla parcial per una quantia de 23.120 euros. 
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- Projecte d'urbanització del sector IV, per un import de 375.424,63 
euros. 

- Projecte d'instal·lacions amb un import de 336.577,14 euros. 

- Obres d'urbanització del lot I per un total de 150.708 euros. 

- Obres d'electrificació i enllumenat del lot II per una quantia de 
144.714 euros. 

- Mobiliari urbà i formigó imprès en una quantia de 179.005 euros. 

Amb caràcter general, cal indicar que a l'escrit presentat no s'adjunta la 
documentació acreditativa dels fets posats de manifest, i que moltes 
voltes es reconeix que no tenen informació. Per tant, per a poder opinar 
sobre els expedients a què l'escrit fa referència, caldria fer un treball de 
fiscalització que excediria en molts casos de l'àmbit temporal de la 
fiscalització, que és l'exercici de 2010. 

Pel que fa a les actuacions desenvolupades per part de l'Ajuntament en 
els dits expedients, l'alcalde l'Ajuntament, en l'escrit de 28 de febrer de 
2013, manifesta que els projectes van ser executats per l'arquitecte 
municipal, el qual té formalitzat amb l'Entitat un contracte de serveis, ja 
que és qui millor coneix les actuacions que s'han de realitzar; una praxi 
que no ha sigut mai qüestionada pels propietaris dels béns immobles o 
pels grups municipals presents en el Ple de l'Entitat. 

En el dit escrit s'indica que l'arquitecte municipal es va encarregar 
d'elaborar després dels estudis previs, la modificació puntual del 
planejament, la memòria del programa d'actuació integrada, el pla 
parcial, el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació. Quant a 
l'elaboració del projecte elèctric com a document integrant del projecte 
d'urbanització i que excedia de les competències de l'arquitecte, es van 
encarregar els treballs a l'enginyeria, la qual en aqueixos moments 
estava treballant en altres projectes que l'Ajuntament de Rafelbunyol 
havia promogut i que, en particular, es trobava col·laborant amb 
l'arquitecte municipal en el projecte de remodelació de la Casa de 
Cultura. 

Aquests arguments no són suficients per a justificar que l'Ajuntament 
n'adjudiqués directament la realització, sense mitjançar una licitació 
prèvia, d'acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector 
públic, circumstància que representa un incompliment d'aquesta 
normativa jurídica. 

Els procediments de licitació establits en la legislació de contractes del 
sector públic són d'obligat compliment per part de les entitats locals i 
s'orienten a aconseguir millors preus. En aquests supòsits van ser 
satisfets pels propietaris de les parcel·les afectades. 
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9.4 Subministrament de llums en el projecte de la xarxa d'enllumenat 

En l'escrit presentat, s'indica que la contractació de llums es va fer pel 
procediment negociat sense publicitat per una quantia de 349.995,20 
euros, amb un informe tècnic en el qual s'expressa la necessitat de 
contractar un model exclusiu de fanals, raonament que no és compartit 
per la persona que presenta l'escrit. 

L'autor del projecte emet el dit Informe a petició de l'Ajuntament i indica 
que es considera justificat que les llums que es necessiten adquirir per a 
la xarxa d'enllumenat públic del sector IV, responen a les que 
prèviament l'Ajuntament ha adquirit pel procediment de concurs, per 
ser un model fabricat exclusivament per a l'Ajuntament de Rafelbunyol, 
complint les condicions previstes en els apartats c i g de l'article 182 de 
l'LCAP. 

Hem comprovat que amb posterioritat s'emet un informe del secretari-
interventor de l'Entitat en el qual s'indica que atenent la justificació 
realitzada per l'enginyer industrial, autor del projecte i director de les 
obres, s'entén que calia acudir al procediment negociat sense publicitat i 
al mateix temps fa referència als tràmits i formalitats que l'Ajuntament 
haurà de realitzar en el procediment de contractació. 

En l'escrit presentat en la Sindicatura de Comptes s'esmenta que 
posteriorment es realitza la contractació de dos nous subministraments 
per sengles quanties de 83.298,79 euros i 63.590,27 euros, pel mateix 
procediment i sobre la base d'informes tècnics, els raonaments dels 
quals tampoc no són compartits per la persona que presenta l'escrit. 

Pel que fa a la primera de les contractacions esmentades, per una 
quantia de 83.298,79 euros, en l'expedient administratiu hi ha un 
informe de la directora d'obres d'urbanització del sector IV, en què 
expressa que el projecte d'enllumenament públic del sector respon a un 
model exclusiu, raó per la qual s'acompleixen els imperatius previstos en 
l'article 154.d de l'LCSP que estableix la possibilitat d'acudir al 
procediment negociat sense publicitat quan per raons tècniques o 
artístiques, o per motius relacionats amb la protecció de drets 
d'exclusiva, el contracte sols puga encomanar-se a un empresari 
determinat. 

En aquest expedient administratiu també consta un informe del 
secretari-interventor de l'Entitat en el qual indica que atenent la 
justificació realitzada per la directora de les obres i sense entrar a 
valorar-la, ja que es tracta d'un assumpte que no correspon a la 
Secretaria-intervenció, s'entén que cabria acudir al procediment negociat 
sense necessitat de fer publicitat de la licitació i, alhora, fa referència als 
tràmits i les formalitats que haurà de realitzar l'Ajuntament en el 
procediment de contractació. 
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Quant a la segona de les contractacions esmentades, per una quantia de 
63.590,27 euros, en l'expedient administratiu hi ha un informe de la 
directora de les obres d'urbanització en què menciona tres empreses 
capaces de realitzar les obres d'instal·lació de les llums. Se sol·liciten les 
tres ofertes i dues s'exclouen del procediment per no complir les 
formalitats previstes en el plec. Aquesta circumstància ha determinat 
que en la pràctica no s'hagen produït concurrència d'ofertes a fi 
d'aconseguir el millor preu. 

9.5 Licitació fase 1, sector IV 

L'escrit presentat diu que la licitació del lot I del projecte d'urbanització 
del sector IV es van presentar dues millores: la construcció d'una 
guarderia infantil, valorada en 1.000.000 d'euros i una escultura que 
s'havia d'ubicar en una redona, per un valor de 145.000 euros. 

S'esmenta en l'escrit que en l'informe del redactor del projecte s'indica 
que la guarderia no forma part de l'obra urbanitzadora, que té per 
objecte la transformació del terreny per a convertir-lo en solars i no 
l'execució de dotacions públiques. També s'hi esmenta que l'obra està 
finançada pels propietaris que tenen l'obligació de cedir sòl, però no 
d'executar les dotacions. A diferència de l'escultura, que sí que pot ser 
considerada com una millora de l'obra urbanitzadora. 

La citada guarderia es va realitzar íntegrament a càrrec dels propietaris, 
circumstància que ha determinat la presentació  de dèsset recursos 
contenciosoadministratius contra la liquidació de la cinquena quota 
d'urbanització. En relació amb aquests recursos, d'acord amb la 
informació facilitada per l'alcalde de l'Ajuntament, en el seu escrit de 19 
d'abril de 2013, interessa posar de manifest el següent: 

- S'ha desestimat un total de tretze recursos per diversos jutjats 
contenciosoadministratius, els quals han declarat la conformitat 
plena de l'acte impugnat, i n'ha recaigut la fermesa en sis. 

- S'ha estimat parcialment un dels recursos interposats pel que fa a 
la liquidació de partides com acompte d'obra. Pel que fa a la 
pretensió de la millora de la guarderia i el seu descompte en la 
quota, s'ha desestimat el recurs. 

- Queden pendents de resolució tres dels recursos 
contenciosoadministratius interposats. 

Hem comprovat, d'altra banda, que hi ha una sentència d'un jutjat 
contenciosoadministratiu de València, actualment recorreguda en 
apel·lació per part de l'Ajuntament, en la qual s'estima parcialment un 
recurs presentat respecte al valor de repercussió del sòl per metre 
quadrat construït d'habitatge lliure del sector IV. 
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En l'escrit de l'alcalde de l'Ajuntament de 19 d'abril de 2013, s'indica que 
contra el mateix acte administratiu impugnat a què es refereix la dita 
sentència, es va presentar un recurs contenciosoadministratiu idèntic 
que ha sigut desestimat per un altre jutjat contenciosoadministratiu de 
València, en sentència que ha sigut declarada en ferm. 

Quant als costos totals de la urbanització, en l'escrit presentat en la 
Sindicatura de Comptes, s'esmenta que pujava a un total de 
16.907.565,73 euros en el projecte; amb posterioritat es va rebaixar un 
28,66% en la licitació, fins a la xifra de 12.078.764 euros i després el 
pressupost final va acabar sent de 12.275.410,21 euros, amb un increment 
de l'1,62% respecte al preu de licitació. No s'hi fa cap valoració sobre 
aquestes circumstàncies ni s'esmenta que puga haver-se incomplit la 
legislació de contractes del sector públic. 

9.6 Serveis de manteniment de l'enllumenat elèctric 

L'últim punt de l'escrit presentat es refereix a la prestació del servei de 
manteniment de l'enllumenat elèctric que presta una empresa des de fa 
més de trenta anys, sense cap tipus de procediment administratiu de 
licitació. També indica que l'empresa que presta el servei va presentar 
factures en l'any 2010 per una quantia de 42.330 euros, mentre que en 
l'any 2011 es van presentar factures per una quantia de 57.951 euros, 
encara que l'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament pugen a 
la xifra de 38.543,30 euros. 

L'escrit de l'alcalde de l'Ajuntament de 19 d'abril de 2013 expressa que 
aquesta empresa era l'única, almenys quan va començar, que en la 
població de Rafelbunyol tenia la capacitat suficient per a prestar el 
servei, ja que l'ha prestat des de l'inici les vint-i-quatre hores del dia. 

S'al·ludeix, així mateix, que factura mensualment a l'Ajuntament la 
quantitat de 1.000 euros de manteniment i els materials emprats, i 
supera habitualment la quantia de contracte menor. Conscients 
d'aquesta situació, es va incloure com a mesura dins del pla de l'ajust, la 
necessitat de traure a licitació els contractes de manteniment de 
l'enllumenament públic, a fi d'optar per l'oferta econòmica més 
avantatjosa, en compliment del que disposa l'LCSP, encara que aquesta 
qüestió es troba pendent de resoldre per la tramitació i la necessitat de 
mitjans que pertoquen a tals procediments. 

Pel que fa a les circumstàncies esmentades, especialment si es té en 
compte que el mateix Ajuntament ha reconegut que es tracta d'una 
contractació formalitzada al marge dels procediments previstos de 
l'LCSP, l'Entitat ha de regularitzar aquesta situació quan més prompte 
millor, promovent els procediments previstos en la normativa vigent que 
permeten obtenir el millor preu. 
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10. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzats en el Compte General 
de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Rafelbunyol, i amb 
independència de les conclusions emeses en l’apartat 3 de l’Informe, 
formulem les recomanacions següents: 

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

b) La Secretaria-Intervenció ha d’elaborar els informes de control 
financer de les societats mercantils de titularitat municipal 
d’acord amb el que disposa l’article 220 de l’LRHL, i amb aquesta 
finalitat pot comptar amb la col·laboració d’empreses d’auditoria, 
tal com indiquem en els apartats 5.1, 5.4 i 5.6 de l’Informe. 

c) En la imputació comptable de les seues operacions econòmiques, 
especialment pel que fa a la comptabilitat de les subvencions i la 
imputació de les despeses a un exercici concret, l’Ajuntament 
s’haurà d’atendre a criteris regulats en els principis comptables 
públics, tal com indiquem en els apartats 5.3, 7.1 i 7.2 de l’Informe. 

d) L’exercici adequat de les funcions d’intervenció exigeix que 
l’Ajuntament establisca procediments que permeten la 
fiscalització prèvia de les despeses, a fi de garantir que s’ajusten al 
pressupost vigent, que els procediments no incompleixen la 
normativa aplicable, i evitar que es produïsquen les 
circumstàncies manifestades en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

e) L’Entitat ha de procurar un compliment efectiu del deure de 
subministrar la informació al Ple de l’Entitat que estableix l’article 
207 de l’LRHL, i procurar facilitar tota la informació prevista en 
aquest precepte legal en els terminis i amb la periodicitat prevista 
en les bases d’execució del pressupost aprovades, tal com 
indiquem en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

f) L’Ajuntament ha de procurar que les previsions d’ingressos i els 
crèdits de despeses dels pressuposts s’ajusten a la realitat 
econòmica de l’exercici per a realitzar les modificacions 
pressupostàries necessàries, com a conseqüència de les noves 
situacions econòmiques sorgides durant el transcurs de l’exercici i 
a fi de limitar la situació descrita en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

g) L’Entitat ha d’adoptar les mesures necessàries i posar els mitjans 
que calguen per a complir amb totes les obligacions recollides en 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
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de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, tal com indiquem en 
l’apartat 5.7 de l’Informe. 

h) Una adequada gestió economicofinancera de l’Entitat exigeix 
l’aprovació definitiva del pressupost anual abans del 31 de 
desembre de l’any anterior a l’exercici que s’ha d’aplicar, i 
procurar evitar la pròrroga dels pressuposts de l’exercici anterior i 
incloure en el pressupost tots els documents que estableix l’article 
166.1 de l’LRHL, tal com indiquem en l’apartat 6.2 de l’Informe. 

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

j) En la formació dels expedients de contractació, l’Entitat i les 
entitats que en depenen han de procurar que s’implementen totes 
les actuacions prèvies, entre les quals es troben els informes en 
què l'òrgan de contractació detalle les necessitats que s’han de 
cobrir amb el contracte i l’aprovació de l’expedient, tal com 
indiquem en els apartats 8.4, 8.5 i 8.7 de l’Informe. 

k) L’Ajuntament i les entitats que en depenen procuraran que 
existisca una concurrència efectiva en tots els expedients de 
contractació administrativa, i en aquells supòsits en què 
recórreguen a procediments excepcionals, les circumstàncies que 
els justifiquen han de quedar adequadament raonades, tal com 
indiquem en els apartats 8.4, 8.5 i 8.7 de l’Informe. 

11. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts 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 de l’Ajuntament de Rafelbunyol corresponent a 
l’any 2010, 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) L’òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 
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3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos II i III.  
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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 2012 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 
26 de juny de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

 

València, 26 de juny de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANNEX I 

Informació rellevant dels estats i comptes anuals 

 



Debe Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Reducción de existencias de productos terminados y 

en curso de fabricación 0 0

2. Aprovisionamientos 0 0

a. Consumo de mercaderías 0 0

b. Consumo de materias primas y otras materias 0 0

c. Otros gastos externos 0 0

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y 

prestaciones sociales 5.589.018,60 4.421.953,40

a. Gastos de personal 1.961.219,19 1.973.301,40

a.1. Sueldos, salarios y asimilados 1.461.746,16 1.500.348,24

a.2. Cargas sociales 499.473,03 472.953,16

b. Prestaciones sociales 0 0

c. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0 0

d. Variación de provisiones de tráfico 476.396,01 64.397,68

d.1. Variación de provisiones de existencias 0 0

d.2. Variación de provisiones y pérdidas de créditos 

incobrables 476.396,01 64.397,68

e. Otros gastos de gestión 2.951.551,68 2.277.216,14

e.1. Servicios exteriores 2.951.551,68 2.277.216,12

e.2. Tributos 0 0

e.3. Otros gastos de gestión corriente 0 0,02

f. Gastos financieros y asimilables 199.851,72 107.038,18

f.1. Por deudas 199.851,72 107.038,18

f.2. Pérdidas de inversiones financieras 0 0

g. Variación de las provisiones de inversiones financieras 0 0

h. Diferencias negativas de cambio 0 0

i. Gastos de operaciones de intercambio financiero 0 0

4. Transferencias y subvenciones 436.452,12 610.674,68

a. Transferencias y subvenciones corrientes 434.144,16 608.208,68

b. Transferencias y subvenciones de capital 2.307,96 2.466,00

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 3.513.624,90 215.381,37

a. Pérdidas procedentes de inmovilizado 0 0

b. Variación de las provisiones de inmovilizado 0 0

c. Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0 0

d. Gastos extraordinarios 129.625,19 131.327,42

e. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.383.999,71 84.053,95

Ahorro 3.894.656,38 5.537.147,30

Haber Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Ventas y prestaciones de servicios 437.779,24 387.650,41

a. Ventas 0 0

b. Prestaciones de servicios 437.779,24 387.650,41

b.1. Prestación de servicios en régimen de derecho 

privado 0 0



b.2. Precios públicos por prestación de servicios o 

realización de actividades 437.779,24 387.650,41

2. Aumento de existencias de productos terminados y 

en curso de fabricación 0 0

3. Ingresos de gestión ordinaria 3.824.060,51 3.628.697,45

a. Ingresos tributarios 2.910.411,26 3.628.697,45

a.1. Impuestos propios 2.293.335,89 2.235.162,95

a.2. Impuestos cedidos 0 0

a.3. Tasas 481.185,24 470.945,33

a.4. Contribuciones especiales 0 922.589,17

a.5. Otros ingresos tributarios 135.890,13 0

b. Ingresos urbanísticos 913.649,25 0

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 422.359,43 3.451.440,72

a. Reintegros 0 0

b. Trabajos realizados por la entidad 0 0

c. Otros ingresos de gestión 261.287,95 3.411.179,65

c.1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 261.287,95 3.411.179,65

c.2. Exceso de provisiones de riesgos y gastos 0 0

d. Ingresos de participaciones en capital 0 0

e. Ingresos de otros valores negociables y de créditos 

del activo inmovilizado 0 0

f. Otros intereses e ingresos asimilados 161.071,48 40.261,07

f.1. Otros intereses 161.071,48 40.261,07

f.2. Beneficios en inversiones financieras 0 0

g. Diferencias positivas de cambio 0 0

h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero 0 0

5. Transferencias y subvenciones 4.222.990,28 3.317.368,17

a. Transferencias corrientes 1.878.500,72 3.029.052,25

b. Subvenciones corrientes 0 0

c. Transferencias de capital 2.344.489,56 288.315,92

d. Subvenciones de capital 0 0

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 4.526.562,54 0

a. Beneficios procedentes del inmovilizado 0 0

b. Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0

c. Ingresos extraordinarios 4.514.156,67 0

d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 12.405,87 0

Desahorro 0 0



III. Resultado presupuestario

Nombre del Estado
Derechos reconocidos 

netos
Obligaciones Reconocidas 

Netas
Ajustes Resultado Presupuestario

a. Operaciones corrientes 6.562.699,90 5.582.418,12 0 980.281,78

b. Otras operaciones no financieras 2.344.489,56 3.964.590,32 0 ‐1.620.100,76

I. Total operaciones no financieras (a+b) 8.907.189,46 9.547.008,44 0 ‐639.818,98

II. Activos financieros 0 0 0 0

III. Pasivos financieros 1.525.000,00 111.111,12 0 1.413.888,88

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III) 10.432.189,46 9.658.119,56 0 774.069,90

AJUSTES:

IV. Créditos gastados financiados con remanente de 

tesorería para gastos generales 0 0 225.000,00 0

V. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 995.270,78 0

VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 435.588,24 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

(I+II+III+IV+V‐VI) 0 0 0 1.558.752,44



Apunte Remanente Actual Remanente Anterior
Fondos líquidos 1.975.292,43 1.759.001,94

Derechos pendientes de cobro 6.372.662,97 11.163.035,61

Derechos pendientes de cobro del presupuesto 

corriente 2.117.125,51 3.489.797,89

Derechos pendientes de cobro de presupuestos 

cerrados 2.868.169,89 5.581.627,27

Derechos pendientes de cobro de operaciones no 

presupuestarias 1.443.667,57 2.134.391,86

Derechos pendientes de cobro realizados pendientes de 

aplicación definitiva 56.300,00 42.781,41

Obligaciones Pendientes de Pago 5.360.016,98 7.336.575,19

Obligaciones pendientes de pago del presupuesto 

corriente 1.306.199,51 2.650.068,53

Obligaciones pendientes de pago de presupuestos 

cerrados 1.496.431,21 6.000,00

Obligaciones pendientes de pago de operaciones no 

presupuestarias 2.557.386,26 4.680.506,66

Obligaciones pendientes de pago realizados pendientes 

de aplicación definitiva 0 0

Remanente de tesorería total 2.987.938,42 5.585.462,36

Saldos de dudoso cobro 622.566,82 146.170,81

Exceso de financiación afectada 2.298.029,13 4.884.760,93

Remanente de tesorería para gastos generales 67.342,47 846.872,24



II. Liquidación del presupuesto de ingresos . Resumen por capítulos

Capítulo
Previsiones 

presupuestarias iniciales
Modificaciones de previsiones 

presupuestarias
Previsiones presupuestarias 

definitivas
Derechos 

Reconocidos
Derechos 
Anulados

Derechos 
Cancelados

Derechos 
Reconocidos Netos

Recaudación 
Neta

Derechos Pendientes de 
Cobro a 31 de Diciembre

Exceso/defecto 
previsión

1. Impuestos directos 2.286.800,00 0 2.286.800,00 2.295.801,81 2.465,92 0 2.293.335,89 1.936.523,80 356.812,09 ‐6.535,89

2. Impuestos indirectos 120.000,00 0 120.000,00 137.866,29 1.976,16 0 135.890,13 74.354,16 61.535,97 ‐15.890,13

3. Tasas y otros ingresos 1.095.500,00 1.027.233,62 2.122.733,62 2.286.290,43 41.401,54 0 2.244.888,89 1.141.370,86 1.103.518,03 ‐122.155,27

4. Transferencias corrientes 1.870.000,00 74.413,32 1.944.413,32 1.878.500,72 0 0 1.878.500,72 1.768.577,96 109.922,76 65.912,60

5. Ingresos patrimoniales 12.150,00 0 12.150,00 10.084,27 0 0 10.084,27 8.934,27 1.150,00 2.065,73

6. Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Transferencias de capital 1.996.921,00 826.697,00 2.823.618,00 2.344.489,56 0 0 2.344.489,56 1.860.302,90 484.186,66 479.128,44

8. Activos financieros 3.000,00 2.968.254,00 2.971.254,00 0 0 0 0 0 0 2.971.254,00

9. Pasivos financieros 0 0 0 1.525.000,00 0 0 1.525.000,00 1.525.000,00 0 ‐1.525.000,00

TOTAL 7.384.371,00 4.896.597,94 12.280.968,94 10.478.033,08 45.843,62 0 10.432.189,46 8.315.063,95 2.117.125,51 1.848.779,48



I.a Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por capítulos

Capítulo Créditos Iniciales
Modificaciones de 

Créditos
Créditos Definitivos

Gastos 
Comprometidos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Pagos
Obligaciones Pendientes de 
Pago a 31 de Diciembre

Remanentes 
de Crédito

1. Gastos de Personal 2.070.313,00 ‐78.736,00 1.991.577,00 1.961.219,19 1.961.219,19 1.961.219,19 0 30.357,81

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.619.140,00 431.440,48 3.050.580,48 2.987.203,05 2.987.203,05 2.647.776,44 339.426,61 63.377,43

3. Gastos Financieros 200.000,00 0 200.000,00 199.851,72 199.851,72 199.851,72 0 148,28

4. Transferencias corrientes 483.247,00 0 483.247,00 434.144,16 434.144,16 308.737,16 125.407,00 49.102,84

6. Inversiones Reales 1.895.243,00 4.465.157,46 6.360.400,46 3.962.282,36 3.962.282,36 3.123.224,42 839.057,94 2.398.118,10

7. Tansferencias de Capital 2.308,00 0 2.308,00 2.307,96 2.307,96 0 2.307,96 0,04

8. Activos financieros 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00

9. Pasivos financieros 111.120,00 78.736,00 189.856,00 111.111,12 111.111,12 111.111,12 0 78.744,88

TOTAL 7.384.371,00 4.896.597,94 12.280.968,94 9.658.119,56 9.658.119,56 8.351.920,05 1.306.199,51 2.622.849,38

I.b Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por áreas de gasto

Área de Gasto Créditos Iniciales
Modificaciones de 

Créditos
Créditos Definitivos

Gastos 
Comprometidos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Pagos
Obligaciones Pendientes de 
Pago a 31 de Diciembre

Remanentes 
de Crédito

0. Deuda pública 311.120,00 78.736,00 389.856,00 310.962,84 310.962,84 310.962,84 0 78.893,16

1. Servicios públicos básicos 1.656.729,00 1.979.074,43 3.635.803,43 2.522.258,11 2.522.258,11 2.129.823,19 392.434,92 1.113.545,32

2. Actuaciones de protección y promoción  1.417.787,00 602.955,26 2.020.742,26 1.966.366,45 1.966.366,45 1.890.645,45 75.721,00 54.375,81

3. Producción de bienes públicos de carácter 

preferente 2.824.652,00 2.099.625,24 4.924.277,24 3.573.794,47 3.573.794,47 2.938.258,04 635.536,43 1.350.482,77

4. Actuaciones de carácter económico 22.085,00 ‐450 21.635,00 21.633,50 21.633,50 14.648,54 6.984,96 1,5

9. Actuaciones de carácter general 1.151.998,00 136.657,01 1.288.655,01 1.263.104,19 1.263.104,19 1.067.581,99 195.522,20 25.550,82

TOTAL 7.384.371,00 4.896.597,94 12.280.968,94 9.658.119,56 9.658.119,56 8.351.920,05 1.306.199,51 2.622.849,38



Apunte 1 de un total de 91
Número 
cuenta

Descripción Sumas debe Sumas haber Saldos deudor Saldos acreedor

0 Presupuesto ejercicio corriente 12.280.968,94 12.280.968,94 0 0

10 Presupuesto gtos:créditos iniciales 7.384.371,00 7.384.371,00 0 0

20 Créditos extraordinarios 826.697,00 826.697,00 0 0

21 Suplementos de crédito 375.000,00 375.000,00 0 0

22 Ampliaciones de crédito 1.101.646,94 1.101.646,94 0 0

24 Incorporac.de remanentes de crédito 2.593.254,00 2.593.254,00 0 0

30 Créditos disponibles 9.658.119,56 12.280.968,94 0 2.622.849,38

40 Presupuesto gtos: gtos. autorizados 9.658.119,56 9.658.119,56 0 0

50 Presupuesto gtos:gtos.comprometidos 0 9.658.119,56 0 9.658.119,56

60 Ppto. de ingresos: previs.iniciales 7.384.371,00 7.384.371,00 0 0

70 Ppto. ingresos: modif. previsiones 4.896.597,94 4.896.597,94 0 0

80 Ppto. ingresos: previs. definitivas 12.280.968,94 0 12.280.968,94 0

1000 Patrimonio 0 18.668.143,08 0 18.668.143,08

1080 Patrimonio entregado en cesión 120.203,64 0 120.203,64 0

1090 Patrimonio entregado uso general 1.767.001,73 0 1.767.001,73 0

1200 Resultados de ejercicios anteriores 0 36.085.633,95 0 36.085.633,95

1290 Resultados del ejercicio 5.537.147,30 5.537.147,30 0 0

1700 Deudas L/P con entidades de credito 111.111,12 5.633.888,86 0 5.522.777,74

2010 Infraest y bienes dest. uso general 21.189.221,92 251.406,77 20.937.815,15 0

2200 Terrenos y bienes naturales 21.997,59 0 21.997,59 0

2210 Construcciones 27.044.724,38 19.055,09 27.025.669,29 0

2220 Instalaciones técnicas 17.904,15 534,66 17.369,49 0

2230 Maquinaria 121.744,71 28.194,10 93.550,61 0

2260 Mobiliario 747.295,14 69.035,73 678.259,41 0

2270 Equipos procesos de información 53.023,79 7.818,03 45.205,76 0

2280 Elementos de transporte 262.983,88 35.631,07 227.352,81 0

2400 Terrenos 8.910.956,70 363.238,43 8.547.718,27 0

2410 Construcciones 2.203.493,38 0 2.203.493,38 0

2500 Inv financ permanentes en capital 120.202,42 0 120.202,42 0

4000 Acree oblig reconoc. Ppto gtos cte. 8.351.920,05 9.658.119,56 0 1.306.199,51

4010 Acree oblig recon Ppto gtos cerrado 1.171.543,19 2.667.974,40 0 1.496.431,21

4080 Acreedores por devolución ingresos 45.843,62 45.843,62 0 0

4100 Acreedores por I.V.A. soportado 129.129,51 338.326,63 0 209.197,12

4140 Entes públi. acreed recaud.recursos 38.068,75 74.837,97 0 36.769,22

4190 Otros acreedores no presupuestarios 54.203,66 329.463,54 0 275.259,88

4300 De liquid contraído prev, ing.direc 4.239.225,06 2.486.398,33 1.752.826,73 0

4301 De declaraciones autoliquidadas 23.191,38 23.191,38 0 0

4302 De otros ingres. sin contraído prev 5.674.956,79 5.674.956,79 0 0

4303 De liqu contraído prev, ing. recibo 540.659,85 176.361,07 364.298,78 0

4310 De liquid contraído prev, ing.direc 7.729.726,20 2.522.072,22 5.207.653,98 0

4313 De liqu. contraído prev, ing recibo 1.341.698,96 309.089,21 1.032.609,75 0

4339 Dchos anul. por devolución ingresos 0 45.843,62 0 45.843,62

4340 Por anul liq. cont prev e ing direc 0 3.267.092,23 0 3.267.092,23

4342 Por anul liq cont prev e ing recibo 0 105.001,61 0 105.001,61

4370 Devolución de ingresos 45.843,62 0 45.843,62 0

4400 Deudores por I.V.A. repercutido 475.604,71 147.511,02 328.093,69 0

4490 Otros deudores no presupuestarios 380,17 380,17 0 0

4700 Hacienda Pública, deudor por I.V.A. 1.902.444,60 786.870,72 1.115.573,88 0

4720 IVA soportado 99.853,75 99.853,75 0 0

4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA 0 1.198.964,43 0 1.198.964,43

4751 H.P., acreedor retenciones practic. 230.482,67 258.593,70 0 28.111,03

4760 Seguridad Social 111.726,82 120.623,04 0 8.896,22

4770 IVA repercutido 172.417,08 172.417,08 0 0

4900 Provisión para insolvencias 146.170,81 768.737,63 0 622.566,82



5220 Deudas por Operaciones de Tesorería 3.858.941,26 4.658.941,26 0 800.000,00

5540 Cobros pendientes de aplicación 42.781,41 99.081,41 0 56.300,00

5610 Depósitos recibidos a C/P 1.603,57 1.791,93 0 188,36

5700 Caja operativa 11.844,39 11.752,25 92,14 0

5710 Bancos e inst.cto. Ctas. operativas 24.050.974,89 22.075.774,60 1.975.200,29 0

5780 Movimientos internos de tesorería 8.449.462,98 8.449.462,98 0 0

5790 Formalización 390.488,16 390.488,16 0 0

6220 Reparaciones y conservación 818.436,40 29.591,93 788.844,47 0

6230 Servicios profesionales independien 112.900,37 0 112.900,37 0

6250 Primas de seguros 42.939,53 0 42.939,53 0

6270 Publicidad, propaganda y relac.públ 23.058,30 0 23.058,30 0

6280 Suministros 467.889,91 0 467.889,91 0

6290 Comunicaciones y otros servicios 1.521.978,54 6.059,44 1.515.919,10 0

6400 Sueldos y Salarios 1.461.746,16 0 1.461.746,16 0

6420 Cotizac. Sociales a cargo empleador 499.473,03 0 499.473,03 0

6500 Transferencias corrientes 434.144,16 0 434.144,16 0

6550 Transferencias de capital 2.307,96 0 2.307,96 0

6620 Intereses de deudas a L/P 199.851,72 0 199.851,72 0

6780 Gastos extraordinarios 129.625,19 0 129.625,19 0

6790 Pérd. modif. oblig. pptos cerrados 11.905,87 0 11.905,87 0

6791 Pérd. modif. dchos pptos cerrados 3.372.093,84 0 3.372.093,84 0

6940 Dot. provisión para insolvencias 622.566,82 0 622.566,82 0

7240 Impuesto sobre bienes inmuebles 2.393,46 2.112.970,03 0 2.110.576,57

7270 Impuesto s/ actividades económicas 72,46 182.831,78 0 182.759,32

7390 Otros impuestos 1.976,16 137.866,29 0 135.890,13

7400 Tasas prest.serv.o realiz.actividad 6.285,54 262.065,04 0 255.779,50

7410 Precios púb. prest.serv/reali.activ 1.244,00 439.023,24 0 437.779,24

7420 Tasas utiliz.priv/aprov.esp dom.púb 140,63 225.546,37 0 225.405,74

7450 Cuotas de urbanización 33.584,37 947.233,62 0 913.649,25

7500 Transferencias corrientes 0 1.878.500,72 0 1.878.500,72

7550 Transferencias de capital 0 2.344.489,56 0 2.344.489,56

7690 Otros ingresos financieros 0 161.071,48 0 161.071,48

7750 Ingresos por arrendamientos 0 8.650,00 0 8.650,00

7770 Otros ingresos 147 252.784,95 0 252.637,95

7780 Ingresos extraordinarios 0 4.514.156,67 0 4.514.156,67

7790 Benef. modif. oblig. pptos.cerrados 0 12.405,87 0 12.405,87

7940 Provisión para insolvencias aplicad 0 146.170,81 0 146.170,81



Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
A. Inmovilizado 59.918.634,18 51.744.886,58

I. Inversiones destinadas al uso general 20.937.815,15 20.285.532,12

1. Terrenos y bienes naturales 0 0

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 20.937.815,15 20.285.532,12

3. Bienes comunales 0 0

4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 0 0

II. Inmovilizaciones inmateriales 0 0

1. Aplicaciones informáticas 0 0

2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero 0 0

3. Otro inmovilizado inmaterial 0 0

4. Amortizaciones 0 0

5. Provisiones 0 0

III. Inmovilizaciones materiales 28.109.404,96 23.396.978,89

1. Terrenos 21.997,59 21.997,59

2. Construcciones 27.025.669,29 22.538.367,42

3. Instalaciones técnicas 17.369,49 4.277,34

4. Otro inmovilizado 1.044.368,59 832.336,54

5. Amortizaciones 0 0

6. Provisiones 0 0

IV. Inversiones gestionadas 0 0

V. Patrimonio público del suelo 10.751.211,65 7.942.173,15

1. Terrenos y construcciones 10.751.211,65 7.942.173,15

2. Aprovechamientos urbanísticos 0 0

3. Otro inmovilizado 0 0

4. Amortizaciones 0 0

5. Provisiones 0 0

VI. Inversiones financieras permanentes 120.202,42 120.202,42

1. Cartera de valores a largo plazo 120.202,42 120.202,42

2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 0 0

3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0 0

4. Provisiones 0 0

5. Operaciones de intercambio financiero 0 0

VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Activo Circulante 7.781.688,58 12.818.648,15

I. Existencias 0 0

1. Existencias 0 0

2. Provisiones 0 0

II. Deudores 5.806.396,15 11.059.646,21

1. Deudores presupuestarios 4.985.295,40 9.071.425,16

2. Deudores no presupuestarios 328.093,69 303.187,63

3. Deudores por administración de recursos por cuenta 

de otros entes públicos 0 0

4. Administraciones públicas 1.115.573,88 1.831.204,23



5. Otros deudores 0 0

6. Provisiones ‐622.566,82 ‐146.170,81

III. Inversiones financieras temporales 0 0

1. Cartera de valores a corto plazo 0 0

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 0 0

3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 0 0

4. Provisiones 0 0

5. Operaciones de intercambio financiero 0 0

IV. Tesorería 1.975.292,43 1.759.001,94

V. Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo (A+B+C) 67.700.322,76 64.563.534,73

Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
A. Fondos Propios 56.761.228,04 53.075.289,27

I. Patrimonio 16.780.937,71 16.989.655,32

1. Patrimonio 18.668.143,08 18.668.143,08

2. Patrimonio recibido en adscripción 0 0

3. Patrimonio recibido en cesión 0 0

4. Patrimonio entregado en adscripción 0 0

5. Patrimonio entregado en cesión ‐120.203,64 ‐120.203,64

6. Patrimonio entregado al uso general ‐1.767.001,73 ‐1.558.284,12

II. Reservas 0 0

III. Resultados de ejercicios anteriores 36.085.633,95 30.548.486,65

IV. Resultados del ejercicio 3.894.656,38 5.537.147,30

B. Provisiones para Riesgos y Gastos 0 0

C. Acreedores a Largo Plazo 5.522.777,74 4.108.888,86

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0

1. Obligaciones y bonos 0 0

2. Deudas representadas en otros valores negociables 0 0

3. Intereses de obligaciones y otros valores 0 0

4. Deudas en moneda distinta del euro 0 0

II. Otras deudas a largo plazo 5.522.777,74 4.108.888,86

1. Deudas con entidades de crédito 5.522.777,74 4.108.888,86

2. Otras deudas 0 0

3. Deudas en moneda distinta del euro 0 0

4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 0 0

5. Operaciones de intercambio financiero 0 0

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0

D. Acreedores a Corto Plazo 5.416.316,98 7.379.356,60

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0

1. Obligaciones y bonos a corto plazo 0 0

2. Deudas representadas en otros valores negociables 0 0

3. Intereses de obligaciones y otros valores 0 0

4. Deudas en moneda distinta del euro 0 0



II. Otras deudas a corto plazo 800.188,36 3.059.060,64

1. Deudas con entidades de crédito 800.000,00 3.058.941,26

2. Otras deudas 0 0

3. Deudas en moneda distinta del euro 0 0

4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 188,36 119,38

5. Operaciones de intercambio financiero 0 0

III. Acreedores 4.616.128,62 4.320.295,96

1. Acreedores presupuestarios 2.802.630,72 2.656.068,53

2. Acreedores no presupuestarios 521.226,22 528.746,03

3. Acreedores por administración de recursos por 

cuenta de otros entes públicos 0 0

4. Administraciones públicas 1.235.971,68 1.092.699,99

5. Otros acreedores 56.300,00 42.781,41

IV. Ajustes por periodificación 0.00 0.00

E. Provisiones para Riesgos y Gastos a Corto Plazo 0 0

Total Pasivo (A+B+C+D+E) 67.700.322,76 64.563.534,73
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INFORME QUE REALIZA EL SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL EN RELACION CON EL INFORME 

DE FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

RAFELBUNYOL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

DEL AÑO 2.010 ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

INTRODUCCION 

 

 En fecha 2 de enero de 2.013 ha tenido entrada en el Ayuntamiento de 

Rafelbunyol el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de 

Rafelbunyol correspondiente al ejercicio de 2.010, a los efectos de formulación de 

alegaciones con finalización de plazo para su presentación el día 25 de enero de 2.013. 

 A la vista del contenido del mencionado informe se ha considerado a su vez 

informar por parte de esta Secretaría-Intervención el contenido de dicho informe, así 

como prestar aclaraciones a algunos aspectos de su contenido por si se considera 

oportuno por la Alcaldía incorporarlos como alegaciones al mismo. 

 Los aspectos más relevantes sobre los que este Secretario-Interventor desea 

incidir por discrepar con el contenido del informe, o por considerar que es necesario 

aclarar ciertas circunstancias, son los siguientes: 

1. Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

2. Cálculo del resultado presupuestario y observaciones al remanente de 

tesorería 

3. Fiscalización de la contratación. 

 Aun cuando entiende que las referencias a las Sociedades mercantiles, deben de 

ser estudiadas a su vez por los responsables de las mismas, se hará una breve referencia 

a la actuación de este Secretario-Interventor respecto de las mismas. 

 Finalmente se realizarán ciertas apreciaciones sobre el resto del informe 

básicamente sobre las conclusiones generales y las recomendaciones que se realizan al 

Ayuntamiento. 

 

 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

4 
 

1. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA. 

 El informe realizado por el auditor incide en que se ha realizado una 

comprobación de la capacidad/necesidad de financiación, y revisa la cifra de déficit 

calculado por este Secretario-Interventor (392.019 €) incrementándolo a la cifra de 

1.529.087 €, justificándolo exclusivamente en la falta de realización del ajuste derivado 

de las transferencias corrientes y de capital reconocidos pero no cobrados. 

 Al respecto indicar que en el informe elaborado por esta Secretaría-Intervención 

se indicaba: 

 “En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, 

deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está 

sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se 

registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla 

simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.
1
  

 El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades 

externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la 

unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse 

siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio 

contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste 

correspondiente. 

Al no tener la información de las obligaciones reconocidas por los entes 

subvencionantes, en el presente año no se ha considerado realizar este ajuste, dándose 

por supuesto que las subvenciones consideradas como reconocidas han sido también 

contabilizadas como obligación reconocida  por los entes subvencionantes, si bien en 

posteriores ejercicios se recomienda que al cierre de los mismos se solicite de dichos 

entes (normalmente Diputación Provincial y Generalitat Valenciana) certificaciones de 

las mismas respecto de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento.” 

 Estas observaciones realizadas en el informe elaborado por la Secretaría-

Intervención, son reflejadas en el informe de fiscalización. Durante el proceso de 

realización de la auditoría se explicó a los auditores que el reconocimiento del derecho 

al cobro de las subvenciones se realiza una vez justificado el gasto, que en principio 

debería de traer aparejado el correlativo reconocimiento del pago de la subvención por 

parte del ente concedente. A pesar de estas explicaciones, no se han considerado por 
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entender que salvo que documentalmente esté justificado por la entidad concedente el 

reconocimiento de la obligación del pago, se debe de realizar el ajuste. Citamos al 

respecto lo manifestado por Antonio Messia de Yraola, Interventor del Cabildo de 

Tenerife, en la conferencia realizada en las Jornadas celebradas en la Universidad de la 

Laguna, en la que indicaba: “A pesar de que el manual de la IGAE dispone que según el 

principio de jerarquía de fuentes debe de respetarse el criterio del pagador…., el SEC 

establece que, como norma general, el registro de las operaciones debe atender al 

momento del devengo, es decir, cuando se crea, transforma o extingue el valor 

económico o cuando nacen, se transforman o se cancelan los derechos económicos; en 

el caso particular de las subvenciones, “se registran en el momento en que tienen lugar 

la operación o el hecho (…) que la justifica” (sin referencia alguna al criterio del 

pagador que, por otra parte, cómo podemos saber cúal es?)” 

 No obstante, y en el ámbito de colaboración que ha existido en todo momento 

entre los técnicos auditores y esta Intervención, se ha facilitado el cuadro excell en que 

se detalla el recálculo de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria. 

 En dicho cálculo, el ajuste realizado en negativo es de 445.505 €, relativas a la 

subvenciones más relevantes relativas al capítulo 7 de ingresos, y en concreto a los de 

los conceptos 750 (de la Administración General de la Comunidad Autónoma) y el 761 

(de la Diputación provincial), no realizándose el ajuste respecto del resto de conceptos 

posiblemente por considerarlo cantidades despreciables. 

 Sin embargo, en el cuadro, se recogen los pasos a realizar por los técnicos 

auditores para comprobar la correcta realización del ajuste, y en el punto núm. 2 se 

indica: “Introducir los cobros de las subvenciones y transferencias recibidas (tanto del 

ejercicio corriente como de ejercicios cerrados)”, lo cual es coherente con la aplicación 

del principio de caja en los ajustes realizados de los capítulos 1, 2 y 3 de los ingresos.  

Se acompaña copia de dicho cuadro como documento anexo núm.1, donde se resalta 

esta circunstancia. 

 Pese a estas instrucciones, por parte de los técnicos auditores no se ha 

incorporado el importe de los cobros de las subvenciones correspondientes a los 

ejercicios cerrados, y cuya documentación para realizar el ajuste constaba en la propia 

Sindicatura de Cuentas pues forma parte de la información que se suministra cuando se 

remite telemáticamente la Cuenta General. 

 En concreto, en el ejercicio de 2.010 se recaudó por transferencias de ejercicios 

cerrados la cantidad de 872.497,57 €, por lo que de haberse computado estos ingresos, 

el ajuste no hubiera sido en negativo sino que hubiera producido un saldo positivo de 
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426.992,57 €. Se acompaña como documento anexo núm.2 el estado de ejecución de 

presupuesto de ingresos correspondientes a los ejercicios cerrados donde se puede 

comprobar este aspecto. 

 Además de esta circunstancia, el informe no detalla más la corrección de los 

ajustes realizados, por lo que, aun cuando se considerase solo la corrección del ajuste 

explicado por los auditores, no se llegaría a la cifra de 1.529.087 €. 

 Una vez más, para llegar a la comprensión  de los cálculos realizados por los 

técnicos auditores, nos tenemos que remitir al cuadro facilitado por los propios técnicos 

auditores, y cuya explicación no está detallada en el informe. 

Los datos de partida son coincidentes con los calculados por este Secretario 

Interventor, en cuanto a los derechos reconocidos netos del capítulo 1 a 7 (8.907.189) 

como de las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 7 (9.547.008 €), que 

ofrece una necesidad de financiación antes de ajustes de (639.819). (Por error de 

transcripción en el informe realizado por esta Secretaría-Intervención, en las páginas 

finales se indica que esta necesidad de financiación es de -750.930,10 €, por haber 

computado allí erróneamente los gastos del capítulo 9, cuando en el inicio del informe 

estaba clara su exclusión) 

 

 A dichos datos se aplican los siguientes ajustes: 

1. La aplicación del criterio de caja en los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos, cuyo 

cálculo (ajuste en negativo de 534.915 €) es coincidente con el realizado por 

esta intervención. 

2. El ajuste relativo al saldo de la cuenta 413, relativa a los gastos realizados en 

el ejercicio y pendientes de aplicar a presupuesto, que se corresponde con la 

diferencia entre los gastos devengados en ejercicios anterior y contabilizados 

en el año 2010, y los gastos correspondientes al ejercicio de 2010 imputados 

al ejercicio de 2.011, según los datos facilitados por esta Intervención 

durante el proceso de fiscalización. Dicha diferencia ofrece un saldo en 

positivo de 91.152 €. Este ajuste, si bien se apuntaba en el informe de 

intervención, no se aplicó, indicándose en el informe:  “En el presente 

ejercicio no existe saldo en la cuenta 413, lo cual obedece a un error 

contable, consecuencia de que las operaciones que se asientan en dicha 

cuenta no se realizan a través de las operaciones de la contabilidad 

presupuestaria, sino mediante asientos directos en la mencionada cuenta del 

PGCP. Ello supone que no hay reflejo en el balance de las operaciones que 

debiendo haber sido imputadas en el ejercicio del año 2.010 no lo han sido 

por falta de crédito presupuestario. 
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 En todo caso, y a los efectos de los ajustes a realizar, se entiende que 

deberían de reflejarse tanto los gastos que correspondientes al ejercicio del 

año 2.009 se han imputado al ejercicio del año 2.010 (mediante un ajuste en 

negativo) como los gastos correspondientes al ejercicio del año 2.010 a 

imputar al ejercicio siguiente (mediante un ajuste en positivo). 

 No habiéndose realizado el control de esos gastos a través de esta cuenta 

del PGCP, no se llevan a cabo los ajustes mencionados, sin perjuicio de que 

este error se subsane en ejercicios posteriores.” 

 Habiéndose calculado el saldo de cuenta 413 por parte de los técnicos auditores 

se da por bueno dicho cálculo, dado que, como se ha indicado, obedece a los datos 

facilitados por el propio Ayuntamiento 

3.  El ajuste relativo a las transferencias dadas y recibidas, en los términos 

antes expresados. 

 No se han tomado en consideración, posiblemente por la escasa repercusión, los 

ajustes realizados por esta Secretaría Intervención relativos a: 

 *Los ajustes del capítulo 2 por cuotas de leasing (ajuste en negativo de 8.530,42 

€)  

 *Los ajustes por la periodificación de los intereses de gastos, que ofrecía un 

ajuste en negativo respecto de los intereses devengados en 2.009 (29.580,47) y un ajuste 

en positivo respecto  de los devengados y vencidos en el año 2010 e imputados al 

ejercicio de 2.011 (13.299) 

 *Los ajustes en el capítulo 6 por la imputación de las cuotas de los leasing, con 

ajustes totales de 26.780 €. 

 Si se toman en consideración exclusivamente los ajustes realizados por la 

Sindicatura de Cuentas, corrigiéndose el relativo a la transferencias dadas y recibidas, 

por el cómputo de las transferencias cobradas procedentes de ejercicios cerrados, 

tendríamos: 

Déficit inicial por comparación de los Capítulos  1-7 de ingresos y 1-7 de gastos: 

(639.819 ) 

Ajustes: 

En ingresos:  
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Aplicación del principio de caja: (534.915) 

Transferencias recibidas de otras AAPP: 426.992,57 

En gastos: 

Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto: 91.152 € 

Total: capacidad/Necesidad de financiación: (656.589,43 €) 

 Cuantía muy alejada de la calculada en primera instancia de (1.529.087 €) 

 Pero en todo caso, la discrepancia fundamental viene determinada por la no 

aplicación de un ajuste por las cuantías relativas a los créditos gastados con remanentes 

de tesorería, así como por la realización de un ajuste por desviaciones de financiación, 

que es aplicado por este Secretario-Interventor en su informe, y que no es considerado 

como tal por parte de los técnicos auditores. 

 Así en el informe de Secretaría-Intervención se indicaba: 

 “En anteriores ejercicios no se han practicado ajustes derivados de los créditos 

gastados financiados con remanente de tesorería y por las desviaciones de financiación 

del ejercicio. 

De hecho en los informes de ejercicios anteriores se especificaba que una de las 

razones de incurrir en una situación de necesidad de financiación venía motivado por 

la financiación de una gran parte del gasto ejecutado durante el ejercicio corriente que 

procedía de la incorporación de remanentes del ejercicio anterior. 

Al respecto se indicaba que  “los créditos gastados con cargo a la 

incorporación de créditos del ejercicio anterior, a efectos del cálculo del cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria, genera siempre déficit, pues se compensan 

presupuestariamente a  través del capítulo 8 del presupuesto de ingresos. “ 

Igualmente se apuntaba que la utilización del remanente de tesorería para 

incorporar remanentes de crédito con financiación afectada provoque desequilibrio y 

obligue a la aprobación de un Plan Económico-Financiero, es una de las cuestiones 

más polémicas de las que ha suscitado la exigencia legal de calcular el 

equilibrio/desequilibrio presupuestario, y que había quien ha cuestionado que no pueda 

realizarse un ajuste consistente en minorar el gasto financiado con remanente de 

tesorería, obteniendo así un resultado con mayor capacidad de financiación. 
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Pues bien, realizadas consulta con compañeros interventores, y a la vista de que 

la aplicación de este ajuste se está realizando en otros Ayuntamientos, se consideró, 

previa autorización de la Alcaldía, solicitar un informe al respecto al despacho Gil 

Bechalani, Asesores Económicos de la Administración Local, que se acompaña al 

presente informe en el que en sus conclusiones  “recomienda la realización, la 

adaptación de la contabilidad local al sistema SEC-95, de ajustes de desviaciones de 

financiación del ejercicio y por créditos gastados con remanente de tesorería, por las 

siguientes razones extractadas: 

*Seguir la posición de la FEMP y de los principales autores y expertos en 

materia de estabilidad presupuestaria local. 

*Complementar los ajustes propuestos por el manual de la IGAE 

*Ser coherente con los principios que el manual de la IGAE recoge para gastos 

financiados con ingresos afectados procedentes de fondos europeos. 

*Evitar la elaboración de planes económico-financieros cuando la situación 

real del Ayuntamiento no lo requiere. 

*No supone en ningún caso esconder una situación de inestabilidad o de 

necesidad de financiación real o permitir operaciones de incremento del 

endeudamiento neto vetadas por la normativa de estabilidad presupuestaria. 

*Conciliar la normativa presupuestaria y contable local, que obliga a la 

incorporación de remanentes de tesorería para gastos de financiación afectada, con el 

sistema SEC 95. 

*Reflejar con mayor fidelidad la necesidad o capacidad de financiación del 

Ayuntamiento. 

Siguiendo las recomendaciones que se realizan en el informe, cabría aplicar los 

siguientes ajustes: 

1. Ajuste por créditos gastados financiados con remanente de tesorería: 

 

 De la liquidación del ejercicio de 2010 se deduce que se han reconocido 

obligaciones cuyos créditos han sido financiados con remanente de tesorería para 

gastos generales por importe de 225.000 € 

 Recordemos que la financiación de gastos con remanente de tesorería para 

gastos generales supone utilizar ahorros conseguidos en ejercicios anteriores para 

financiar gastos del ejercicio corriente. A nivel presupuestario implica el 
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reconocimiento de obligaciones en alguno de los capítulos 1 a 7, y por tanto minorar la 

capacidad de financiación a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria, para 

no reconocer ningún derecho. 

 El ajuste por tanto supondría mejorar en 225.000 € la capacidad de 

financiación de la liquidación de 2.010. 

2. Ajuste por desviaciones de financiación del ejercicio 

 Supone realizar un ajuste positivo por las desviaciones negativas del ejercicio y 

un ajuste negativo por las desviaciones positivas, idéntico al que se realiza en el 

cálculo del resultado presupuestario ajustado. 

 Siendo que las desviaciones positivas del ejercicio han sido 435.588,24 y las 

negativas 995.270,78 procede realizar un ajuste en el cálculo de la estabilidad 

presupuestaria de 559.682,54 €. Este ajuste tiene un sentido positivo, es decir, que 

mejora la capacidad de financiación puesta de manifiesto en el cálculo de la 

estabilidad presupuestaria.” 

 No existe en el informe de la Auditoría realizado referencia al ajuste realizado 

por esta Intervención ni tampoco argumentación en contra. Simplemente no se recoge. 

 Nos permitimos remitirles como documento anexo núm.3 el informe que sirvió 

de base a la aplicación de este ajuste, en el cual se acompaña abundante bibliografía de 

las opiniones doctrinales que aconsejan la realización de este ajuste. 

Por último, y para finalizar este apartado, indicar lo que ya se apunta en el 

informe de auditoría en cuanto a la consolidación de las sociedades mercantiles 

dependientes del Ayuntamiento: a la hora de realizar el informe no se había recibido el 

informe de la IGAE sobre clasificación de las empresas públicas, por lo que se 

expresaba en su contenido: “Por dicha circunstancia (referida a la falta de emisión del 

informe de clasificación por parte de la IGAE), y a los efectos de no dilatar más la 

elaboración del presente informe, se sigue el criterio utilizado en el ejercicio anterior 

de no proceder a la consolidación de ambas empresas públicas a los efectos del cálculo 

de la estabilidad presupuestaria,  sin perjuicio que las empresas deban de cumplir 

individualmente el objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 4.2 del Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 

Ley 18/2001 de 12 de diciembre general de Estabilidad Presupuestaria, reformada por 

la Ley 15/2006 de 26 de mayo (LGEP), en su aplicación a las entidades locales: “Las 

restantes unidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 

derecho público dependientes de las entidades locales, aprobarán, ejecutarán y 

liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas cuentas de 
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pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero , de acuerdo con los criterios 

del plan de contabilidad que les sea de aplicación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

12 
 

2. CÁLCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y 

OBSERVACIONES AL REMANENTE DE TESORERÍA 

 

A. CALCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 Se realiza un recálculo del resultado presupuestario ajustado del que se deriva 

que el mismo es de 1.754.553 €, frente al calculado por esta Secretaría Intervención que 

lo calculó en 1.558.752 €, y concluyéndose que esta magnitud se encuentra 

infravalorada en 195.801 €. 

 Pese que el incremento de la cifra del resultado presupuestario ajustado puede 

considerarse una circunstancia positiva, este Secretario Interventor discrepa de algunos 

de los razonamientos expresados en el informe de Auditoría sobre el recálculo de esta 

cifra, y que se ponen de manifiesto a continuación: 

1. Revisión de las desviaciones de financiación calculada. 

 

 En el informe se indica que no se ha considerado desviación positiva alguna en 

el proyecto de gastos 25/2010, relativa al pendiente de reinversión del importe de la 

enajenación de un solar municipal , considerándose que debería de haber sido imputada 

la cantidad de 304.458 €. 

 

 Al respecto hay que aclarar  que dicho importe se corresponde con la  cuantía 

que quedaba a 31 de diciembre de 2.010pendiente de reinvertir fruto de la venta de un 

solar del PMS. En realidad no se trata de un proyecto de gasto, pero nosotros 

consideramos que la cantidad pendiente de reinvertir es un exceso de financiación 

afectada dado que, aunque no está determinado el gasto, es una cuantía que debe de 

discriminarse del remanente de tesorería de gastos generales; si no se realizaba así la 

plataforma de rendición de cuentas hubiera registrada una incidencia pues no hubieran 

coincidido las desviaciones con el exceso de financiación del remanente de tesorería. 

Analizada la ficha del proyecto se observa un error material cuando se indica que 

existen unos derechos reconocidos de 2010 por ese importe, pues en todo caso se 

generaron en el año 2006, que es el ejercicio en que se realizó la enajenación. Si se 

analiza la ficha se puede comprobar que  las desviaciones no se ponen como del 

ejercicio, sino como acumuladas, y así aparece igualmente en el resumen de los 

proyectos de gasto. En consecuencia defendemos que no se trata de una desviación del 

ejercicio sino que es una desviación acumulada que procede del ejercicio en que se 

vendió la parcela.  De hecho se puede comprobar que no existen derechos reconocidos 

en el capítulo 6 de ingresos. 
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 Igualmente en el informe se indica que en el proyecto 12/2010, relativo a la 

construcción de la casa de la cultura, el Ayuntamiento ha imputado una desviación de 

financiación negativa por importe de 167.992 €, que debería de haber sido una 

desviación positiva por importe de 36.008 €. Al respecto hay que aclarar que la razón de 

esta confusión obedece a la especial financiación de este proyecto, que ha ido variando 

continuamente. Inicialmente la financiación era solo mediante venta de patrimonio; 

posteriormente se realizó un Convenio con la Diputación Provincial con una aportación 

de 900.000 € en tres años, que después se disminuyó por la baja obtenida en la 

licitación; más adelante se consiguió  que lo co-financiara a su vez la GV con 450.000 

del Plan de Mejora de Municipios en 5 anualidades. En consecuencia  la financiación no 

estuvo clara cuando se inició el proyecto, variando año tras año. La razón de la 

divergencia ha estado en que al programarse la aportación tanto de la GV como de la 

Diputación en varias anualidades a medida que se ha ido ejecutando la obra, no se 

calcularon las desviaciones negativas que suponían la derivación de su financiación a 

ejercicios posteriores. Sobre todo es evidente en el caso de la GV, pues la mayor parte 

de la obra se ejecuta en los años 2007 y 2008, y la mayor aportación de la GV se realiza 

en los años 2009 y 2010. Se tendría que haber hecho en su momento las desviaciones 

negativas que se habrían acumulado, y a medida que se tradujera las aportaciones de la 

GV (fundamentalmente porque es la más desfasada), ir saldándolas. Como eso no se ha 

hecho, los 204.000 € de aportación en este ejercicio de la GV aparecen íntegramente 

como una desviación positiva, cuando lo que ha hecho en realidad es financiar un gasto 

ya ejecutado en años anteriores. Si eso se considerase así la desviación negativa 

calculada por esta intervención sería la correcta. 

 

 Por último en este apartado se hace referencia al proyecto 13/2010, construcción 

auditorio, en el que se indica que se ha imputado una desviación de financiación 

negativa por un importe de 430.323 €, cuando debería de haber sido positiva, en una 

cuantía de 379.909 €. El error procede de considerar exclusivamente como agente 

financiador a la G.V.; cuando en realidad el resto de la financiación la realiza el 

Ayuntamiento, pero con recursos afectados, tales como una operación de crédito, como 

también por la incorporación de remanentes, pues los 150.000 € que se expresan en la 

ficha como aplicación de remanente de tesorería del ejercicio fue consecuencia de la 

aplicación de parte del pendiente de reinversión por la venta de la parcela de 2006.  Por 

tanto, si estos dos recursos se consideran como agentes financiadores, se debería de 

realizar el cálculo de las desviaciones también respecto a estos. En ese caso la 

comparativa con respecto a la totalidad de la inversión saldría bien. 
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2. Falta de contabilización en la cuenta financiera 413 

 Se hace referencia a la imputación en el ejercicio de 2010 de gastos contraídos 

en el año 2.009 y a su vez a la imputación en el ejercicio 2.011 de gastos del ejercicio 

anterior. 

 Extremo ya analizado en el análisis del cálculo de la estabilidad presupuestaria y 

sobre el cual no se hace objeción alguna. 

3. No aplicación del principio del devengo en la imputación de contable de 

varias obligaciones reconocidas. 

 Fundamentalmente se refiere a la imputación en el ejercicio de 2.011de la 

certificación núm. 14 de las obras de construcción del auditorio, correspondiente a la 

obra ejecutada en el mes de diciembre del ejercicio de 2.010. 

 Al respecto alegar que la certificación tiene entrada en el registro general del 

Ayuntamiento, y asentada en el libro registro de facturas el día 27 de enero de 2.011 con 

el núm.1373, razón por la cual se imputa al ejercicio de 2.011, por lo que no estamos de 

acuerdo en el criterio de reducir el resultado presupuestario por el importe de 152.409 €. 

Se adjunta fotocopia de la carátula de la certificación como documento anexo núm.4 

en el que aparece la fecha del registro de entrada en el Ayuntamiento. Por otro lado si se 

imputa como un gasto esta certificación, ¿no afectaría ello al cálculo de las desviaciones 

al incrementarse las obligaciones reconocidas? Entendemos que sí, produciendo el 

efecto contrario: si la imputación del gasto produce un ajuste en negativo por el 

incremento del gasto, debe de producir un ajuste positivo al disminuirse la desviación 

positiva de financiación. En pura lógica debería de ser así. 

4. Devolución generada en una de las liquidación del Impuesto sobre el 

Valor Añadido 

 Se indica que el Ayuntamiento, de forma errónea, ha imputado esta devolución 

al estado de operaciones extrapresupuestarias, por un importe de 768.871 €, lo que 

debería de incrementar el resultado presupuestario sin realizarse ningún tipo de 

motivación de esta conclusión.  

 Con todos los respetos, entendemos que esta conclusión es equivocada, pues esta 

devolución lo que hace es que se salda con cargo a la cuenta extrapresupuestaria de 

Hacienda Pública deudora por IVA.  

 Así venía recogido en el capítulo 8 del Título III de la anterior Instrucción de 

Contabilidad para la Administración Local aprobada por Orden de 17 de julio de 1990. 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

15 
 

En dicha Instrucción, tanto la contabilización del Iva Soportado (regla 308.3), el Iva 

Repercutido (regla 310.3) como la contabilización de la liquidación del IVA a devolver 

(regla 312.4), tienen la consideración de operaciones no presupuestarias, debiéndose de 

recoger la devolución del IVA contablemente en la cuenta 474 “Hacienda Pública, 

deudora por IVA”. (Regla 312.3) 

 La actual Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 

23 de noviembre, no hace una regulación tan específica de la contabilización del IVA, 

pero queda claro que la posición deudora de la Administración Tributaria frente a la 

Corporación local por cantidades pendientes de liquidar en concepto de IVA tiene 

carácter extrapresupuestario, cuando se definen los deudores de carácter 

extrapresupuestario que se deben de recoger a la hora de realizar el cálculo del 

remanente de tesorería. (Regla 85.4 h).  

 Por otro lado en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre de 2008 del 

Ministerio de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las Entidades Locales, no se recoge ningún concepto presupuestario 

específico donde contabilizar las devoluciones del IVA. Es cierto que se recoge el 

concepto 210 en el capítulo de Impuestos indirectos bajo la rúbrica “Impuesto sobre el 

Valor Añadido”, pero tal y como se recoge en la Orden mencionada, se refiere a los 

supuestos de cesión de este Impuesto a favor de las Corporaciones Locales cuando la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales establezca dicho recurso, y no a los supuestos 

de devolución como consecuencia de la liquidación del IVA, que, insistimos, 

entendemos que tiene carácter extrapresupuestario. 

 Por último indicar que si se hubiera considerado como un ingreso 

presupuestario, debería de haber tenido su incidencia en el cálculo de la estabilidad 

presupuestaria, extremo que no se ha realizado. 

 

5. Imputación al estado de operaciones extrapresupuestarias un importe 

de 800.000 € correspondiente a un préstamo en concepto de anticipos de 

cuotas de urbanización. 

 En efecto el Ayuntamiento suscribe durante el ejercicio de 2.010 una operación 

de crédito por un importe de 800.000 € con una Entidad financiera y por un plazo de 4 

años, en concepto de anticipos de cuotas de urbanización. Dicha operación de crédito 

viene a sustituir una póliza de crédito en ese momento vigente por el mismo importe y 

con la misma entidad financiera.  
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En su momento se indicó lo siguiente en el informe que se emitió: “La presente 

póliza de crédito trae su origen en las cuotas de urbanización del Sector IV que están 

pendientes de pago, que en el momento presente ascienden a 1.069.503,63 €. Pese a 

que por parte de los servicios de recaudación se han realizado los trámites para la 

recaudación ejecutiva de dicha deuda (incluso con anotaciones de embargo en el 

registro de la propiedad), y de las medidas de financiación ofrecidas por el 

Ayuntamiento, dicha deuda se mantiene y es previsible su incremento dada la próxima 

liquidación de la 5ª cuota de urbanización. 

Para hacer frente a esta circunstancia, la entidad financiera afectada nos 

propone la suscripción de un crédito con un plazo de vigencia de 4 años, al que 

denominan “Anticipos cuotas de urbanización”, que toma su base en la posibilidad de 

concesión de aplazamientos en la recaudación de las cuotas de urbanización prevista 

en la legislación urbanística vigente, y con carácter analógico en la regulación de los 

aplazamientos de las Contribuciones especiales establecido en el texto refundido de la 

ley reguladora de las haciendas locales, proponiéndose el plazo de 4 años que es 

coincidente con el de la prescripción de las deudas tributarias. 

La suscripción de un producto de este tipo supone la obligación del 

Ayuntamiento de proceder a su devolución a partir del vencimiento del plazo de 

carencia, extremo que se debería de tener en cuenta, dado que dicho plazo debe de 

estar acompasado a la previsión de recaudación de las cuotas, a los efectos de que el 

Ayuntamiento no tenga que anticipar a su vez la devolución a la entidad financiera con 

la que se suscriba en su caso el presente crédito. 

 Ahora bien, el problema que se plantea es el del tratamiento contable de esta 

operación de crédito. Por un lado participa de la naturaleza de las operaciones de 

tesorería en el sentido que obedece a una situación de necesidades transitorias de 

tesorería, dado que lo que se pretende con la operación es, no financiar los gastos de 

urbanización del Sector IV como (a mi juicio) equivocadamente se indica en el informe 

de la Auditoría, sino el de anticipar la recaudación de los recursos (cuotas de 

urbanización) que financian esa inversión. Sin embargo, por otro lado, el plazo de la 

operación (cuatro años) implica su tratamiento como una operación de largo plazo. 

 Finalmente, y previa consulta con la empresa que nos realiza el asesoramiento 

contable, se decidió contabilizarla a nivel extrapresupuestaria, siendo las razones las 

siguientes: 

 *Su consideración como ingreso presupuestario hubiera supuesto una doble 

financiación de la inversión, dado que se financiaría tanto con las cuotas de 

urbanización como con el préstamo. 
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 *Razones de prudencia presupuestaria: su contabilización vía presupuestaria 

hubiera supuesto (como ahora se contempla) el incremento del resultado presupuestario 

y a su vez del remanente de tesorería; su consideración como extrapresupuestaria 

supone, por el contrario, que este importe minore el remanente de tesorería al reflejarse 

su importe en el concepto de acreedores por operaciones no presupuestarias. 

 En consecuencia, se reconoce la existencia de estas dudas a la hora de decidir su 

tratamiento contable, pero finalmente se entendió que esta solución podría reflejar más 

claramente la situación de la Corporación a la hora de realizar los cálculos de las 

magnitudes presupuestarias del resultado  presupuestario y del remanente de tesorería. 

 

B. OBSERVACIONES AL REMANENTE DE TESORERIA 

 

 El informe de Auditoría no entra a realizar un recálculo del remanente de 

tesorería, sino simplemente a realizar un análisis descriptivo de sus componentes, 

respecto de lo cual poco cabe incidir. 

 No obstante sí que merece explicar el párrafo en que se indica que el saldo de 

derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias se encuentra 

sobrevalorado (página 21); en él se indica que “el Ayuntamiento ha contabilizado 

erróneamente el Impuesto sobre el valor Añadido que se generaba en sus operaciones 

económicas. La regularización de esta circunstancia no determinaría una modificación 

del cálculo del remanente de tesorería, aunque representa una deficiencia significativa 

de control interno en la aplicación de los procedimientos contables realizados por el 

Ayuntamiento, aunque se ha comprobado que esta situación se ha corregido en el 

ejercicio 2.011” 

 Al respecto cabe hacer las siguientes aclaraciones:  

 Hay que indicar que el exceso de saldo no se recoge solo en el saldo de derechos 

pendientes de cobro por operaciones no presupuestarias, sino también en el de 

acreedores pendientes de pago por operaciones no presupuestarias. Ello es debido a la 

existencia de saldo tanto en la cuenta “Hacienda Pública deudora por IVA” como en la 

cuenta “Hacienda Pública acreedora por IVA”; en realidad hay una compensación entre 

ambas cuentas que no afecta al resultado final del cálculo del remanente de tesorería. 

 Cuando esta incidencia se detectó, se dieron las siguientes explicaciones  a los 

técnicos auditores: 
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 “Durante el proceso de preparación de la liquidación del presupuesto de 2.011, 

la empresa que nos realiza el asesoramiento en materia informática contable, nos 

advirtió que existían saldo a 31 de diciembre en ambas cuentas (“Hacienda Pública 

deudora por IVA”  y “Hacienda Pública acreedora por IVA”), lo cual no era correcto 

dado que el resultado a la hora de practicar la liquidación del IVA debe de reflejar 

saldo únicamente en una de las dos cuentas…. 

 Examinadas las razones de porque de la existencia de saldo en las dos cuentas, 

la conclusión a la que  llegamos es que cuando la liquidación del IVA daba como 

resultado una compensación, no se realizaron las debidas anotaciones contables, 

seguramente debido a que no existía movimiento material de fondos líquidos. La 

empresa de asesoramiento contable nos indicó que en ese momento lo procedente era 

realizar el apunte contable en formalización. 

 Advertido ese error lo que se realizó es la compensación entre ambas cuentas, 

realizándose un abono en la cuenta Haciendo Pública deudora por IVA y un cargo en 

la cuenta hacienda pública acreedora con IVA, apuntes realizados en Formalización, 

recogiéndose en la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA el saldo resultante de 

dicha compensación. 

 Tuvimos la precaución de comprobar, antes de realizar los apuntes, que dicha 

operación no afectaba al cálculo del remanente de tesorería, como así era. 

 En el año 2010, objeto de la auditoría, esta operación no se realizó, pero si se 

hubiera realizado entonces tampoco hubiera afectado al cálculo del remanente de 

tesorería, pues en definitiva se hubieran reducido los saldos de acreedores no 

presupuestario y de deudores no presupuestarios en la misma cuantía.” 

 Por lo tanto, se trata de una incidencia ya resuelta antes de practicarse la 

auditoría, y que no afecta al cálculo global del remanente de tesorería, como se reconoce 

en el informe de Auditoría. 

 

 En cuanto a la referencia que se realiza que gran parte de los saldos de dudoso 

cobro “se corresponden con liquidaciones provisionales del impuesto (de 

construcciones, instalaciones y obras) que no han sido ingresadas, sin que se hayan 

comenzado las obras, circunstancia que determina que no se haya producido el 

devengo del impuesto, de acuerdo con lo establecido en el art. 102.4 de la LRHL.”, 

indicar que dicho texto legal, en su artículo 103, cuando regula la gestión, establece lo 

siguiente: “Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 

responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o 
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denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, 

se practicará una liquidación provisional a cuenta…” 

 Dicha liquidación a cuenta es lo que se ha practicado. Si se presenta una 

renuncia a la licencia concedida, se procede a la anulación de la liquidación; pero si no 

es así, entendemos que se debería de instar un procedimiento de caducidad de la licencia 

para a su vez declarar de oficio la baja de la liquidación. En todo caso, entendemos que 

los “saldos de dudoso cobro” se regulan precisamente para recoger estas circunstancias 

o similares. 
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3. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION 

 

 En primer lugar hay que observar que gran parte de los expedientes que han sido 

sometidos a la muestra y examinados por los técnicos de la Sindicatura se corresponden 

con obras o suministros incluidos en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Local creado por el RDL 13/2009 de 26 de octubre. En concreto se trata de los 

siguientes expedientes: 

 *Mejora de las instalaciones de climatización de la residencia y centro de 

rehabilitación 

 *Instalación solar de alta temperatura para la acumulación térmica de agua 

caliente en piscina cubierta 

 *Ampliación y adecuación del local del Hogar del Jubilado 

 *Adquisición de equipamiento informático. 

 Respecto a estas obras y suministros el artículo 17 de dicho RDL establecía unas 

especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos. Así ese Decreto Ley 

determinaba la urgencia de la contratación a los efectos previstos en el art. 96 de la 

LCSP. Igualmente se establecía que la autorización de la financiación del proyecto 

serviría de acreditación a los efectos previstos en el art. 93 apartados 3 y 5 de la LCSP 

sobre la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de estos contratos. 

 De ahí que respecto a estos contratos no existe declaración de urgencia por parte 

del Ayuntamiento ni certificado de consignación del gasto. 

 A su vez establece un procedimiento especial para la justificación del gasto en el 

art. 16 de dicho RDL y de comprobación de la inversión realizada con aportación al 

Ministerio de la documentación exigible que incorporaba reportaje fotográfico. 

 También de cada uno de estos expedientes existe una Memoria previa en la que 

se justifica la oportunidad de realizar la contratación, que es sometida a aprobación del 

Pleno y autorizada posteriormente por el Ministerio. 

 Dicho lo cual, pasamos a realizar las siguientes observaciones a lo expresado en 

el informe de la Auditoría. 
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3.1 Fiscalización de los contratos de obras del Ayuntamiento. 

 Los contratos objeto de fiscalización han sido los siguientes: 

 Expte. 4/2009. Construcción edificio auditorio de música. 

 Expte. 2/2010. Mejora de las instalaciones de climatización de la residencia y 

centro de rehabilitación 

 Expte. 3/2010 Instalación solar de alta temperatura para la acumulación térmica 

de agua caliente en piscina cubierta. 

 Expte. 4/2010. Ampliación y adecuación del local del Hogar del Jubilado. 

 

Respecto a estos cuatro expedientes se aprecian las siguientes circunstancias: 

 

1. “No se ha formalizado el preceptivo informe del órgano de contratación 

previsto en el artículo 22 de la LCSP, en el que se precise la naturaleza y 

extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 

proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 

satisfacerla, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 

adjudicación. 

 Como se ha indicado anteriormente, todos estos contratos, a excepción del de 

Construcción del Auditorio estaban incluidos en el Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local. 

 En los expedientes puestos de manifiesto constan la propuesta de la Alcaldía 

elevada al Pleno de solicitud al Ministerio de la inclusión en el Fondo de todas estas 

obras; la copia del acta del Pleno en que solicitan las obras, y la documentación 

individual de cada una de ellas elevada al Ministerio, incluyéndose la memoria 

justificativa de la necesidad de realizar las obras o suministros. Se acompaña copia de 

dicha documentación como documento anexo núm.5. Entendemos que del examen de 

dichos documentos queda acreditada la necesidad de proceder a la contratación de las 

obras, toda vez que se trata de proyectos aprobados por resolución del Ministerio, y en 

las que se tuvo que documentar la memoria justificativa de estas obras. 

 Respecto de la obra de Construcción de Auditorio de Música, es una obra 

incluida en el Plan de Inversión productiva de la Comunitat Valenciana (Plan 

Confianza). Entre la documentación que constaba en el expediente constaba la 

propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno de solicitud de inclusión de esta obra en dicho 

Plan, la copia del acuerdo del pleno en que se solicitó la inclusión de la obra, la 

resolución autorizando la inclusión de la obra, la propuesta de la Alcaldía elevada al 
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Pleno para iniciar el expediente de contratación , y el acuerdo plenario de inicio del 

expediente y aprobación del Pliego de Condiciones. Igualmente entendemos que dichos 

documentos acreditan la necesidad de ejecutar la obra. Se acompaña copia de dicha 

documentación como documento anexo núm.6 

 En todo caso, en los Pliegos de Condiciones sí que se expresan las necesidades a 

satisfacer mediante el contrato (cláusula segunda en los pliegos del FISL y cláusula 1ª C 

del pliego de la construcción del Auditorio). Añadir que los pliegos están colgados en el 

perfil del contratante del Ayuntamiento por si se quieren revisar. 

 

2. No existe constancia de que se hayan comunicado los contratos al registro 

de Contratos del Sector Público, conforme se dispone en el art. 308 de la 

LCSP 

 

 Dado que el art. 30 de la LCSP se enmarca dentro del capítulo IV del Título 1 de 

la Ley relativa a “Remisión a efectos estadísticos y de fiscalización”, entendíamos que 

eran aplicables los límites cuantitativos fijados en el art.29 relativo a la remisión de los 

Contratos al Tribunal de Cuentas. En todo caso, tal y como se recoge en dicha 

disposición, la comunicación al registro de contratos es a efectos estadísticos. 

 En nuestra defensa cabe añadir que no ha sido hasta el 13 de junio de 2012 

cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en 

conocimiento la operatividad de la aplicación informática para la comunicación 

telemática de los contratos. (Documento anexo núm.7). En el proceso de remisión de 

los contratos celebrados durante el año 2011 y 2012 se ha comprobado que la 

plataforma permitía a su vez la remisión de los contratos celebrados en el año 2010, por 

lo que se ha procedido a su remisión, como se acredita con los documentos anexos 

núm.8. 

3. Se han tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque entre la 

documentación que forma parte de los expedientes administrativos, no 

existe una justificación adecuada de las causas que han motivado esta 

tramitación, que ha de formalizar el órgano de contratación, tal y como 

exige el art. 96 de la LCSP 

 

 Tal y como se ha indicado anteriormente en la introducción a este apartado hay 

tres contratos de obra incluidos en el Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
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Local creado por el RDL 13/2009 de 26 de octubre. En concreto se trata de los 

siguientes expedientes: 

 Mejora de las instalaciones de climatización de la residencia y centro de 

rehabilitación 

 Instalación solar de alta temperatura para la acumulación térmica de agua 

caliente en piscina cubierta 

 Ampliación y adecuación del local del Hogar del Jubilado 

 Respecto a estas obras el artículo 17 de dicho RDL establecía unas 

especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos. Así ese decreto Ley 

determinaba la urgencia de la contratación a los efectos previstos en el art. 96 de la 

LCSP.  

 En concreto el artículo 17.1 del RDL establece: “1. La contratación de las 

obras, de los suministros o de los servicios financiados con arreglo a este real decreto-

ley tendrá la consideración de urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley 

de Contratos del Sector Público”. 

 Por lo tanto reiteramos que respecto de estos procedimientos no se precisa 

declaración de urgencia dado que así venía ya determinado en el Real Decreto Ley.  

 En todo caso los Pliegos-cláusula 8- establecían: “Se aplicará el trámite de 

urgencia a que se refieren los artículos 96 y 128 de la Ley a efectos de reducción de 

plazos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto- Ley 

13/2009.” 

 Respecto a las obras de construcción del Auditorio en el expediente consta la 

propuesta de la Alcaldía proponiendo la urgencia y el acuerdo del órgano de 

contratación. (se acompañan como documento anexo núm .9) Asimismo el Pliego, en 

la cláusula 10 expresaba: “El procedimiento será objeto de tramitación urgente por 

decisión del órgano de contratación sujetándose a las especialidades contempladas en 

el artículo 96 de la LCSP, en especial las relativas a la reducción de plazos.”   

 La propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno del Ayuntamiento expresaba: “Se 

solicita del Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación , que proceda a la 

aprobación del mencionado Pliego de Condiciones a los efectos de inicio del 

expediente de contratación, solicitándose igualmente que se declare la urgencia del 

procedimiento con los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, en especial los relativos a la reducción de plazos de licitación y 

adjudicación a la mitad por razones de interés público, pues a juicio de esta Alcaldía es 
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necesario acelerar el proceso de adjudicación para permitir que las obras se inicien en 

el mes de septiembre y poder así cumplir la programación por anualidades fijada en la 

propia resolución de la Generalitat, para lo cual, y atendiendo al respeto del período 

vacacional, es aconsejable que las obras se adjudiquen antes del próximo mes de 

agosto.” Dicha declaración de urgencia fue adoptada por el Pleno del Ayuntamiento 

(órgano de contratación) por unanimidad. 

 

4. Observaciones al Expte. 4/2009 relativo a la Construcción del Auditorio 

 Se indica que en el pliego se introduce como uno de los criterios de adjudicación 

la presentación de mejoras por parte de las empresas licitadoras, habiéndose 

comprobado que no se encuentra suficientemente definido, en la medida que no se 

expresan sus requisitos, límites, modalidades y características que permitan 

identificarlas suficientemente y que guarden una relación directa con el objeto del 

contrato. 

 Entendemos que el Pliego sí que determina las mejoras a valorar, su forma de 

puntuarlas y también determina la posibilidad de considerarlas desproporcionadas. Así 

se desprende de la cláusula 16 (criterios de valoración), que respecto de las mejoras 

indica: 

“2 • MEJORAS relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el 

Ayuntamiento, hasta un máximo de 20 puntos (a valorar en la fase I del proceso 

selectivo). 

Podrán ser en unidades de obra no contempladas en Proyecto o en medición, o 

en cualquier incremento en la calidad de las unidades y deberán venir valoradas a los 

precios de proyecto. Aquéllas unidades que no existan en los cuadros de precios, se 

deberán poder justificar a través de los precios unitarios o a través de los precios de 

mercado. Podrán consistir también en aspectos ambientales y de menor afección al 

entorno, en la mejor accesibilidad a vecinos, y especialmente orientadas al 

equipamiento del edificio. 

 Todas las mejoras ofrecidas deberán estar detalladas y valoradas 

económicamente, reservándose el órgano de contratación, previos los informes que 

considere pertinentes, la oportunidad de aceptar las mismas. 

 Las Mejoras, que no sean consideradas  anormales o desproporcionadas de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 18, se valorarán concediendo la mayor 

puntuación a la oferta que ofrezca mejoras aceptadas con mayor repercusión 
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económica, y respecto al resto, la valoración será proporcional mediante la aplicación 

de una regla de tres simple.” 

 A su vez, la cláusula 18, respecto de la determinación de valores 

desproporcionados o anormales determina:  

A. Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados los siguientes : 

….. 

*Mejoras: aquellas que valoradas económicamente supongan un exceso del 15% del 

Precio de licitación (IVA excluido) 

 Por lo tanto no se puede afirmar con rotundidad que las mejoras no se 

encuentran suficientemente definidas, tal y como se indica en el informe de Auditoría. 

 

5. Selección del adjudicatario y formalización del contrato de los expedientes 

2/2010 y 3/2010 

 Tal y como se reconoce en el informe, el Ayuntamiento ha cumplido con los 

requisitos formales establecidos en el art. 162.1 de la LCSP, procediendo a la invitación 

a tres empresas que según el informe de la dirección facultativa estaban capacitadas 

para la ejecución de la obra. Entendemos que la falta de presentación de ofertas por 

parte de alguna de las empresas invitadas durante el plazo ofrecido no tiene porque 

suponer el reinicio del procedimiento volviendo a solicitar ofertas a otras empresas, más 

teniendo en cuenta que nos encontramos con procedimientos de tramitación urgente al 

estar vinculados al Fondo de Inversión y Sostenibilidad Local. No obstante estas 

observaciones deberán de tenerse en cuenta para ulteriores procedimientos, bien 

ampliando las invitaciones, bien publicando anuncios en el perfil del contratante. 

 En relación con la formalización de la garantía mediante retención de precio, fue 

planteado por el adjudicatario para la agilización del procedimiento, dada la 

ralentización que podría suponer la solicitud de avales, y tomando en consideración que 

el plazo de ejecución era muy breve (un mes). En definitiva ello supuso unos efectos 

similares al depósito en metálico. 

 

 

 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

26 
 

6. Circunstancias observadas en los procedimientos de ejecución, 

modificación y prórroga de los contratos formalizados: 

 *Se debe de tomar en consideración la recomendación de que las certificaciones 

de obra sean a su vez revisadas por la oficina técnica municipal, como garantía de los 

intereses de la entidad local 

 *Sobre el  informe de estado de las obras y formalización de la certificación 

final de obras, tal y como se expone en la introducción, las obras del Fondo Estatal tenía 

un procedimiento específico de justificación para acreditar la realización del objeto del 

contrato. Es decir, respecto de estas obras nosotros hemos procedido a justificar la 

finalización de las prestaciones del contrato mediante la aportación de la documentación 

justificativa que exigía el FISL (entre ellas el acta de recepción provisional, reportaje 

fotográfico, memoria final, certificado de ejecución de contrato…). Se acompaña dicha 

documentación como documento anexo núm.10). 

 Respecto a las obras de Construcción del  Auditorio (expte. 4/2009), la 

aprobación de la liquidación de las obras se produjo en el pasado mes de octubre. Se 

adjunta como documento anexo núm.11 el informe, el certificado de medición, el acta 

de recepción de la obra y el acuerdo aprobatorio de la liquidación 

 

 *Respecto a la revisión de las facturas para comprobación de la corrección de las 

mismas, el que no exista justificación documental no significa que no se realice. Cada 

una de las facturas va acompañada del documento contable que acredita su 

conformidad. 

 

 *Por último, respecto a que la certificación núm.14, correspondiente a las obras 

ejecutadas en el mes de diciembre de 2.010 se ha imputado al presupuesto del ejercicio 

2.011, reiterar lo manifestado en el análisis del resultado presupuestario, en el sentido de 

que la certificación tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento, y asentada en 

el libro registro de facturas el día 27 de enero de 2.011 con el núm.1373, razón por la 

cual se imputa al ejercicio de 2.011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

27 
 

 

3.2.Fiscalización de los contratos de suministros del Ayuntamiento. 

 

 Los contratos objeto de fiscalización han sido los siguientes: 

 Expte. 3/2009 Suministro de especies vegetales para el ajardinamiento del 

parque del Sector IV. 

 Expte. 1/2010. Adquisición equipamiento informático 

 Expte. 5/2010. Equipamiento para actividades culturales y recreativas. 

 Respecto a estos tres expedientes se aprecian las siguientes circunstancias: 

1. En ninguno de los tres expedientes de suministros revisados consta que se 

haya procedido a la aprobación del expediente de contratación por parte 

del órgano competente y se disponga la apertura del procedimiento de 

adjudicación, tal y como se exige en el artículo 94.1 de la LCSP 

 

 Respecto del contrato de suministro de equipamiento informático indicar que se 

trata de un suministro financiado a través del Fondo de Inversión y Sostenibilidad 

Local.  En los expedientes puestos de manifiesto constan la propuesta de la Alcaldía 

elevada al Pleno de solicitud al Ministerio de la inclusión en el Fondo de todas estas 

obras; la copia del acta del Pleno en que solicitan las obras, y la documentación 

individual de cada una de ellas elevada al Ministerio, incluyéndose la memoria 

justificativa de la necesidad de realizar las obras o suministros. Recibida la autorización 

del proyecto por parte del Ministerio iniciamos el expediente mediante la aprobación del 

Pliego de Condiciones por resolución de la Alcaldía. Se acompaña copia de dicha 

documentación como documento anexo núm.12.  

 En los exptes. 1/2009 y 5/2010 existe una providencia de la Alcaldía en que se 

ordena la redacción del pliego de condiciones. Se acompañan como documentos 

anexos núm.13. 

2. Comunicación al Registro de Contratos del Sector Público. 

 Se reitera lo ya manifestado respecto de los contratos de obras, aclarándose que 

se ha procedido a la comunicación de los contratos formalizados en el año 2.010, tal y 

como se expone en dicho apartado 
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3. Los exptes. 3/2009 y 1/2010 se han tramitado por el procedimiento de 

urgencia, aunque entre la documentación que forma parte de los 

expedientes administrativos, no existe una justificación adecuada de las 

causas que han motivado esta tramitación, que ha de formalizar el órgano 

de contratación, tal y como exige el art. 96 de la LCSP 

 Respecto al expte. 1/2010, está vinculado al FISL por lo que vale lo manifestado 

respecto a los contratos de obras. 

 Respecto al expte. 3/2009, la providencia de la Alcaldía de inicio del expediente 

motiva la urgencia, y el decreto de aprobación del Pliego declara la urgencia. Se 

acompañan dichos documentos .Ambos documentos figuran anexados en el documento 

anexo núm.13 ya expresado. 

4. En los exptes. 3/2009 y 5/2010: no se determinan aspectos técnicos y 

económicos a negociar, así como los criterios objetivos para cursar las 

invitaciones a las empresas: 

 Respecto a los aspectos técnicos y económicos a negociar, el Pliego determina 

los criterios de valoración (cláusula 10 de ambos pliegos) que entendemos que son los 

que pueden ser objeto de negociación. 

 

 Respecto a los criterios para cursar las invitaciones la cláusula 13 indica que se 

cursarán las ofertas a los que justifique el cumplimiento de las condiciones de capacidad 

y solvencia fijadas en la cláusula 11 de cada Pliego. 

 

 Los Pliegos se pueden comprobar en el perfil del Contratante. 

 

5.  Respecto al expediente 1/2010 no existe constancia documental de que se 

haya publicado la licitación en el perfil del contratante 

 Aclarar que por razón de su cuantía (19.532,48 € Iva excluido) nos encontramos 

con un procedimiento negociado sin publicidad. No supera las cuantías establecidas en 

el artículo 161.2 de la LCSP,  por lo que no precisa de anuncios de licitación. 

6. Respecto a la selección del adjudicatario de los exptes. 1/2010 y 3/2009. 

 Tal y como se reconoce en el informe, el Ayuntamiento ha cumplido con los 

requisitos formales establecidos en el art. 162.1 de la LCSP, procediendo a la invitación 

a tres empresas. Entendemos que la falta de presentación de ofertas por parte de alguna 

de las empresas invitadas durante el plazo ofrecido, o la exclusión de alguna de las 
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ofertas por no presentar la documentación adecuada,  no tiene porque suponer el reinicio 

del procedimiento volviendo a solicitar ofertas a otras empresas, más teniendo en cuenta 

que nos encontramos con procedimientos de tramitación urgente (el de equipamiento 

informático al estar vinculados al Fondo de Inversión y Sostenibilidad Local). No 

obstante estas observaciones deberán de tenerse en cuenta para ulteriores 

procedimientos, bien ampliando las invitaciones, bien publicando anuncios en el perfil 

del contratante. 

7. Circunstancias observadas en los procedimientos de ejecución, 

modificación y prórroga de los contratos formalizados: 

Reiteramos lo ya manifestado en el apartado de los contratos de obras respecto a 

la revisión de las facturas para comprobación de la corrección de las mismas:  el que no 

exista justificación documental no significa que no se realice. Cada una de las facturas 

va acompañada del documento contable que acredita su conformidad. 

 

3.3.Fiscalización de los contratos menores del Ayuntamiento. 

 Respecto a lo indicado de aprobación del gasto, con posterioridad a la 

formalización de la factura y pago de la misma en los CM 4/2010, CM 5/2010, CM 

6/2010 y CM 7/2010, es consecuencia de que a la hora de realizar los asientos en el 

programa informático siempre se pone como referencia el último día del mes en curso, 

tanto en ingresos como en gastos. De esta manera si se realiza una acumulación de fases 

(como es el caso de todos estos contratos), en todas ellas aparece la misma fecha 

contable. 

 Es por ello que puede no existir coincidencia entre la fecha material del pago o 

del ingreso y la fecha del asiento contable. Como en realidad esto no afecta a los 

arqueos mensuales, no se le  ha dado demasiada importancia. 
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4. REFERENCIA A LA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES 

 Sin perjuicio de las alegaciones que puedan formular los representantes de las 

Sociedades Mercantiles, por parte de este Secretario-Interventor, se debe de poner de 

relevancia, que este Secretario-Interventor sí que formula un informe de las Cuentas 

Anuales de las Sociedades Mercantiles, extremo que es reconocido en el propio informe 

de Auditoría  en su página 12. Por lo tanto no se puede afirmar que no se ha elaborado 

un informe de control financiero con la rotundidad que se expresa en la página 17. 

 A juicio de quien esto suscribe, y tal y como se indica en los informes 

elaborados, se hace preciso el cumplimiento de los plazos legales para la presentación 

de las cuentas, dado que de modo contrario se limita la actuación de control. En este 

ejercicio las cuentas fueron entregadas a este Secretario-Interventor el día 17 de junio de 

2.011,  para su aprobación por parte de la Junta General de la Sociedad antes del día 30 

de junio, como determina la Ley de Sociedades Anónimas. Con este plazo tan breve de 

presentación es materialmente imposible realizar un informe sobre el control financiero 

en los términos expresados en el artículo 220 del TRLRHL. Esta circunstancia se ha 

puesto de relieve en todos los informes elaborados desde el año 2.000, indicándose 

textualmente en los informes: “en los informes elaborados los ejercicios pasados 

respecto a las cuentas de los años 2.000 a 2.009, ya se recalcó la necesidad de “que en 

próximos ejercicios económicos las Cuentas se presenten con la suficiente antelación 

para poder realizar un eficaz control de las mismas”. Con mayor motivo este ejercicio 

se reitera esta necesidad.” 

 No obstante lo cual hay que indicar que las cuentas se presentan auditadas por 

auditor externo, y en consecuencia por parte de este Secretario-Interventor se da por 

buenas las conclusiones de la empresa auditora, si bien echa en falta una descripción de 

los trabajos realizados, de la metodología empleada, para llegar a las conclusiones 

expresadas en el informe en el sentido de que las cuentas presentadas reflejan una 

imagen fiel de la situación económica de las empresas.  

 Añadir que por parte de este Secretario Interventor, en los informes elaborados 

desde el año 2.007, ha advertido de la incidencia de la aprobación de la Ley de 

Contratos del Sector Público, expresando:  “Recordar lo ya apuntado en el informe de 

las cuentas del año 2.007, 2.008 y 2.009, sobre la incidencia de la Ley 30/2.007, de 

Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 1 de mayo de 2.008, sobre la 

actividad contractual de las sociedades mercantiles con participación de más del 50% 

de capital social por parte de Administraciones públicas, las cuales considera como 

integrante del sector público, y por lo tanto dentro del ámbito subjetivo de aplicación 
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de la Ley (art. 3 1 d) lo cual debe de tenerse en cuenta en las actuación contractuales 

de la empresa.” 
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5. APRECIACIONES SOBRE OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS 

EN EL INFORME 

 

 

 En el informe se hace referencia a una circunstancia que se considera 

fundamental para corregir las deficiencias o irregularidades detectadas, como es la 

creación de la plaza de Interventor, por resolución de 24 de septiembre de 2.012, de la 

Conselleria de Presidencia publicada en el DOCV. Núm.6886 de fecha 22 de octubre de 

2.012. Es innegable la necesidad de esta figura en la plantilla del Ayuntamiento de 

Rafelbunyol, circunstancia puesta de manifiesto reiteradamente por este Secretario-

Interventor con motivo de la formulación de las cuentas anuales. Sirva como muestra lo 

manifestado en el informe de la Cuenta General del año 2.010, en el que, tras detallar la 

complejidad de la función interventora tras la publicación de  numerosas novedades 

legislativas, se indicaba: 

“Es por ello que se vuelve a incidir en la necesaria especialización que se 

requiere para que el área de intervención sea llevada de la manera más adecuada 

posible, no solo para poder realizar correctamente la función fiscalizadora de la 

actividad municipal (que también), sino para que la información a facilitar a la 

corporación en orden a poder adoptar decisiones de trascendencia económica esté lo 

más actualizada posible, y se presté el asesoramiento debido para aportar soluciones 

técnicas ante dificultades económicas, como las que se dieron en los últimos meses del 

año 2.010 (necesidad de suscribir operaciones de crédito, tanto a largo plazo como 

operaciones de tesorería), y que se pueden reiterar o agravar si la actual coyuntura 

económica se mantiene. 

Por lo que se insiste, tal y como se indicó en la rendición de la Cuenta de los 

años 2.007, 2.008 y 2.009, en que se impulse la creación de la plaza de Intervención-

Tesorería,  dado que con la legislación vigente a este Municipio, por su nivel de 

población y presupuesto, le corresponde dicha plaza.” 

 

 Finalmente, con el consenso de todos los Grupos Políticos que conforman la 

Corporación, se ha impulsado la creación de la plaza que se espera que se cubra por 

profesional habilitado estatal en breves fechas. 

 

 Se entiende que con esta figura se mejorarán determinadas deficiencias 

observadas en el informe, como son el retraso en la elaboración de la Cuenta General, la 

cumplida información al Pleno de los estados de ejecución de los presupuestos y 

movimientos de tesorería, cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 
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15/2010, de 5 de julio, de lucha contra la morosidad, o la formulación y aprobación del 

presupuesto general en los plazos marcados por la Ley. 

 

 Respecto a la fiscalización previa del gasto, es evidente que con la presencia de 

la figura del Interventor también se mejorará la realización de estas funciones.  

 

 Al respecto hay que indicar que a través de las bases de ejecución del 

presupuesto, y fruto del consenso de las fuerzas políticas, se han introducido ya medidas 

tendentes a mejorar la fiscalización previa del gasto. 

 

 Así, la bases de ejecución del presupuesto del año 2.012, actualmente vigentes, 

en su base 27 se recogieron los siguientes procedimientos: 

3.6. En el caso de tratarse de contratos clasificados como menores, de conformidad con 

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el concejal  de 

cada área o el Alcalde propondrá la realización del gasto, propuesta que será 

informada por la Intervención a efectos de acreditar la existencia de consignación 

presupuestaria y efectuar la oportuna reserva de crédito. 

A estos efectos, el procedimiento será diferente dependiendo de la prestación. 

A.- Si el gasto tiene consideración de menor, según lo regulado en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, y es mayor de 3.000 €, en el caso de prestación de 

servicios o suministros,  mayor de 6.000 €, en el caso de obras, el expediente se incoará 

en el área correspondiente, conteniendo la siguiente documentación: 

- Memoria justificando la necesidad del gasto  En su caso, informe 

jurídico. 

- Documento RC, de retención de crédito. 

- La persona natural o jurídica propuesta como adjudicataria 

aportará declaración de capacidad y la jurídica, además, 

acreditación de que las prestaciones contratadas están 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 

tenor de los estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

- Decreto de la Alcaldía aprobando el gasto y la contratación.  

- En el caso de tratarse de obras, se acompañará además: 

- Presupuesto de obras. 
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- Proyecto, cuando lo exija la Ley. 

- Informe de supervisión, cuando lo exija la Ley. 

B.- Si el gasto no tiene consideración de menor, según lo regulado en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, El expediente se tramitará a través del Negociado 

de Contratación del Ayuntamiento de Rafelbunyol, o de la sociedad mercantil 

dependiente de ésta. 

 El Concejal de cada área solicitará a la referida dependencia la iniciación del 

expediente, adjuntando la documentación requerida por la legislación reguladora de la 

contratación administrativa 

3.7 Con independencia de su cuantía, todos los contratos privados relativos a 

actuaciones artísticas se tramitarán por parte de la concejalía que 

promueva la actividad, debiendo cumplir, todos los requisitos exigidos por 

la legislación de contratos en vigor. 

 

 

 Igualmente se dio una nueva redacción a la base 51 relativa al Contro Interno, 

con el siguiente contenido: 

“1.- En el ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple 

acepción de función interventora, función de control financiera y función de control de 

eficacia. 

 2.- En las sociedades mercantiles se ejercerán las funciones de control 

financiero y control de eficacia. Para ello las cuentas se deberán  de rendir a la 

Corporación en los plazos legales establecidos, debiendo haber sido previamente   

auditadas por un servicio de auditoría externa. 

3.- El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente 

por la intervención. 

4.- El ejercicio de las funciones de control financiera y control de eficacia se 

desarrollará bajo la dirección del interventor, por los funcionarios que se señalen, 

pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos. 

5.-De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 1.174/1987, 

de 8 septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional y en el artículo 95.5 del 

Real Decreto Legislativo 1.091/1.988, de 23 de septiembre, criterio, a su vez sustentado 

en los artículos 219.2 y 219.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de 
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la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se autoriza el ejercicio de la función 

fiscalizadora limitada mediante la utilización de un procedimiento de muestreo 

aleatorio todo ello con independencia de las competencias atribuidas a la Intervención 

en el art. 214 del Decreto Legislativo 2/2004. 

6.- En relación a lo dispuesto en el artículo216.2.c) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del 

expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales: 

a) Los documentos contables debidamente cumplimentados. 

b) En los expedientes de contratación: 

b.1.- Los requisitos y contenidos especificados en el artículo 93 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

b.2.- La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo 

dispuesto en los artículos 6-11, de la Ley de Contratos del Sector Público. 

b.3.- En los procedimientos abiertos, los criterios objetivos que han de servir de base 

para adjudicación (artículo 134 Ley 30/2007, de 30 de octubre). 

b.4.- La especificación en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 

documento equivalente del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva 

de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 

del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el 

ejerció  anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato. 

c) En el otorgamiento de subvenciones, la justificación de los gastos relativos a las 

subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario. 

d) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en la base de 

ejecución correspondiente.” 

 En consecuencia, estos aspectos se están ya mejorando. 

  

 Por último, y en cuanto a las recomendaciones realizadas en el apartado 9 del 

Informe, es evidente que la Corporación debe de seguir las mismas, debiéndose de dotar 

de los medios personales y materiales necesarios para que estas medidas puedan llevarse 

a cabo en su integridad. Simplemente aclarar, respecto a las observaciones de las 

modificaciones presupuestarias que, como se indica en el apartado 5.5 del Informe de 

Auditoría, el mayor importe de las modificaciones presupuestarias obedecen a la 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

36 
 

incorporación de los remanentes de créditos financiados con recursos afectados, cuya 

incorporación es obligatoria legalmente, y a la generación de créditos por ingresos 

derivada de la concesión por parte del Estado de las subvenciones para la financiación 

de los Proyectos del FISL. 

 

 Es lo que se informa a los efectos procedentes en Rafelbunyol a dieciséis de 

enero de dos mil trece. 

 

EL SECRETARIO INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

Fdo. Fco. Javier Pelluz Requeno 
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D. JAIME GARCIA GARCLA, en su calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Rafelbunyol, y en relac¡ón con el informe complementario a la fiscalización de la
Cuenta general del año 2010 remitido a este Ayuntamiento el pasado día L7 de
mayo de 201-3, y dentro del plazo conferido al efecto, vengo a formular las

siguientes

ATEGACIONES

PRIM ERO. CONSID ERACION ES PREVIAS

Tal y como se expresa en la introducción del informe, el mismo se emite como
consecuencia de un escrito presentado por el portavoz de uno de los grupos
políticos municipales en los que se expresan ciertas circunstancias sobre el ajuste a

la legalidad de ciertas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento.

Al respecto hemos de poner de relieve que la Ley de la Generalitat reguladora de la
Sindicatura de Cuentas, y en concreto cuando regula la forma de actuación que

debe de llevar (art.L4 de la Ley), si bien se indica que la actividad fiscalizadora se

ejerce de oficio por la Sindicatura, esta responde a un programa anual aprobado
previamente por el Consejo de la Sindicatura. Se pueden tener en consideración las

peticiones realizadas por las Entidades locales, pero siempre que sea como
consecuencia de acuerdo de Pleno.

En consecuencia se debería de entrar exclusivamente en aquello que afecte at

ejercicio económico obieto de fiscalización, tal y como decidió el Consejo de
la sindicatura. que fue el ejercicio de 2.010, y no a extremos que
temporalmente acontecieron en otros eiercicios económicos, como bien se

reconoce en el punto número 9.3 del informe.

Por otro lado, se atiende a un requerimiento de una formación política
cuando la lev restringe el derecho de petición a las Entidades Locales por
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de un acuerdo de pleno.

Pese a ello, este Ayuntamiento, en aras de un ejercicio de transparencia, y siendo
respetuosos con la labor institucional que desarrolla la Sindicatura de Cuentas, ha
prestado total colaboración con los auditores para pode r realizar su función.

SEGUNDO.. VENTA DE UNA PARCELA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Analizando el informe, se observa que respecto a este tema se extraen dos
conclusiones:

" 1a'- Se indica que el Alcalde procedió a la firma del contrato sin exigirse a la
previa contraprestación económica.

Al respecto indicar, tal y como se relata en el informe, que este asunto fue
ampliamente debatido en el seno de la corporación, y que en definitiva esta
situación se subsanó cuando se acordó por el pleno del Ayuntamiento una
modificación contractual de las condiciones de pago del precio de la enajenación
de la parcela, y que el propio Pleno, ante et incumplimiento de las condiciones,
acordó la resolución contractual del contrato. Se adjunta al presente escrito copia
de la modificación del contrato de fecha 2L de octubre de 2009, como ANEXo i..
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Además, tal y como se pone de relieve en el informe, esta situación fue denunciada
por un Grupo Político al Ministerio Fiscal en fecha 29 de marzo de 2.01L, que se
adjunta como ANEXO 2.

En fecha 24 dejunio de 2.011, se ofició por parte del Ministerio Fiscal al Excmo.
Ayuntamiento de Rafelbunyol para que elaborase un informe jurídico en relación
con la denuncia presentada. se adjunta el oficio como ANEXO 3.

Por su parte, en fecha 27 dejulio de 2.OLL, se elaboró ef informe jurídico solicitado
por parte del Ministerio Fiscal y el cual se adjunta al presente escrito como ANEXo
4.

ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE, DESDE ESA FECHA NO HA EXISTIDO
coMUNIcAcIóN ALGUNA EN REtActóru coru EL susoDrcHo ExpEDTENTE,
POR LO QUE DEBERÍA ENTENDERSE QUE LA DENUNCIA FORMULADA HA
SIDO DEJADA SIN EFECTO POR CUANTO tAS ACTUACIONES REATIZADAS
POR PARTE DEt AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYO HAN SIDO, EN TODO
CASO, AJUSTADAS A DERECHO.

Abundar igualmente que durante el proceso de fiscalización de la cuenta general
del año 20t0, se certificó la resolución contractual del contrato por parte de la
secretaría-Intervención entre la documentación solicitada con carácter previo, y
Que pese a que dicho contrato no formó parte del muestreo que debía de ser
sometido a examen, fue solicitado por los técnicos auditores y puesto de
manifiesto a los mismos, sin que en el informe inicial que se redactó se reflejaran
incídencias destacables al respecto.

Por último indicar que es cierto que se procedió a la firma en documento
adminístrativo del contrato de enajenación de la parcela con carácter previo al
pago de la misma, con la úníca finalidad de que la empresa adjudicataria pudiera
tener un mejor acceso a la financiación de la operación por parte de las entidades
bancarias' Este extremo, sin embargo carece de trascendencia, pues al tratarse de
un contrato de compraventa de un inmuebte es preciso su elevación a escritura
pública para su posterior acceso at registro de la propiedad para que produzca
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Esta circunstancia no se produjo, y sí sin embargo, fa
aprobada por el pleno de aplazamiento del pago del

20' se indica a su vez que e/ Alcalde pactó, en su condición de presidente deAcmursa' una í'ndemnización con Io empresa adjudicatoria por la resolucióncontractual' cuando el Pleno de Ia entidad había resuerto previomente el contrato, yel odiudicatario habío renunciado a cualquier tipo de indemnización que Ie pudieracorresponder, aunque se ha comprobado que no se ho rearizado pago orguno o racitada sociedad merca ntil.

Estas apreciaciones a fas cuafes se llega en et Informe son totalmente erróneas yconviene matizarlas, puesto que en el documento suscrito por el presidente deAcmursa y la empresa adjudicataria de la parcela (a la que posteriormente seresofvió el contrato) no se pacta indemnización por las obras ejecutadas, sino unacontraprestación por la cesión de derechos en un expediente de calificación deviviendas de Protección Pública que estaba en trámite en el servicio Territorial deVivienda' se adjunta al presente escrito contrato entre el presidente de la sociedadACMURSA y la mercantil adjudicataria donde claramente se puede observar que erpago de fa contraprestación se refíere únicamente a la cesión de derechos en unexpediente de carifícación provisionar de ras viviendas, y, en ningún caso, enrelación con la obra ejecutada. El contrato privado se adjunta al presente escritocomo ANEXO 5, y en er mismo craramente puede observarse que tacontraprestación era como consecuencia de producirse la cesión det expedienteque se encontraba en la conselleria para ta obtención de la calificación provisional.
cabe en este punto hacer una breve historia de ros hechos acontecidos:

Tras la resolución contractual del contrato de enajenación de ta parcela, por partede los responsabf es políticos del Ayuntamiento se barajaron las distintasalternativas para llevar a efecto ta votuntad manifestada por todas ras fuerzaspofíticas presentes en et consistorio de construir víviendas de protección pública.

efectos frente a terceros.
modificación contractual
precio.
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Este objetivo ya se plasmaba en el Estudio de necesidades de vivienda proteg¡da

que se tramitó junto con la Modificación Puntual núm.8 de las Normas Subsidiarias

de Planeamiento, que preveía la construcción de vivienda protegida sobre esta

parcela municipal.

Dado que entre el objeto social de la Sociedad Pública Municipal ACMURSA se

recogía entre otras la de promoción y construcción de viviendas sometidas a algún

régimen de protección pública, se consideró la oportunidad que la promoción de

las viviendas se realizara desde la empresa municipal, dada su mayor posibilidad de

financiación debido a las limitaciones que la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales establecía con respecto al acceso al crédito por parte de las Corporaciones

Locales.

No obstante se encontró con la dificultad de la entrada en vigor del Decreto

L7/20L0, de 25 de agosto de la Generalitat Valenciana, por el que se suspendía la

tramitación de expedientes de calificación de viviendas sometidas al régimen de

protección pública, que impedía que la sociedad pública municipal instase un

nuevo expediente de calificación, y en consecuencia, al fracaso de la promoción.

De ahí el acuerdo suscrito, en el que se pactaba una contraprestación por la cesión

de estos derechos. Extremo distinto es que esta contraprestación subjetivamente le
compensase a la empresa por las obras ejecutadas en la parcela municipal y en el

polideportivo municipal; pero en modo alguno se contempla como una

indemnización por dichas obras ni por la resolución contractual en el contrato
privado suscrito entre el Presidente de la Sociedad y los Administradores

concursales de la mercantil PRODAEMI S.L.

Hay que tener en cuenta, tal y como se indicó en su momento, que el acuerdo

estaba vinculado a la promoción de las viviendas por la empresa municipal, y que

la contraprestación pactada se calculó tomando en consideración los posibles

beneficios de la promoción para que, en ningún caso, afectase económicamente a

la sociedad municipal. Se adjunta el estudio económico realizado por parte del

É-_
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Arquitecto Municipal en relación con la promoción de las viviendas como ANEXO
6.

En todo caso, tal y como se ha demostrado con la documentación aportada, la
empresa municipal no ha abonado cantidad alguna en ningún concepto a la
entidad adjudicataria, ni existe el riesgo de que se abone en el futuro, dado que la
premisa principal del pacto suscr¡to (la cesión de derechos en el expediente de
calificación de viviendas) nunca llegó a reatizarse, ya que no se realizaron las obras,
pues no hubo muchas solicitudes para la construcción de viviendas.

Manifestar que la resolución del contrato administrativo practicado por la
Administración por incumplimiento de las obligaciones de la mercantil, se
encuentra sub iudice, y nada tiene que ver con et contrato privado suscrito por
parte del Presidente de la mercant¡l ACMURSA relativo a la contraprestación de la
cesión de la calificación provisional de las viviendas, como consecuencia de la
entrada en vigor del Decreto l7/20t0, de 25 de agosto de la Generalitat
valenciana, cuyo contenido ha sido comentado más atrás.

TERCERO. REPARCELACION Y URBANIZACION DEL SECTOR IV

Como queda de manifiesto en el mismo informe realizado por los auditores de la
sindicatura de cuentas, varios de los hechos puestos de manifiesto exceden del
ámbito temporal al que se refiere el ejercicio fiscalizado (año 20i.0).

No obstante se entre a realizar varias precisiones sobre los hechos puestos de
manifiesto:

Respecto de los honorarios por redacción de los proyectos tanto de planificación
urbanística como de posterior gestión urbanística, poner de relieve lo ya
manifestado en un escrito anterior: los honorarios estaban tasados en los
documentos de programación del Sector, tanto en el programa de Actuación
urbanística, como en el Proyecto de Reparcelación, recogiéndose como una carga
urbanística más de la actuación. Dichos Proyectos han sido sometidos a la
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tramitación urbanística correspondiente, mediante tas aprobac¡ones de los órganos
municipales competentes y somet¡dos a la precept¡va información pública y
audiencia a los interesados, (básicamente los propietarios de las parcelas), sin que
haya existido recursos jurisdiccionales en este punto. Tampoco durante la
tramitación de los expedientes de liquidación de cuotas de urbanización, en las que
se incluyen los honorarios técnicos, se ha impugnado por parte de los interesados
nada referido a este asunto, por lo que en definitiva son gastos asumidos
pacíficamente por los interesados, lo cual entendemos que es importante poner de
relevancia, dado que en el propio informe se hace énfasis en que dichos gastos son
abonados por los propietarios.

CUARTO.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS PROYECTO DE RED DE ALUMBRADO

Respecto a los expedientes de suministro de ruminarias der sector IV er informe se
limita a describir los procedimientos empleados, no discutiéndose la legalidad de
los mismos' solamente en el último mencionado, relativo a un expediente cuya
cuantía ascendió a 63.s90,27, se indica que se optó por el procedimiento
negociado sin publicidad, invitándose a la presentación de ofertas por parte de tres
empresas, de las cuales solo fue admitida la documentación relativa a una de ellas'por no cumplir las formalidades recogidas en el pliego las otras dos, concluyéndose
que "est1 circunstoncio que ha determinado que en la práctico, no se hayo producido
concurrencia de ofertast con Ia finalidod de conseguir el mejor precio,,. Al respecto
reiterar lo ya manifestado en las alegaciones al informe de fisca lización que se
realizó en primera instancia, en el sentido de que se ha cumplido el requisito
previsto en el artículo L62 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector Púbfico, de solicitar oferta a tres empresas capaces de realizar el objeto del
contrato' A nuestro juicio, la no presentación de todas las ofertas, o que alguna de
ellas sea desestimada por no cumplir las formalidades previstas en et pliego, no
paraliza el procedimiento, y debe de adjudicarse el mismo a aqueila empresa que,
entre las aceptadas, oferte en su conjunto la proposición más ventajosa. En este
caso solo se aceptó a una de eilas, y ra no adjudicación a ra misma, hubiera
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supuesto un ¡ncumprimiento der priego así como de ra propia Ley. se adjunta
expediente de contratación como ANEXO 7.

QUINTO.- LTCITACTON FASE I SECTOR IV

En este punto el informe es puramente descriptivo de las actuaciones reatizadas, así
como de las distintas manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento en relación
con los recursos contencioso-administrativos interpuestos por no descontar de las
cuotas de urbanización ef importe de las mejoras ofrecidas por el urbanizador, y en
concreto la de ejecución de una guardería, pero en modo alguno considera que las
actuaciones realizadas por et Ayuntamiento hayan infringido la legislación sobre la
contratación del Sector público.

Hay que aclarar que en el informe se indica que "la citoda guarderío se reolizó
íntegramente a cargo de los propietarios del sector", lo cl)al es erróneo pues en
modo alguno se han repercutido los costes de la misma a los propietarios, siendo
una mejora a costa del urbanízador. Precisamente este es uno de los puntos
discutidos en los dístintos recursos contenciosos interpuestos por los propietarios,
que hasta el momento han sido desestimados por los juzgados en su totalidad,
salvo en uno de etlos en que la causa de admisión parcial no se refiere a lapiesunta repercusión de los costes de la guardería, sino al cobro anticipado de
cuotas, extremo que, dicho sea de paso, ha sido desestimado en el resto de
recursos contenciosos.

En este punto, consideramos oportuno reproducir las conclusiones puestas de
manifiesto por la defensa del Ayuntamiento al respecto:

"Dos han sido los cuestiones impugnatorias:
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1-.- La procedencia legal de exigir en la quinto cuota y a los propietarios, /os cosfes

de electrificación externa del sector, por estar estos a lo fecha de la liquidoción
pendientes de ejecución, y ello a pesar de resultar exigidos en el convenio como

requisito técnico ineludible y previo para la electrificación del Sector.

Tal y como se señolo en su clausulo sexta del Convenio (documento no l- de nuestro

escrito de Contestación a la Demanda) respecto de la ampliación de Io estación de

Museros:

"estos importes, es decir lo cantidad de 446.L55 €, mos su correspondiente

lVA, serán abonados previamente o la conexión de la línea descrita en el punto tres,

de Ia exposición quinta y previa emisión por IBERDROLA SA de la correspondiente

factura"

Así como de la acometida subterrónea que se articula en el Convenio como

obra a ejecutar anticipadamente o la conexión de la línea- clausulas 4 y 6 del
Convenio

2.- La necesidad de descontar en lo cuota impugnada el importe de Ia mejora

ejecutada por el adjudicatario de Ia obra pública de urbanización del Lote 1 -en
concreto, Ia ejecución de una guardería pública en uno de las parcelas destinadas a

equipomiento público del sector lV, y al servicio del mismo- ya ejecutada y en pleno

funcionamiento desde hace más de dos oños, y que nunca ha sido cuestionado de

contrario durante los mas de dos oños de ejecución de la obra de urbonÞación, ni en

ninguna de las cuatro cuotas ya obonadas por é1.

Y ello a pesar de que el coste de Ia guardería pública como mejora, jamás ha sido ni
impugnado de contrario ni repercutido como coste de urbanización, tal y como

consto acreditado mediante certìficodo expedido por el Secretario de Ia Corporoción
que obro en nuestro ramo de pruebo y en el que se indica:

2".- Que el acuerdo de adjudicoción definitiva del Lote L fue publicado medi.ante

edicto en el Boletín Oficial de la Provincio de Valencia n" 201- de 24 de agosto de

2007 y en lo base de datos TED (Tenders Electrónic Daily) correspondiente al
Suplemento del Diario Oficial de la lJnión Europea desde el L7 de ogosto de 2.009.
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Sin que se haya interpuesto contra la citada adjudicación ningún recurso ni
administrativo ni jurisdiccional a fecha de hoy.

3o.- Que lo UTE adiudicatoria propuso la ejecución en concepto de mejora de una
Guarderío de infantil, que ho sido ejecutoda en Io confluencios de las colles del
Bovalar y colle no 7, en una parcela calificado como equipamiento púbtico
dotocional, y que fue recepcionada por este Ayuntamiento en fecha L0 de septiembre
de 2.009.

4o.- Que la ejecución de la Guardería infantil no ha sido repercutida como coste de
urbanización en ninguna de los ci.nco cuotos liquidadas a los propietarios afectados
en el Sector sino que Ia misma ho sido íntegramente asumida y abonoda por Ia IJTE

GRUPO BERTOLIN S.A.U.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 5.A., RAFELBUNYOL
"UNION TEMqORAL DE EMqRESAS, LEy L8/1_.982"

Sin embargo ambas cuestiones aunque también resultan extrapolobles a cualquiero
de las cuatro cuotas urbanktica onteriormente giradas por el Ayuntamiento y
osumidas pacíficamente por el actor, en las que también se cobrabo con carócter de

anticipo obra no eiecutada y no se descontabo ningún coste de la guordería infantil
eiecutada, y que sin embargo si han sido osumidas pacíficamente de contrario,
abonados religiosamente y no impugnadas. (Documento no LL de nuestro escrito de
Contestoción o la demanda).

Actitud distinta a la mantenida ahora con Io quinto cuoto, motivada no por
cuestiones de legalidod, Io misma se deriva de todas los cuotas, sino en cuestiones
económicas y de crisis actuol que aunque lamentobles no fundamenton en modo
alguno la anulación de Ia cuota girada como se pretende de controrio.

Si bien y doda la amplitud con la que fueron tratadas a"mbas cuestiones formuladas
de contrario, en nuestro escrito de contestación a la demanda, y en aras de Ia
brevedad que debe caracterizar este trámite procesal, al formular ahora nuestras
conclusiones nos vamos a remitir íntegramente ol referido escrito de contestoción a la
vista del escrito de conclusiones presentado por el demondante , en el que se limita a
repetir de nuevo los mismas alegaciones formuladas tonto en el recurso de reposición
previo presentado onte el Ayuntamiento -cuyo desestimación da lugor a los presentes
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outos- como en la demanda formalizoda en el procedimiento aduol, en los que
únicamente se vierten apreciaciones personales sin ninguna apoyatura legal, (ni un
solo artículo de la ley urbanística se cita en el escrito de conclusiones) odemós de

descalificaciones personales contra esta representoción y el Ayuntamiento que
además de desafortunadas creemos que no merecen replica alguna .

Sobretodo, nos remitimos a lo que ya d'¡jimos en nuestro escrito de Contestoción a la
Demanda a la vista de que al final de este recurso se mantiene Ia misma
inconsistencia argumentol y procesal, que ya ha sido puesta de manifiesto tanto en
vía administrativa como en esta vía jur'sdiccionol, en la que el demandante continua
sin impugnar ni el contenido del convenio de electrificación por el que se exige el
pago anticipado de los cosfes de conexión erterior, ni discute su legalidad, ni.

tampoco impugna la ejecución de la guardería hecho por el odjudicatario de Ia obra
público en concepto de mejora, ni se discute su legalidad.

Por ello reiteramos Io que hemos dicho al principio de este escrito, que Ia primera
pretensión que se ejercitan en autos contro /os cosfes devengados y liquidados,
resulta intrascendente pora el recurrente, puesto que no habiéndose impugnado ni
su cuantía ni la legalidad de su exención, sino solamente su momento temporal de

liquidación, su abono sigue siendo inevitable para el demandante que siempre
deberá asumir sus coste y pago, ahora o después.

Además de constituir, a nuestro entender, la segunda pretensión ejercitoda en autos,
un claro abuso de Ia acción impugnatoria, por haber consentido durante mos de dos

años el actor, la ejecución de la guorderío pública, no haber impugnado nunco lo
mismo, haber consentido que no se detraiga su cuantía en ninguna de las cuatro
cuotos yo liquidodas, y pretender ahora en claro enriquecimiento injusto que su
cuantía sea deducible de sus obligaciones urbankticas bajo el pretexto de no ser, o
su entender, una meiora incardinable en el controto de adjudicoción de lo obra de
urbanización.

Circunstoncios que aconsejan la desestimoción ìntegra del recurso y la condena en

costas al actor para resarcirse mi representado de los costes de un procedimiento
intrascendente y superfluo sustanciado con temeridad y en claro obuso de la acción
impugnatoria, como medida para que el mismo no pierdo su legitimidad."
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SEXTO.. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBIICO

Por parte del Ayuntamiento se están estudiando tas distintas posibilidades para
llevar a efecto la contratación del servicio de mantenimiento público. El tema se va
a resolver mancomunadamente ya que son varios municipios pertenecientes a la
Mancomunitat de l'Horta Nord, los interesados en el tema. Se está trabajando para
que en un breve periodo de tiempo pueda sacarse el pliego de cláusulas
admínistrativas particulares que han de regir la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento de todos los elementos que forman parte de las
instalaciones de alumbrado público det municipio.

Atentamente

En Rafelbunyol a 7 de junio de 20j.3.
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ANNEX III 

Anàlisi de les al·legacions 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY D’INFORME 
SOBRE EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 

El dia 28 de desembre de 2012, es va trametre a l'alcalde-president de 
l'Ajuntament de Rafelbunyol, un exemplar de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització corresponent a l'exercici de 2010 realitzat a l'Entitat, d'acord 
amb el que preveu el Programa d'Actuació Anual de la Sindicatura de 
Comptes per a l'any 2012. 

Amb posterioritat, en data 14 de maig de 2013, es va trametre a l'alcalde-
president de l'Ajuntament de Rafelbunyol el capítol 9 del dit Informe de 
fiscalització, relatiu a fets posteriors, que és conseqüència de l'escrit 
presentat en data 28 de desembre de 2012, pel portaveu d'un dels grups 
presents en el Ple de l'Entitat, en el qual es manifesten diverses 
circumstàncies, algunes de les quals referides a l'exercici pressupostari de 
2010, i on se sol·licitava que la Sindicatura revisés si determinades 
contractacions realitzades per l'Ajuntament s'ajusten a la legalitat vigent. 

En els dits tràmits, hem rebut dos escrits d'al·legacions de l'alcalde-
president de l'Entitat, de data 16 de gener i 7 de juny de 2013 amb sengles 
registres d'entrada en aquesta Sindicatura de Comptes el 24 de gener i 10 
de juny de 2013. 

Com és habitual, hem elaborat aquest Informe perquè el Consell de la 
Sindicatura de Comptes puga valorar l'escrit d'al·legacions presentat i, si 
cal, modificar l'actual redacció de l'Informe de fiscalització de l'Ajuntament 
de Rafelbunyol. 

PRIMER ESCRIT D'AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L'ALCALDE-PRESIDENT 
DE L'ENTITAT 

Primera al·legació 

Apartat 5.3, paràgraf 4t, de la pàgina 15 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En relació amb el càlcul de les necessitats de finançament que indica 
l'esborrany de l'Informe, per una quantia d'1.529.087 euros —quan el càlcul 
de l'Ajuntament pujava a 392.019 euros, justificat en la falta de realització 
de l'ajust derivat de les transferències corrents i de capital reconeguts però 
no cobrats—, l'Entitat tramet un informe elaborat pel secretari-interventor, 
que ja es va valorar en el desenvolupament del treball. 

El dit informe conclou, pel que fa a la comptabilitat d'aquests ingressos 
que, en no tenir la informació de les obligacions reconegudes pels ens 
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subvencionadors, en el present any s'ha considerat realitzar aquest ajust i 
s'ha donat per suposat que les subvencions considerades com a 
reconegudes han sigut també comptabilitzades com a obligació reconeguda 
pels ens subvencionadors. En posteriors exercicis es recomana que, al seu 
tancament, se sol·liciten certificacions dels dits ens respecte les obligacions 
contretes amb l'Ajuntament. 

L'Ajuntament també hi adjunta un full d'Excel en què es detalla el recàlcul 
de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, del 
qual es dedueix —enfront del primer càlcul que la mateixa Entitat havia 
realitzat d'unes necessitats de finançament de 329.109 euros— una xifra de 
656.589 euros. 

L'Ajuntament confirma que la discrepància fonamental entre el càlcul que 
figura en l'esborrany de l'Informe i el que es proposa en l'escrit 
d'al·legacions —que és diferent al que inicialment s'hi havia calculat—, ve 
determinada per la inaplicació d'un ajust per les quanties relatives als 
crèdits gastats amb romanents de tresoreria, així com per haver efectuat un 
ajust per desviacions de finançament. L'Ajuntament fonamenta la 
necessitat d'aplicar aquests ajusts al càlcul de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, en un informe del secretari-interventor, al qual adjunta 
abundant bibliografia de les opinions doctrinals que aconsellen aquests 
ajusts, així com de les consultes realitzades amb companys interventors i 
un informe del despatx d'experts en assessorament econòmic de 
l'Administració local. 

Comentaris: 

Pel que deduïm de la mateixa al·legació, l'Ajuntament coneix suficientment 
que la norma de comptabilitat de les subvencions, estableix dos criteris per 
a comptabilitzar-les, el de caixa o el del moment en què l'ens concedidor 
reconeix l'obligació. Per tant, resulta evident que no es pot acceptar el 
raonament de l'Ajuntament, ja que modifica la norma de comptabilitat en 
funció de presumpcions sense fonament. 

La principal diferència amb el càlcul que indica l'esborrany de l'Informe 
prové del fet que al secretari-interventor se li va facilitar la documentació 
sobre la qual s'ha realitzat el treball de camp quant al càlcul de les 
obligacions d'estabilitat pressupostària, i on figura una instrucció que diu 
que caldrà tenir en compte els cobraments de les subvencions tant de 
l'exercici corrent com dels exercicis tancats. Per tant, l'Ajuntament dedueix 
que l'import dels cobraments d'exercicis tancats, 872.498 euros, hauria de 
ser menys necessitat de finançament quan no és així, ja que tant en 
l'exercici corrent com en els exercicis tancats l'ajust és la conseqüència de 
la relació entre els cobraments i els drets reconeguts. 

Pel que fa a l'informe de la Secretaria-Intervenció, que aplega interessants 
aportacions doctrinals i opinions de diversos interventors, no es 
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corresponen amb el que estableixen les normes de càlcul de l'objectiu del 
compliment de l'estabilitat pressupostària. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Apartat 7.1, paràgraf 5è, de la pàgina 25 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament al·lega que l'import de 304.458 euros que l'esborrany de 
l'Informe diu que correspon a la quantia que, a 31 de desembre de 2010, 
quedava per reinvertir, fruit de la venda d'un solar integrant del patrimoni 
municipal del sòl, en realitat no es tracta d'un projecte de despesa. No 
obstant això, l'Ajuntament va considerar que la quantitat pendent de 
reinvertir era un excés de finançament afectat, ja que encara que la 
despesa no estava determinada, era una quantia que calia discriminar del 
romanent de tresoreria de despeses generals. En el supòsit que no es fes 
d'aquesta manera, la plataforma de rendició de comptes hauria registrat 
una incidència, ja que no haurien coincidit les desviacions amb l'excés de 
finançament del romanent de tresoreria. 

Analitzada la fitxa del projecte observem que hi ha un error material  quan 
s'indica que hi ha uns drets reconeguts en l'exercici de 2010 per aquest 
import però que es van generar en l'exercici de 2006. Si analitzem la fitxa 
comprovem que les desviacions apareixen no com a exercici, sinó com 
acumulades. 

Per tant, l'Ajuntament entén que no es tracta d'una desviació de l'exercici, 
sinó d'una desviació acumulada que prové de l'exercici en què es va vendre 
la parcel·la. En aquest sentit podem observar que no hi ha drets reconeguts 
en el capítol 6 d'ingressos. 

Comentaris: 

En l'anàlisi de la documentació que l'Ajuntament aporta en l'escrit 
d'al·legacions, que és la informació que revisàrem en el marc dels treballs 
de fiscalització, no observem la circumstància manifestada per 
l'Ajuntament, sinó el que s'indica en l'esborrany de l'Informe, raó per la 
qual no cal fer-ne nous comentaris. 

No hem realitzat una fiscalització integral dels projectes de despeses amb 
finançament afectat, sinó que hem verificat la coherència entre la 
documentació comptable i administrativa que dóna suport a aquests 
projectes amb els imports que es plasmen en el càlcul de resultat 
pressupostari ajustat de l'exercici i el càlcul del romanent de tresoreria. 
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En el desenvolupament del treball vam comprovar que els càlculs que 
l'Ajuntament va efectuar, aplegats en les diferents fitxes de control, on es 
registren els drets i les obligacions reconegudes de cada un dels projectes 
de despesa, eren coherents amb els imports que com a finançament afectat 
—adés positiu o adés negatiu—, havia imputat en els comptes anuals. 

També vam comprovar que el càlcul d'alguns, així com els imports 
imputats, sí que eren coherents, però que en altres projectes, com ara el cas 
a què es refereix aquesta al·legació i les dues següents, no eren coherents 
amb la informació que es deduïa de la fitxa de control. Per tant, es 
proposaven uns ajusts al resultat pressupostari ajustat a l'exercici que en 
cap cas impliquen que l'Ajuntament haja de reformular els seus comptes. 

En el supòsit que s'havia realitzat una fiscalització integral de 
l'Ajuntament, ateses les deficiències de control intern i comptable 
detectades en el control de despeses amb finançament afectat i que 
l'Ajuntament manifesta en la seua al·legació, probablement haurien 
aparegut més ajustos que els que indiquem en l'esborrany de l'Informe. 

Per tant, el que hauria de fer l'Entitat és revisar i modificar els seus 
procediments de control intern, administratiu i comptable, almenys pel que 
fa als projectes de despesa amb finançament afectat, de manera que no es 
presenten diferències significatives entre les xifres que es conclouen de la 
documentació comptable que dóna suport a les operacions econòmiques de 
les despeses amb finançament afectat i els imports que s'imputen en el 
càlcul del resultat pressupostari i romanent de tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Apartat 7.1, paràgraf 6è, de la pàgina 25 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En el mateix sentit que l'al·legació anterior, l'Ajuntament esmenta que pel 
que al projecte 12/2010, la diferència entre el càlcul que expressa 
l'esborrany de l'Informe i el de l'Ajuntament és degut a l'especial 
finançament d'aquest projecte que ha anat variant contínuament. 

En aquest sentit, inicialment es finançava sols amb venda de patrimoni, 
després es va realitzar un conveni amb la Diputació Provincial amb una 
aportació de 900.000 euros en tres anys que després va disminuir per la 
baixa obtinguda en la licitació. Posteriorment es va aconseguir que la 
generalitat ho financés amb 450.000 euros mitjançant el Pla de Millora de 
Municipis en cinc anualitats. Per tant el finançament no estava clar quan es 
va iniciar el projecte, variant any rere any. 
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La raó de la diferència està en el fet que al programar-se l'aportació de la 
Generalitat i de la Diputació Provincial en diverses anualitats, a mesura que 
anava executant-se l'obra, no es calcularen les desviacions negatives que 
comportava la derivació del seu finançament a exercicis posteriors. 
Aquesta circumstància resulta evident en el cas de la Generalitat, ja que 
l'obra major s'executa en els anys 2007 i 2008, mentre que l'aportació de la 
Generalitat es realitza en els anys 2009 i 2010. 

S'haurien d'haver fet, al seu moment, les desviacions negatives que 
s'havien acumulat i, a mesura que es reberen les aportacions de la 
Generalitat anar procedint al saldo. En la mesura que no s'ha fet, la xifra de 
240.000 euros d'aportació en aquest exercici de la Generalitat apareix 
íntegrament com a desviació positiva, quan en realitat es tracta de finançar 
una despesa ja executada en anys anteriors. En l'escrit d'al·legacions 
l'Ajuntament conclou que si aquesta circumstància és considerés així, la 
desviació negativa calculada per la Secretaria-Intervenció seria correcta. 

Comentaris: 

Independentment dels arguments expressats respecte a l'al·legació 
anterior, que reiterem, cal comentar que el mateix Ajuntament reconeix 
que ha estat calculant malament les desviacions de finançament aplicades 
en els diferents exercicis en què s'han produït i, al mateix temps, proposa 
modificar l'observació feta en l'esborrany de l'Informe donant per bona la 
seua pràctica errònia, quan el que hauria de fer és revisar els controls 
administratius i comptables que té establits per no cometre els errors que 
el mateix Ajuntament reconeix en la imputació dels imports de les 
desviacions de finançament, en el càlcul del resultat pressupostari ajustat i 
del romanent de tresoreria. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació 

Apartat 7.1, paràgraf 6è, de la pàgina 25 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant al projecte 13/2010, en l'escrit d'al·legacions indica que s'ha imputat 
un finançament negatiu per un import de 430.323 euros, quan hauria 
d'haver sigut positiu per 379.909 euros. L'error prové de considerar 
exclusivament com a agent finançador la Generalitat, quan en realitat la 
resta del finançament el realitza l'Ajuntament, però amb recursos afectats, 
com ara una operació de crèdit o també la incorporació de romanents, ja 
que els 150.000 euros indicats en la fitxa com aplicació de romanent de 
tresoreria de l'exercici va ser conseqüència de l'aplicació de part del 
pendent de reinversió per la venda de la parcel·la en l'exercici de 2006. 
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Per tant, si aquests dos recursos es consideren com a agents finançadors se 
n'hauria de realitzar el càlcul de les desviacions de finançament, i així la 
comparació amb la totalitat de la inversió seria correcta. 

Comentaris: 

Independentment de reincidir en aquesta al·legació totes les 
circumstàncies ja indicades en les dues al·legacions anteriors i que 
incideixen en uns deficients procediments de control intern i de 
comptabilitat de les operacions econòmiques que deriven dels projectes de 
despesa amb finançament afectat, interessa ressaltar que en aquesta 
al·legació l'Ajuntament proposa, per a justificar la seua actuació, que es 
done el tractament d'agent finançador al finançament propi de 
l'Ajuntament. 

No obstant això, aquesta opció és incompatible amb la mateixa definició de 
despesa amb finançament afectat, que és tota aquella unitat de despesa 
pressupostària que per la seua naturalesa o condicions específiques, o bé 
com a conseqüència de convenis entre l'entitat responsable de la seua 
execució i qualsevol altra entitat, de caràcter públic o privat, es financie, en 
tot o en part, per recursos concrets que, en cas de no realitzar-se la despesa 
pressupostària, no podrien percebre's o, si s'havien percebut, haurien de 
destinar-se al finançament d'altres unitats de despesa de similar naturalesa 
o, si escau, ser objecte de reintegrament als agents que l'aportaren. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Apartat 7.1, paràgraf 6è, de la pàgina 26 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

La certificació d'obra té entrada en el registre general de l'Ajuntament i 
assentada en el llibre registre de factures el dia 27 de gener de 2011, per la 
qual cosa no s'està d'acord amb reduir el resultat pressupostari de l'exercici 
per l'import de 152.409 euros. S'adjunta una fotocòpia del document (annex 
número 4). L'Ajuntament esmenta, d'altra banda, que l'ajust al resultat que 
es proposa en l'esborrany de l'Informe hauria d'implicar una modificació de 
les desviacions de finançament en incrementar-se les obligacions 
reconegudes. 

Comentaris: 

En el mateix sentit comentat en al·legacions anteriors, no s'ha efectuat una 
fiscalització integral, sinó solament de diverses àrees de la seua 
comptabilitat. En el cas concret a què es refereix l'al·legació, s'ha detectat 
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en l'anàlisi del resultat pressupostari de l'exercici i se'n proposa una sèrie 
d'ajustos. 

Les circumstàncies que posa de manifest l'Ajuntament en el seu escrit 
d'al·legacions comportarien l'obertura de nou dels treballs de fiscalització 
per a comprovar les desviacions de finançament que s'han produït en 
aquest projecte. 

En aquest sentit, pel que fa a l'anàlisi de les desviacions de finançament, 
s'ha verificat exclusivament la coherència de les xifres aplicades al càlcul 
del resultat pressupostari, amb els controls que el mateix Ajuntament porta 
de la comptabilitat dels projectes amb finançament afectat, cosa que no 
entrava, perquè no era objecte del treball, en la revisió de les desviacions de 
finançament. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació 

Apartat 7.1, paràgraf 9è, de la pàgina 26 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament entén que l'ajust al resultat pressupostari ajustat que es 
proposa per un import de 768.871 euros, en concepte de devolució de l'IVA, 
no és correcte, ja que aquesta devolució salda el compte extrapressupostari 
d'Hisenda Pública deutora per IVA. 

En aquest sentit s'expressa en la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local aprovada per l'Ordre de 17 de juliol de 1990 i, encara 
que la nova instrucció de comptabilitat aprovada per l'Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, no té una regulació tan específica de 
l'IVA, queda clar que la posició deutora de l'Administració Tributària 
enfront de l'entitat local, per quantitats pendents de liquidar en concepte 
d'IVA, té caràcter extrapressupostari que s'han de recollir a l'hora de 
realitzar el càlcul del romanent de tresoreria, tal i com expressa la regla 
85.4 h de la citada instrucció. 

En aquest sentit, l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual 
s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, no aplega cap 
concepte pressupostari específic on comptabilitzar les devolucions de l'IVA. 
És cert que hi ha el concepte 210 del capítol "Impostos indirectes", sota la 
rúbrica "Impost sobre el Valor Afegit", però tal com ho expressa l'Ordre 
esmentada, fa referència als supòsits de cessió d'aquest impost a favor de 
les corporacions locals quan l'LRHL establisca el dit recurs i no als supòsits 
de devolució com a conseqüència de la liquidació de l'IVA que, en qualsevol 
cas, té caràcter extrapressupostari. 
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Per a acabar indiquen que si s'havia considerat com un ingrés 
pressupostari, hauria d'haver tingut la seua incidència en el càlcul de 
l'estabilitat pressupostària, circumstància que no s'ha realitzat. 

Comentaris: 

Hem comprovat que l'Ajuntament no ha comptabilitzat adequadament 
aquestes operacions fins a l'exercici de 2011, tal com posa de manifest 
l'estat de moviments extrapressupostaris a 31 de desembre de 2009 i 2010, 
en els quals figuraven amb saldo els quatre comptes que apleguen els 
moviment de l'IVA per operacions econòmiques quan tal com recorda el 
mateix Ajuntament en l'escrit d'al·legacions, sols un compte hauria de tenir 
saldo, la d'Hisenda Pública creditora per IVA o Hisenda Pública deutora per 
IVA. 

En l'epígraf de "Deutors per operacions no pressupostàries", figuraven, a 31 
de desembre de 2010, els comptes d'"Hisenda Pública deutora per IVA", amb 
un saldo d'1.115.574 euros, i el compte de "Deutors per IVA", amb un saldo 
de 328.094 euros. En el mateix sentit, en l'epígraf de "Creditors per 
operacions no pressupostàries", figurava el compte "Hisenda Pública 
creditora per IVA" amb un saldo d'1.198.964 euros, i el compte "Creditors 
per IVA", amb un saldo de 209.197 euros. Evidentment, no sols aquesta 
situació no s'ajustava a la normativa comptable, sinó que manifesta una 
falta de control intern en la comptabilitat de l'IVA de les operacions 
econòmiques de diversos anys. 

En aquest context, la proposta d'ajust que expressa l'esborrany de 
l'Informe, es fonamenta en el fet que es tractava d'un saldo 
extrapressupostari de notable antiguitat que, eventualment, hauria de ser 
regularitzat. No obstant això, hem comprovat que l'Ajuntament ha rebut de 
l'Agència Tributària la quantitat pendent de tornar en concepte de saldo 
liquidació IVA. Per tant, la referència a aquest ajust hauria de ser suprimida 
en l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 9è de la pàgina 26 de l'esborrany de 
l'Informe, proposta que implica les modificacions següents: 

El paràgraf 3r de la pàgina 7 de l'esborrany de l'Informe quedaria amb la 
següent redacció: "b) En relació amb el resultat pressupostari ajustat de 
l'exercici, d'acord amb el treball de fiscalització realitzat i tenint en compte 
les diverses circumstàncies manifestades en l'apartat 7.1 de l'Informe, 
podem concloure que aquesta magnitud dels comptes anuals es troba 
sobrevalorada en la xifra de 573.070 euros". 

El paràgraf 8è de la pàgina 26 de l'esborrany de l'Informe quedaria amb la 
següent redacció: "El resultat pressupostari ajustat de l'exercici, hauria 
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d'incrementar-se en un import de 815.000 euros, d'acord amb el detall 
següent:" 

El paràgraf 1r de la pàgina 27 de l'esborrany de l'Informe quedaria amb la 
següent redacció: "L'Ajuntament ha imputat a l'estat d'operacions 
extrapressupostàries un import de 800.000 euros corresponent a un préstec 
realitzat amb una entitat financera que per tenir un termini d'amortització 
superior a l'any, s'hauria d'haver imputat al pressupost d'ingressos de 
l'exercici corrent en el capítol 9è, Variació de passius financers". 

En el quadre 11 de la pàgina 27 de l'esborrany de l'Informe, en "D'altres 
ajustos", cal indicar una xifra de 745.629 euros; suprimir la menció relativa 
a "Devolució liquidació IVA imputada a comptes extrapressupostaris" amb 
la corresponent quantia de 768.871 euros i, al mateix temps, indicar la xifra 
de 985.682 euros en el "Resultat pressupostari ajustat de l'exercici". 

Setena al·legació 

Apartat 7.1, paràgraf 1r   2n, de la pàgina 27 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament subscriu un préstec durant l'exercici de 2010 per un import 
de 800.000 euros i un termini de quatre anys en concepte d'acomptes de 
quotes d'urbanització. Aquesta operació de crèdit substitueix una pòlissa de 
crèdit, en aqueix moment vigent, pel mateix import i amb la mateixa 
entitat financera. Aquestes circumstàncies van ser manifestades en 
l'informe que el secretari-interventor va fer a l'efecte. 

El problema que es presenta és comptable, ja que aquesta operació 
econòmica, d'una part participa de la naturalesa de les operacions de 
tresoreria en el sentit que obeeix a necessitats transitòries de finançament, 
atès que la seua finalitat és anticipar la recaptació dels recursos que són 
quotes d'urbanització i que financen la inversió del sector IV; mentre que 
de l'altra, el termini d'operació que és de quatre anys, implica el seu 
tractament com una operació a llarg termini. 

En l'escrit d'al·legacions, finalment, esmentaren que, consultada l'empresa 
que realitza l'assessorament comptable, es va decidir comptabilitzar la dita 
operació com a extrapressupostària, per les raons següents: 

- La seua consideració com a ingrés pressupostari hauria comportat un 
doble finançament de la inversió, ja que es finançaria tant amb les 
quotes com amb el préstec. 

- Per prudència pressupostària. La seua comptabilitat com a ingrés 
pressupostari hauria implicat un increment del resultat pressupostari 
i, al mateix temps, del romanent de tresoreria. Per contra, ser 
considerat com a ingrés extrapressupostari implica que aquest import 
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minora el romanent de tresoreria en registrar el seu import en el 
concepte de "Creditors per operacions no pressupostàries". 

Comentaris: 

No entenem les raons per les quals no es vol reconèixer que no s'ha actuat 
correctament en la comptabilitat d'aquesta operació de crèdit a llarg 
termini. En qualsevol cas si tot el que s'al·lega s'havia considerat 
transcendent, l'Entitat té la memòria que acompanya els comptes anuals 
per a comentar-ho i fer totes les precisions que es consideren oportunes i 
necessàries per a atendre la situació financera i pressupostària. 

Cal dir que una vegada revisada la normativa comptable aplicable a aquesta 
operació econòmica de finançament a llarg termini, no hem trobat cap 
excepció perquè, ateses les circumstàncies, puga ser considerada una 
operació extrapressupostària. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena al·legació 

Apartat 7.2, paràgraf 2n, de la pàgina 29 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Segons l'Ajuntament, durant el procés de preparació de liquidació del 
pressupost de 2011, l'empresa que realitza l'assessorament en matèria 
informàtica comptable, va advertir que existia saldo a 31 de desembre en 
els dos comptes, "Hisenda Pública deutora per IVA" i "Hisenda Pública 
creditora per IVA", fet que no era correcte, ja que el resultat a l'hora de 
practicar la liquidació de l'IVA ha de reflectir únicament saldo en un dels 
dos comptes. 

Examinades les raons de l'existència de saldo en aquests comptes en 
l'exercici de 2011 s'efectuaren les oportunes operacions de compensació per 
a deixar saldo solament en un compte. Aquestes compensacions no 
afectaven el càlcul del romanent de tresoreria. 

Comentaris: 

En aquesta al·legació l'Entitat reitera el que ha comentat en al·legacions 
anteriors, raó per la qual no cal fer-ne cap valoració. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l’Informe. 
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Novena al·legació 

Apartat 7.2, paràgraf 7è, de la pàgina 29 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament entén que a més de l'article 102.4 de l'LRHL que esmentem 
en l'esborrany de l'informe relacionat amb la meritació dels impostos, 
també està l'article 103 de l'LRHL, el qual estableix que quan es concedisca 
una llicència preceptiva o es presente una declaració responsable o la 
comunicació prèvia, o quan no havent-se sol·licitat, concedit o denegat 
encara aquella o presentat aquestes, s'inicie la construcció, instal·lació o 
obra, es practicarà una liquidació provisional, que és el que s'ha practicat. 

Si es presenta una renúncia a la llicència concedida, s'anul·la la liquidació, 
però si no és d'aquesta manera, l'Ajuntament entén que s'hauria d'instar 
un procediment de caducitat de la llicència per a declarar d'ofici la baixa de 
la liquidació. En qualsevol cas, l'Ajuntament entén que els saldos de 
cobrament dubtós es regulen concretament per a recollir aquestes 
circumstàncies o similars. 

Comentaris: 

L'article 103 de l'LRHL a què al·ludeix l'Ajuntament no modifica la data de 
la meritació de l'impost que expressa l'article 102 de l'LRHL, sinó que regula 
la possibilitat que l'Ajuntament aprove determinades bonificacions en la 
gestió tributària en funció de com es trobe l'estat d'execució de les obres. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Desena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 2n, de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Segons l'Ajuntament tots els contractes revisats en la fiscalització 
realitzada han sigut finançats a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la 
Sostenibilitat Local. D'altra banda, en els expedients consta la proposta de 
l'Alcaldia elevada al Ple de sol·licitar al Ministeri d'incloure's en l'esmentat 
fons, la còpia de l'acta del Ple en què se sol·liciten les obres i la 
documentació individual de cada una, elevada al Ministeri, i també hi conté 
la memòria justificativa de la necessitats de realitzar les obres i els 
subministraments. A l'annex número 5 s'adjunta aquesta documentació.  

L'Ajuntament entén que vista aquesta documentació queda acreditada la 
necessitat de contractar les obres, ja que es tracta de projectes aprovats pel 
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resolució del Ministeri, i sobre la qual es va documentar la memòria 
justificativa de les obres. 

En relació amb l'obra de construcció de l'auditori de música es tracta d'una 
obra inclosa en el Pla d'Inversió Productiva de la Comunitat Valenciana (Pla 
Confiança). Entre la documentació de l'expedient constava la proposta de 
l'Alcaldia elevada al Ple de la sol·licitud per a incloure's en l'esmentat Pla, la 
còpia de l'acord del Ple, la resolució que autoritza la inclusió de l'obra, la 
proposta de l'Alcaldia elevada al Ple per a l'inici de l'expedient de 
contractació i l'acord plenari de l'inici de l'expedient i aprovació del plec de 
condicions. A l'annex número 6 s'adjunta aquesta documentació. 

Comentaris: 

La documentació que adjunta l'Ajuntament ja va ser revisada al seu 
moment i és la documentació administrativa que el Ministeri exigia per a 
poder incloure les obres o els subministraments projectats en el Fons 
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, documentació que no ha de 
coincidir amb la exigida per a la tramitació administrativa d'un expedient 
de contractació. Es tracta de procediments administratius diferents, ja que 
la seua finalitat és distinta. 

En l'observació que expressem en l'esborrany de l'Informe no es fa 
referència a la circumstància que les obres revisades no estiguen 
justificades en la seua realització, sinó al fet que l'òrgan de contractació 
competent de l'Ajuntament, abans de qualsevol altra actuació, formalitze el 
preceptiu informe obligat per l'article 22 de l'LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Onzena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 3r, de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'article 30 de l'LCSP s'emmarca dins del capítol IV del títol 1 d'aquest text 
legal i l'Ajuntament va entendre aplicables els límits quantitatius fixats en 
l'article 29 de l'LCSP, relatius a la tramesa dels contractes al Tribunal de 
Comptes. En qualsevol cas, la comunicació al Registre de C ontractes és a 
efectes estadístics. 

L'Ajuntament al·lega que no ha sigut fins al 13 de juny de 2012 quan el 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha posat en coneixement 
l'operativitat de l'aplicació informàtica per a la comunicació telemàtica dels 
contractes, tal com es comprova en l'annex 7 que s'adjunta. 
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En el procés de tramesa dels contractes efectuats durant els exercicis de 
2011 i 2012 s'ha comprovat que la plataforma permetia, al seu torn, la 
tramesa dels contractes realitzats en l'exercici de 2010, i els ha tramés tal 
com acredita l'annex 8 que s'adjunta. 

Comentaris: 

En el paràgraf de l'esborrany de l'Informe es fa referència a l'article 308 de 
l'LCSP i no al 30 de la mateixa Llei. En qualsevol cas, l'Ajuntament sols 
justifica el seu incompliment amb el raonament subjectiu que es tracta 
d'una obligació exclusivament a efectes estadístics, circumstància que no 
ha de ser tinguda en compte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dotzena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 4t, de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Es tracta d'un dels contractes finançats amb el Fons Estatal per a l'Ocupació 
i la Sostenibilitat Local creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, 
l'article 17.7 del qual estableix que els contractes acollits a aquest Fons 
tindran la consideració d'urgents als efectes previstos en l'article 96 de 
l'LCSP. Per tant, l'Ajuntament considera que no és necessària la declaració 
d'urgència, ja que així ve determinat en l'esmentada norma legal. 

Pel que fa a les obres de construcció de l'auditori, que és un dels contractes 
que hem revisat en la fiscalització realitzada, finançats amb aquest Fons, 
en l'expedient consta la proposta de l'Alcaldia que en proposa la urgència, 
així com l'acord de l'òrgan de contractació tal com mostra el document 
annex número 9. En el mateix sentit, en el plec de clàusules administratives 
particulars s'establia que el procediment seria objecte de tramitació urgent. 

Comentaris: 

Cal dir que l'article 96 de l'LCSP estableix la necessitat no sols de declarar la 
urgència en la tramitació de l'expedient, que és el que ha fet l'Ajuntament, 
sinó que es trobe degudament motivada.  

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l’Informe. 
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Tretzena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 6è, de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament considera que la clàusula 16 del plec de clàusules 
administratives particulars determina les millorar que s'han de valorar, així 
com els criteris de valoració i la possibilitat de considerar-les 
desproporcionades. 

Comentaris: 

Independentment que les manifestacions de l'Ajuntament en l'escrit 
d'al·legacions no s'ajusten a la realitat, –sols per posar un exemple–, en el 
plec s'indica que les millores podran ser en unitats d'obra no considerades 
en el projecte o mesurament, o bé en qualsevol increment de la qualitat de 
les unitats que haurien de venir valorades als preus recollits en el projecte. 

La circumstància que es tracte de millores no considerades en el plec no pot 
ser acceptada, ja que comporta una significativa indefinició de l'objecte del 
contracte que pot dur a un increment notable de la discrecionalitat en el 
procediment de selecció del contractista. 

L'Ajuntament, al final de l'al·legació, reconeix que l'observació de 
l'esborrany de l'Informe és encertada en concloure que no es pot afirmar 
amb rotunditat que les millores no es troben suficientment definides, tal 
com s'expressa literalment en l'escrit d'al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Catorzena al·legació 

Apartat 8.4, paràgrafs 8è i 9è, de la pàgina 34 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament entén que la falta de presentació d'oferta per part d'alguna 
de les empreses convidades durant el termini oferit, no té per què implicar 
el reinici del procediment i tornar a sol·licitar noves ofertes a altres 
empreses, especialment quan es tracta d'un procediment de tramitació 
urgent finançat a càrrec del Fons d'Inversió i Sostenibilitat Local. No 
obstant això, l'Ajuntament indica que aquesta observació es tindrà en 
compte per a futures actuacions. 
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Comentaris: 

Complir l'article 162.1 de l'LCSP no es tracta sols de donar compliment al 
requisit formal d'invitar tres empreses, sinó que l'Ajuntament procure que 
hi haja una mínima concurrència d'ofertes a fi de poder realitzar una 
negociació que possibilite obtenir l'oferta econòmicament més avantatjosa. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quinzena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 1r, de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'adjudicatari va plantejar formalitzar la garantia mitjançant la retenció del 
preu per a agilitar el procediment, atès l'alentiment que podria comportar 
la sol·licitud d'avals i tenint en compte que el termini d'execució era molt 
breu, d'un mes. 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó d'una justificació de 
l'actuació de l'Ajuntament respecte a l'observació que es realitza en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setzena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 4t, de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa a l'informe de l'estat de les obres i la seua certificació final, 
s'indica que les obres del Fons Estatal tenien un procediment específic de 
justificació per a acreditar la realització de l'objecte del contracte. 
L'Ajuntament ha justificat l'acabament de les prestacions del contracte 
amb l'aportació de la documentació justificativa que exigia l'FISL. Se 
n'adjunta la documentació en l'annex número 10. 

Respecte a les obres de construcció de l'auditori (expedient 4/2009) 
l'aprovació de la liquidació de les obres es va produir el proppassat mes 
d'octubre. En l'annex 11, se n'adjunta el document l'informe, el certificat de 
mesurament, l'acta de recepció de les obres i l'acord aprovatori de la 
liquidació. 
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Comentaris: 

Com hem comentat ja en al·legacions anteriors, el fet que –com diu 
l'Ajuntament– s'haja complit amb els requisits formals establits en el Reial 
Decret Llei que regula el Fons Estatal per a justificar les obres finançades al 
seu càrrec, no determina que en l'expedient de contractació no consten tots 
els documents exigibles, en aquest cas, l'informe del departament d'obres 
referent a l'estat de les obres. 

Pel que fa a l'expedient 4/2010, hem comprovat que s'ha presentat la 
documentació que justifica que s'ha realitzat la certificació final de l'obra i, 
per tant, caldrà suprimir aquesta incidència en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Proposem modificar l'actual redacció del paràgraf 4t de la pàgina 35 de 
l'esborrany de l'Informe, que quedaria amb la redacció següent: "En cap 
dels expedients d'obres revisats consta que s'haja formalitzat l'informe del 
departament d'obres referent a l'estat de les obres, i en l'expedient 2/2010, 
no consta la formalització de la certificació final de l'obra". 

Dissetena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 5è, de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a la revisió de les factures per a comprovar-les, el fet que no existisca 
cap justificació documental no significa que no es realitze. A cada una de 
les factures s'adjunta el document comptable que acreditat la seua 
conformitat. 

Comentaris: 

Com indica l'escrit d'al·legacions no hi ha constatació documental que 
s'haja comprovat la correcció de factures, de manera que no cal realitzar 
més valoracions al respecte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Divuitena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 6è, de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa a la certificació número 14, corresponent a l'execució de les obres 
realitzades en desembre de 2010, que s'han imputat al pressupost de 2011, 
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cal repetir el que hem manifestat en l'anàlisi del resultat pressupostari, en 
el sentit que la dita certificació va tenir entrada en el Registre General de 
l'Ajuntament i assentada en el llibre de Registre de Factures el dia 27 de 
gener de 2011 amb el número 1373, raó per la qual s'imputa a l'exercici de 
2011. 

Comentaris: 

En l'annex a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat 
per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, en la seua primera part en 
què es defineixen els principis comptables aplicables de forma obligatòria 
en la comptabilitat de l'entitat, s'estableix com un dels principis bàsics el 
principi de la meritació, el qual implica que la imputació temporal de 
despeses i ingressos s'ha de fer en funció del corrent real de béns i serveis 
que representen, i no en el moment en què es produïsca el corrent 
monetari i financer que se'n deriva. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dinovena al·legació 

Apartat 8.5, paràgraf 8è, de la pàgina 35 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En aquests expedients consta la proposta de l'Alcaldia elevada al Ple de 
sol·licitar al Ministeri d'incloure's en el Fons Estatal, la còpia de l'acta del 
Ple que s'envia al Ministeri, la documentació individual de cada una i la 
memòria justificativa de la necessitat de realitzar les obres o els 
subministraments. Rebuda l'autorització del Ministeri s'inicia l'expedient 
de contractació mitjançant l'aprovació del plec de condicions per resolució 
de l'Alcaldia. A l'annex número 12 s'adjunta una còpia d'aquesta 
documentació.  

En els expedients 1/2009 i 5/2010, hi ha una providència de l'Alcaldia en la 
qual s'ordena la redacció del plec de condicions que s'adjunta com a 
document en l'annex número 13. 

Comentaris: 

El fet que –com diu l'Ajuntament– s'haja complit amb els requisits formals 
establits en el Reial Decret Llei que regula el Fons Estatal per a sol·licitar-hi 
la inclusió de les obres, no implica que en l'expedient de contractació no 
consten tots els documents exigibles, en aquest cas, el document 
justificatiu de l'aprovació de l'expedient per part de l'òrgan competent. 
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Que l'Alcaldia ordene la redacció del plec de condicions no té res a veure 
respecte al que hem manifestat en l'esborrany de l'Informe, raó per la qual 
no cal realitzar cap valoració. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vintena al·legació 

Apartat 8.5, paràgraf 1r, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a aquesta observació, l'Ajuntament repeteix el que ha manifestat en 
l'al·legació número 11 d'aquest Informe respecte als contractes d'obres i 
aclareix que ha comunicat els contractes formalitzats en l'any 2010, tal com 
s'exposa en el dit apartat. 

Comentaris: 

En el paràgraf de l'esborrany de l'Informe es fa referència a l'article 308 de 
l'LCSP i no al 30 de la mateix Llei i, en qualsevol cas, l'Ajuntament sols 
justifica el seu incompliment amb el raonament subjectiu que es tracta 
d'una obligació exclusivament a efectes estadístics, circumstància que no 
ha de ser tinguda en compte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-unena al·legació 

Apartat 8.4, paràgraf 2n, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa a l'expedient 1/2010, l'Ajuntament reitera el que ha manifestat en 
l'al·legació número 12 d'aquest Informe, que aquest contracte està finançat 
a càrrec de l'FISL. 

Quant a l'expedient 3/2009, la providència de l'Alcaldia d'inici de 
l'expedient motiva la urgència, i el decret d'aprovació del plec declara la 
urgència. Aquests documents s'adjunten a l'annex número 13. 

Comentaris: 

Cal indicar que l'article 96 de l'LCSP estableix la necessitat no sols de 
declarar la urgència en la tramitació de l'expedient, que és el que ha 
realitzat l'Ajuntament, sinó que estiga degudament motivada. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-dosena al·legació 

Apartat 8.5, paràgraf 4t, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament al·lega que quant als aspectes tècnics i econòmics, la 
clàusula 10ª del plec de condicions administratives determina els criteris de 
valoració, i entén que són els que poden ser objecte de negociació. 

Respecte als criteris per a cursar les invitacions, la clàusula 13ª del plec 
indica que es cursaran les ofertes a aquells que justifiquen el compliment 
de les condicions de capacitat i solvència fixades en la clàusula 11ª de cada 
plec. 

Comentaris: 

El que ocorre en aquests expedients és que, encara que s'acorde que es 
tramitaran pel procediment negociat, es tramiten com un procediment 
obert, i es constitueix fins i tot la mesa de negociació i s'adjudica sense 
realitzar cap negociació en funció del que estableix el plec. 

En definitiva, el que es manifesta en l'observació feta en l'esborrany de 
l'Informe és que l'actuació de l'Ajuntament en l'adjudicació d'aquests 
contractes no s'ajusta al procediment d'adjudicació que ell mateix acorda. 
Si es tracta d'un procediment negociat, els criteris objectius objecte de 
negociació han de quedar clars en els plecs aprovats, així com quins criteris 
s'empraran per a cursar la invitació a les empreses. 

En qualsevol cas, ja que sí que hi ha uns criteris de selecció d'ofertes i un 
criteri per a invitar les empreses, es pot valorar la supressió d'aquest 
paràgraf de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 4t de la pàgina 36 de l'esborrany de 
l’Informe. 

Vint-i-tresena al·legació 

Apartat 8.5, paràgraf 5è, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

D'acord amb la quantia del contracte, que és de 19.532 euros, IVA exclòs, es 
tracta d'un procediment negociat sense publicitat que no supera les 
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quanties establides en l'article 161.2 de l'LCSP, per la qual cosa no necessita 
anuncis de licitació. 

Comentaris: 

L'article 42 de l'LCSP estableix que amb la finalitat d'assegurar la 
transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat 
contractual i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 
en els casos exigits per la mateixa LCSP o per les normes autonòmiques de 
desenvolupament, o quan així es decidisca voluntàriament, els òrgans de 
contractació difondran, per mitjà d'Internet, el seu perfil de contractant que 
podrà incloure qualsevulla dades i informacions referents a l'activitat 
contractual de l'òrgan de contractació, com ara anuncis d'informació prèvia 
considerats, licitacions obertes o en curs i la documentació relativa, 
contractacions programades, contractes adjudicats, procediments anul·lats 
i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i 
mitjans de comunicació que es poden utilitzar per a relacionar-se amb 
l'òrgan de contractació. En qualsevol cas s'haurà de publicar en el perfil de 
contractant l'adjudicació dels contractes. 

Per tant, en els procediments negociats sense publicitat no resulta 
obligatòria la publicació dels anuncis de licitació en el perfil del contractant, 
encara que es tracta d'una pràctica a la qual recorren nombroses 
administracions públiques, circumstància que permet que puguen 
presentar-se d'altres empreses a la licitació a més de les que se les ha 
sol·licitat pressupost. 

Conseqüències en l’Informe:  

Es proposa suprimir el paràgraf 5è de la pàgina 36 de l'esborrany de 
l’Informe. 

Com que s'han suprimit els paràgrafs 4t i 5è de la pàgina 36 de l'esborrany 
de l'Informe, proposem la modificació de la redacció dels actuals paràgrafs 
3r, 6è i 7è, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe, que es refondrien en 
dos paràgrafs i tindrien la redacció següent: "L'anàlisi dels procediments de 
selecció dels adjudicataris i de formalització dels contractes ha posat de 
manifest que en els expedients 1/2010 i 3/2009, l’Entitat ha invitat tres 
empreses i es dóna la circumstància que en un supòsit no ha presentat 
l’oferta una de les empreses i l’altra ha sigut exclosa per la mesa de 
contractació. En el segon supòsit han sigut excloses dues de les empreses 
presentades. Per tant, l’adjudicació s’ha fet a favor de l’única empresa que 
ha presentat de forma efectiva una oferta econòmica en cada cas.  

L’article 162.1 de l’LCSP disposa que s’han de sol·licitar ofertes almenys a 
tres empreses capacitades per a realitzar l’objecte del contracte i estableix 
un mecanisme que garanteix que existisca una mínima concurrència 
d’ofertes que faça possible una negociació per a obtenir l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. En aquest sentit no es tracta únicament 
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de complir amb el requisit formal d'invitar tres empreses, sinó de garantir 
una mínima concurrència amb empreses que puguen realitzar el 
subministrament que se sol·licita". 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apartat 8.5, paràgraf 6è i 7è, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament al·lega que amb la invitació a tres empreses acompleix els 
requisits formals establits en l'article 161.2 de l'LCSP i, per això, la falta de 
presentació per part d'algunes empreses convidades o l'exclusió d'alguna 
per no presentar la documentació adequada, no ha de comportar el reinici 
del procediment amb la necessitat de tornar a sol·licitar ofertes a altres 
empreses i més quan es tracta d'adjudicacions realitzades pel procediment 
d'urgència. 

No obstant això, l'Ajuntament al·lega que l'observació que figura en 
l'esborrany de l'Informe la tindrà en compte per a ulteriors procediments. 

Comentaris: 

No es tracta solament de donar compliment al requisit formal d'invitar a 
tres empreses, sinó que l'Ajuntament procure que hi haja una mínima 
concurrència d'ofertes a fi de poder realitzar una negociació que possibilite 
obtenir l'oferta econòmicament més avantatjosa. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-cinquena al·legació 

Apartat 8.5, paràgraf 9è, de la pàgina 36 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa a la revisió de les factures per a comprovar-les, l'Ajuntament 
reitera el que ha dit en l'al·legació número 17 d'aquest Informe, en el sentit 
el fet que no existisca cap justificació documental no significa que no es 
realitze. A cada una de les factures s'adjunta el document comptable que 
acreditat la seua conformitat. 
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Comentaris: 

Com indica l'escrit d'al·legacions no hi ha constatació documental que 
s'haja comprovat la correcció de factures, de manera que no cal realitzar 
més valoracions al respecte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-sisena al·legació 

Apartat 8.6, paràgraf 4t, de la pàgina 37 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament al·lega que en aquests casos la despesa és aprovada amb 
posterioritat a la factura i el pagament, supòsits en què en realitzar els 
assentaments en el programa informàtic sempre es posa com a referència 
l'últim dia del mes en curs, tant en ingressos com en despeses. Així, si es 
realitza una acumulació de fases, com és el cas d'aquests contractes, en 
totes apareix la mateix data comptable. 

Per això pot no existir coincidència entre la data material del pagament o 
de l'ingrés i la data de l'assentament comptable. Com en realitat açò no 
afecta els arquejos mensuals no li van donar massa importància. 

Comentaris: 

L'Ajuntament en la seua al·legació no nega la circumstància que indiquem 
en l'esborrany de l'Informe, sinó que la justifica en funció del programa 
informàtic de gestió de documents comptables que hauria de modificar a fi 
que en el futur no torne a ocórrer el que hem manifestat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-setena al·legació 

Apartat 5.4, paràgraf 8è, de la pàgina 17 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

El secretari-interventor de l'Ajuntament afirma que formula un informe 
dels comptes anuals de les societats mercantils, tal com es diu en 
l'esborrany de l'Informe i, per tant no podem dir que no s'ha elaborat un 
informe de control financer amb la rotunditat amb què s'expressa en el dit 
esborrany de l'Informe. 
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Aquesta circumstància es produeix perquè en la data en què es reten els 
comptes a la Secretaria i la data en què la Junta General d'Accionistes els 
aprova és tan breu que no es pot realitzar el dit informe de control financer. 

Els comptes es presenten auditats per un auditor extern i el secretari 
interventor dóna per bones les conclusions de l'empresa auditora. 

Comentaris: 

L'administrador de la societat té l'obligació, d'acord amb l'article 253 de la 
Llei de Societats de Capital, de formular els comptes anuals en el termini 
màxim de tres mesos comptadors a partir del tancament de l'exercici 
social. Si es faciliten a la Secretaria-Intervenció en el mes de juny és perquè 
l'Ajuntament ––únic accionista de les societats—, està incomplint el seu 
deure de control de la gestió administrativa i comptable en aquestes 
societats mercantils de titularitat municipal. 

D'acord amb el treball efectuat, cal dir que la documentació facilitada per 
l'Entitat, així com el que ha manifestat el secretari-interventor, és a dir el 
que ell realitza, no és un informe de control financer, tal com obliga l'article 
220 de l'LRHL, sinó un informe on s'analitza i es conclou sobre els informes 
d'auditoria realitzats de les societats mercantils de titularitat municipal.  

Conseqüències en l’Informe: 

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

AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SECRETARI DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE LES EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS, ACMURSA I 
REMARASA 

Vint-i-vuitena al·legació 

Apartat 3.2, paràgraf 7è, de la pàgina 7 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa a l'observació que les pàgines d'Internet de les societats 
mercantils municipals no disposen de perfil de contractant, es deu al fet 
que ambdues empreses fan quasi sempre contractes menors atesa la seua 
activitat. 

Quan s'ha realitzat un contracte major, no superava els 60.000 euros i, 
d'acord amb les instruccions públiques de contractació aprovades pels 
consells d'administració de les empreses, la norma 12 (pàgina 22) i l'annex 
II (pàgina 69) no exigeixen fer publicitat de la licitació, exigència que sí que 
es reclama quan el valor estimat del contracte supere els 60.000 euros. 
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No obstant això, ja s'han donat instruccions a l'informàtic de l'empresa 
perquè incloga en la pàgina d'Internet de les dites societats el perfil de 
contractant. 

Quant al fet que no tenim constatació que s'hagen aplicat les instruccions 
de contractació aprovades, s'al·lega que els consells d'administració les van 
aprovar en data 13 de desembre de 2008 i sempre s'han aplicat en tot. El 
que no es va fer és publicar-les en la pàgina d'Internet de les empreses. 

Comentaris: 

No tenim constatació que les empreses públiques hagen aplicat les 
instruccions de contractació que, per una altra part, juntament amb les 
actes dels consells d'administració, ens van ser facilitades quan l'esborrany 
de l'Informe estava pràcticament redactat, amb notable retard respecte al 
moment en què foren sol·licitades i el termini fixat per a ser aportades. 

Pel que fa a la circumstància que en la pàgina d'Internet de les empreses no 
figure el perfil de contractant, cal dir que el mateix secretari del Consell 
d'Administració i assessor jurídic de les empreses coneixia perfectament 
aquesta deficiència, la qual va ser posada de manifest i es va comunicar 
durant els treballs de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-novena al·legació 

Apartat 3.2, paràgraf 1r, de la pàgina 8 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Tornen a comentar que les empreses s'han ajustat a les instruccions de 
contractació que té aprovades. 

Comentaris: 

No tenim constatació que les empreses públiques hagen aplicat les 
instruccions de contractació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l’Informe. 
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Trentena al·legació 

Apartat 5.1, paràgraf 2n, de la pàgina 12 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a l'observació realitzada en l'esborrany de l'Informe que els comptes 
anuals es van trametre a l'Ajuntament el dia 17 de juny de 2011, quan 
s'haurien d'haver tramés el 15 de maig de 2011, s'al·lega que 
l'administrador va formular els comptes anuals en data 31 de març, segons 
el termini previst en l'article 253 de la Llei de Societats de Capital i és a 
partir d'aquesta data quan es posen a disposició dels auditors de comptes. 
Els retards dels proveïdors, bancs i clients en facilitar la informació, van 
provocar que els auditors no rendiren el seu informe per a trametre'l 
posteriorment a l'Ajuntament en el termini que estableix l'article 212.1 de 
l'LRHL. 

Consideren que sí que s'han ajustat al termini que marquen les lleis 
mercantils i volen deixar constància que, independentment del retard, els 
comptes anuals, juntament amb tota la documentació i l'informe 
d'auditoria, va estar a disposició de l'Ajuntament des del 17 de juny de 
2011, al despatx de la Secretaria- Intervenció fins a finals del mes d'octubre 
de 2011 perquè qualsevol membre pogués examinar amb temps el 
contingut i la documentació dels dits comptes anuals. 

Comentaris: 

El mateix escrit d'al·legacions reconeix de forma expressa les observacions 
que es realitzen en l'esborrany de l'Informe, raó per la qual no cal fer-ne 
cap valoració. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-unena al·legació 

Apartat 5.1, paràgraf 6è, de la pàgina 12 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'auditoria externa que es realitza s'ajusta sempre al que sol·licita el Ple de 
l'Entitat. En els informes de les dues empreses, els auditors conclouen que 
els seus comptes anuals de l'exercici de 2010 expressaven, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera, així com dels resultats de les seues operacions corresponents a 
l'exercici anual acabat en la dita data, sense posar cap tipus d'advertiment 
als comptes auditats. 
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Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe no s'esmenta la situació financera de les 
empreses públiques municipals, encara que s'expressen les conclusions 
dels informes d'auditoria de les dites empreses. No obstant això, 
l'esborrany de l'Informe indica alguna de les valoracions realitzades en un 
informe del secretari-interventor de l'Ajuntament en el qual manifesta 
diverses incidències que, al seu parer, presenten els informes d'auditoria 
efectuats per les empreses contractades per les dites empreses públiques. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-dosena al·legació 

Apartat 8.7, paràgraf 4t, 5è i 6è de la pàgina 38 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'escrit d'al·legacions indica que si els expedients de contractació 
s'adjudiquen pel procediment negociat sense publicitat és perquè així ho 
regulen les normes de contractació internes per raó de la seua quantia. 

Comentaris: 

En la fiscalització realitzada hem tingut l'evidència suficient que pel que fa 
a la contractació, les empreses no es van ajustar a cap instrucció de 
contractació, per la qual cosa els era aplicable l'LCSP, sobre la base de la 
qual es fonamenten les observacions efectuades en l'esborrany de 
l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-tresena al·legació 

Apartat 8.7, paràgraf 7è, de la pàgina 38 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

L'adjudicatari de l'expedient A1/2000 cobra en funció de les factures que 
presenta –que es troben reflectides i pagades en la comptabilitat– i si 
l'import és superior al que s'ha estipulat en el contracte signat al seu dia, és 
perquè el dit contracte era anterior a les factures de l'any 2010 i s'hi 
considerava la pujada de l'IPC anual. En tenir que facturar mensualment la 
quantia corresponent, la quantia ha d'estar d'acord amb el sentit marcat, 
però sempre es cobra el que està facturat i consta en la comptabilitat. 
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Comentaris: 

Es produeix la circumstància que el secretari del Consell d'Administració 
que realitza aquestes al·legacions és, al seu torn, l'adjudicatari del contracte 
A1/2000, relatiu a l'assessoria jurídica, control i coordinació de l'empresa 
pública, el qual coneixia les diferències, ja que les vam manifestar durant 
les tasques de fiscalització. L'adjudicatari es va comprometre a justificar 
dites diferències, però no ho ha fet. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-quatrena al·legació 

Apartat 8.7, paràgraf 5è i 6è, de la pàgina 39 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

En totes les factures examinades en la fiscalització realitzada s'acredita que 
han sigut revisades per part dels responsables de les societats mercantils 
mitjançant unes marques, marques que eren iguals per a cada una de les 
empreses i que servien per a controlar la factura, el full de la comenda i 
l'albarà de lliurament que hi figura, i que van aportar a l'òrgan fiscalitzador. 

En el mateix sentit i pel que fa a la revisió dels càlculs aritmètics de les 
factures, s'indica que el comptable de cada empresa revisa totes les 
factures i plasma el segell de "comptabilitzat", i que això serveix per a 
comprovar les retencions i els impostos que registra cada factura. En els 
supòsits que hi haja cap error en els càlculs aritmètics de referència, ho 
indica perquè s'esmene, però una vegada du el segell de comptabilitzat, és 
que ha passat aquest control. 

D'altra banda i independentment de la comptabilitat cada responsable de 
l'empresa realitza una llista de factures de despeses menors per mesos que 
li fan portar una comptabilitat pressupostària. Per tant, aquesta revisió de 
la factura es fa de manera doble, garantint que els imports siguen correctes, 
sobretot a l'hora de liquidar els impostos corresponents. 

Comentaris: 

En les tasques de fiscalització realitzades es van posar de manifest les 
circumstàncies que expressen en l'escrit d'al·legacions però amb 
l'advertència —i en aquest sentit se li va manifestar al secretari del Consell 
d'Administració de les empreses— que en no estar identificades les 
marques no tenien cap valor justificatiu de les observacions que es 
realitzen en l'esborrany de l'Informe. 
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En aquest sentit, el mateix secretari dels consells d'administració va 
manifestar que en el futur caldria fer un segell amb el nom de la persona o 
persones que efectuen aquestes marques. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

SEGON ESCRIT D'AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L'ALCALDE-PRESIDENT 
DE L'ENTITAT 

Trenta-cinquena al·legació 

Apartat 9.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació:  

Si bé la llei de la Generalitat reguladora de la Sindicatura de Comptes indica 
que l'activitat fiscalitzadora s'exerceix d'ofici, la dita activitat es realitza per 
mitjà d'un programa anual aprovat prèviament pel Consell de la 
Sindicatura. Les peticions que realitzen les entitats locals es poden tenir en 
compte, però sempre que siguen conseqüència d'un acord del Ple. 

Per tant, caldria entrar exclusivament en allò que afecte l'exercici econòmic 
objecte de fiscalització tal com va decidir el Consell de la Sindicatura, que 
va ser l'exercici de 2010, i no a altres extrems que van ocórrer en altres 
exercicis econòmics, tal com es reconeix en el punt número 9.3 de 
l'Informe. 

D'altra banda, s'atén un requeriment d'una formació política quan la llei 
restringeix el dret de petició a les entitats locals per acords adoptats pel Ple, 
atenció que contravé el que estableix la disposició aplicable en relació amb 
al fet que s'han d'atendre les peticions realitzades per les entitats locals, 
però sempre que siguen conseqüència d'un acord plenari. 

L'escrit d'al·legacions indica que la formació política que formula la 
reclamació realitza una sèrie de manifestacions sense cap base 
documental, i que des del punt de vista jurídic algunes manifestacions 
esgrimides són totalment falses i solament tracten de desacreditar les 
actuacions municipals tergiversant els fets ocorreguts. 

Comentaris: 

Les actuacions de fiscalització de la Sindicatura de Comptes no es limiten a 
les previstes de forma expressa en el Programa Anual d'Actuació, sinó a 
totes les que es posen de manifest durant el desenvolupament de les 
tasques de fiscalització. 
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En aquest context, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en data 5 de 
març de 2013, atenent la documentació aportada pel portaveu d'un dels 
grups presents en el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, i vist l'informe del 
lletrat en cap del servei jurídic, va acordar trametre a l'auditor encarregat 
de la fiscalització, la documentació presentada a fi que efectués les 
comprovacions oportunes per a incorporar-la, si era el cas, a l'esborrany de 
l'Informe de referència. En tal cas, es tornaria a donar el corresponent 
tràmit d'audiència. 

En compliment del citat Acord del Consell s'han realitzat determinades 
actuacions complementàries a fi de contrastar la veracitat dels fets posats 
de manifest en l'escrit presentat en la Sindicatura de Comptes i hem vist la 
conveniència d'afegir un apartat nou de fets posteriors a l'Informe de 
Fiscalització del Compte General de l'Ajuntament de Rafelbunyol, exercici 
de 2010. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-sisena al·legació 

Apartat 9.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a l'apartat 9.2 de l'esborrany de l'Informe, referit a la venda d'una 
parcel·la per a construir habitatges, tal com expressem en l'Informe, 
s'indica que aquest assumpte va ser àmpliament debatut al si de la 
Corporació i que el Ple de l'Ajuntament va acordar una modificació 
contractual de les condicions de pagament del preu de l'alienació de la 
parcel·la i que el mateix Ple, davant de l'incompliment de les condicions, va 
acordar la resolució del contracte. A l'escrit d'al·legacions s'adjunta com a 
annex 1, una còpia de la modificació del contracte de data 21 d'octubre de 
2009. 

A més a més, tal com destaquem en l'Informe, aquesta situació va ser 
denunciada per un grup polític al Ministeri Fiscal en data 29 de març de 
2011, que s'adjunta com a annex 2. En data 24 de juny de 2011, el Ministeri 
Fiscal va instar mitjançant un ofici l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè 
elaborés un informe jurídic en relació amb la denuncia presentada. El dit 
ofici s'adjunta com annex 3. En data 27 de juliol de 2013 es va elaborar 
l'informe jurídic sol·licitat pel Ministeri Fiscal, el qual s'adjunta a l'escrit 
com annex 4. 

L'escrit d'al·legacions indica que no ha existit cap comunicació pel que fa a 
l'esmentat expedient, raó per la qual caldria entendre que la denúncia 
formulada ha sigut deixada sense efecte perquè les actuacions que 
l'Ajuntament de Rafelbunyol ha realitzat han sigut ajustades a dret. 
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També s'hi esmenta que durant el procés de fiscalització del Compte 
General de l'any 2010, la Sectretaria-Intervenció va certificar la resolució 
contractual del contracte entre la documentació sol·licitada amb caràcter  
previ, i que, malgrat que el dit contracte no formava part de la mostra que 
havia de ser sotmesa a examen, els tècnics auditors el van sol·licitar i, 
després d'estudiar-lo, no n'expressaren incidències destacables en 
l'informe inicial que es redactà. 

Hom indica que és cert que, prèviament al pagament de la parcel·la, es va 
signar en document administratiu el contracte d'alienació de la parcel·la 
amb l'única finalitat que l'empresa adjudicatària pogués tenir un millor 
accés al finançament de l'operació per part de les entitats bancàries. Aquest 
extrem, però, no té transcendència, ja que en tractar-se d'un contracte de 
compravenda d'un bé immoble, cal elevar-lo a escriptura pública per al seu 
posterior accés al Registre de las Propietat perquè tinga efectes davant de 
tercers. 

En l'escrit d'al·legacions s'esmenta que l'esborrany de l'Informe indica que 
l'alcalde va pactar, en la seua condició de president d'ACMURSA, una 
indemnització amb l'empresa adjudicatària per la resolució contractual 
quan el Ple de l'Entitat havia resolt prèviament el contracte, i l'adjudicatari 
havia renunciat a qualsevol tipus d'indemnització que pogués 
correspondre-li. Hem comprovat que no s'ha efectuat cap pagament a la 
dita societat mercantil.  

Aquestes estimacions indicades en l'Informe de fiscalització, són errònies i 
convé matisar-les ja que en el document subscrit pel president d'ACMURSA 
i l'empresa adjudicatària de la parcel·la, a la qual posteriorment es va 
resoldre el contracte, no es pacta indemnització per les obres executades, 
sinó una contraprestació per la cessió de drets en un expedient de 
qualificació d'habitatges de protecció pública que estava en tràmit en el 
Servei Territorial de l'Habitatge. 

S'adjunta l'annex 5 el qual aplega el contracte formalitzat entre el president 
de la societat ACMURSA i la mercantil adjudicatària on clarament es pot 
observar que el pagament de la contraprestació es refereix únicament a la 
cessió de drets en un expedient de qualificació provisional dels habitatges i, 
en cap cas, en relació amb l'obra executada. En el mateix sentit, clarament 
es pot observar que la contraprestació era com a conseqüència de la cessió 
de l'expedient que es trobava en la Conselleria per a obtenir la qualificació 
provisional. 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que després de la resolució del contracte 
d'alienació de la parcel·la, els responsables polítics de l'Ajuntament van 
sospesar les distintes alternatives per a dur a efecte la voluntat 
manifestada per totes les forces polítiques presents en el consistori de 
construir habitatges de protecció pública. 
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El citat objectiu s'expressava en l'estudi de necessitats d'habitatge protegit 
que es va tramitar juntament amb la modificació puntual número 8 de les 
normes subsidiàries de planejament que preveia la construcció d'habitatges 
protegits sobre aquesta parcel·la municipal. 

Atès que entre l'objecte social de la Societat Pública Municipal ACMURSA es 
recollia entre altres la de la promoció i construcció d'habitatges sotmesos a 
algun règim de protecció pública, es va considerar l'oportunitat que la 
promoció dels habitatges es realitzés des de l'empresa municipal, atesa la 
seua major possibilitat de finançament, per raó de les limitacions que la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals establia respecte a l'accés al crèdit 
per part de les entitats locals. 

Amb l'entrada en vigor del Decret 17/2010, de 25 d'agost, de la Generalitat, 
pel qual se suspenia la tramitació dels expedients de qualificació 
d'habitatges sotmesos al règim de protecció pública, es va impedir que la 
societat pública municipal instés un nou expedient de qualificació. 

En el context expressat es troba l'acord subscrit en què es pactava una 
contraprestació per la cessió d'aquests drets. Una altra qüestió és que 
aquesta contraprestació subjectivament compensés a l'empresa per les 
obres executades en la parcel·la municipal i en el poliesportiu municipal, 
però de cap manera es considera com una indemnització per les dites obres 
ni per la resolució contractual en el contracte subscrit entre la societat 
mercantil i els administradors concursals de l'adjudicatària. 

Cal tenir en compte, tal com es va indicar en el seu moment,  que l'Acord 
estava vinculat a la promoció d'habitatges per part de l'empresa municipal, 
i que la contraprestació pactada es va calcular prenent en consideració els 
possibles beneficis de la promoció perquè en cap cas afectés 
econòmicament la societat municipal. L'estudi econòmic que va realitzat 
l'arquitecte municipal en relació amb la promoció d'habitatges, s'adjunta 
com a annex 6. 

En qualsevol cas, com ha demostrat la documentació aportada, l'empresa 
municipal no ha abonat a l'entitat adjudicatària cap quantitat per cap 
concepte, ni hi ha risc que s'abone en el futur, ja que la premissa principal 
del pacte subscrit, la cessió dels drets en l'expedient de qualificació 
d'habitatges, mai no s'arribà a realitzar, ja que no s'efectuaren les obres, ja 
que no van haver moltes sol·licituds per a la construcció d'habitatges. 

Es manifesta que la resolució del contracte administratiu practicat per 
l'Administració per l'incompliment de les obligacions de la societat 
mercantil, es troba pendent de resoldre i no té a veure amb el contracte 
privat subscrit per part del president de la mercantil ACMURSA, relatiu a la 
contraprestació de la cessió de la qualificació provisional d'habitatges com 
a conseqüència de l'entrada en vigor del Decret 17/2010, de 25 d'agost de la 
Generalitat, el contingut del qual ja s'ha comentat adés. 
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Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe expressa molt clarament que l'Ajuntament atesos 
els incompliments del que es va acordar amb l'empresa encarregada de 
construir els habitatges, va resoldre el contracte. Pel que fa a la tramitació 
de la denúncia realitzada davant la Fiscalia, també detallem en l'Informe 
els diversos tràmits efectuats, sense que s'hi haja aportat cap 
documentació que justifique cap tràmit posterior. 

En l'escrit d'al·legacions es diu que no és correcte que es pactés una 
indemnització en el contracte signat per l'empresa ACMURSA, 
circumstància que es correspon amb la realitat i que hem comprovat en 
l'annex 5 que han aportat juntament amb l'escrit d'al·legacions. Per tant, 
caldria modificar l'esborrany de l’Informe per a esmentar l'objecte concret 
del nou contracte formalitzat. 

Quant a les diverses possibilitats que tenia l'Ajuntament perquè es realitzés  
la promoció d'habitatges de protecció pública, a les quals es fa referència en 
l'escrit d'al·legacions, i a l'opció que es va escollir perquè es pogués fes 
càrrec l'empresa municipal ACMURSA, considerem que es tracta d'un tema 
d'oportunitat sobre el qual no cal fer cap valoració en l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Proposem modificar el paràgraf segon de la pàgina 42 de l'esborrany de 
l'Informe, que quedaria redactat així: "Amb posterioritat, l'alcalde, en la 
seua condició de president de l'empresa municipal ACMURSA, va 
formalitzar un nou contracte amb l'empresa adjudicatària del contracte de 
venda del solar, en el qual es va acordar la cessió de la qualificació 
provisional de la promoció d'habitatges, una vegada que el Ple de l'Entitat 
havia resolt prèviament el contracte inicial, encara que hem comprovat que 
la dita societat mercantil no ha efectuat cap pagament. 

Trenta-setena al·legació 

Apartat 9.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Quant a la reparcel·lació i urbanització del sector IV, tal com manifestem en 
l'esborrany de l'Informe, alguns dels fets comentats excedeixen de l'àmbit 
temporal a què fa referència l'exercici de 2010, que és l'exercici fiscalitzat. 
Independentment d'això, fem diverses puntualitzacions sobre els fets 
relatats. 

Pel que fa als honoraris per la redacció dels projectes, tant de planificació 
urbanística com de posterior gestió urbanística, cal destacar que els 
honoraris estaven taxats en els documents de programació del sector, tant 
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en el programa d'actuació urbanística com en el projecte de reparcel·lació, i 
s'han registrat com una càrrega urbanística més de l'actuació. 

Els dits projectes han estat sotmesos a la tramitació urbanística 
corresponent per mitjà de les aprovacions dels òrgans municipals 
competents i sotmesos a la preceptiva informació pública i l'audiència als 
interessats, bàsicament els propietaris de les parcel·les, sense que s'hi 
hagen interposat recursos jurisdiccionals. 

Durant la tramitació dels expedients de liquidació de quotes d'urbanització, 
en les quals s'inclouen els honoraris tècnics, els interessats tampoc no han 
impugnat res referit a aquest assumpte, motiu pel qual són despeses 
assumides de forma pacífica pels interessats. És important destacar aquest 
fet, ja que en el mateix Informe s'emfatitza que els propietaris han abonat 
les dites despeses. 

Comentaris: 

Les circumstàncies que es comenten en l'escrit d'al·legacions no justifiquen 
l'adjudicació directa per part de l'Ajuntament dels expedients a què fa 
referència l'esborrany de l'Informe, d'acord amb el que disposa la legislació 
de contractes del sector públic. Aquesta circumstància representa un 
incompliment d'aquesta normativa jurídica. 

Aquesta conclusió no es rebatuda en l'escrit d'al·legacions i és independent 
de l'existència de preus taxats, ja que en podrien tenir en compte d'altres 
criteris per a l'adjudicació i amb independència que no es té constatació 
que concórrega la circumstància anterior. No és rellevant que no s'hagen 
plantejat recursos davant dels tribunals de justícia en els expedients 
administratius que es comenten en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-vuitena al·legació 

Apartat 9.4 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa al subministrament de lluminàries en el projecte de la xarxa 
d'enllumenament del sector IV, l'Informe es limita a descriure els 
procediments emprats i no discuteix la seua legalitat. Solament en l'últim 
esmentat —relatiu a un expedient per una quantia total de 63.590,27 euros– 
s'indica que es va optar pel procediment negociat sense publicitat i s'invita 
a presentar ofertes per part de tres empreses de les quals solament va ser 
admesa la documentació relativa a una, perquè les altres dues no complien 
les formalitats exigides en el plec, per a arribar a la conclusió que aquest fet 
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ha determinat que en la pràctica no s'haja produït concurrència d'ofertes 
per a aconseguir el millor preu. 

Es reitera el que es va manifestar en les al·legacions a l'Informe de 
fiscalització que es realitzaren en primera instància, en el sentit que s'ha 
complit el requisit previst en l'article 162 de l'LCSP, de sol·licitar oferta a 
tres empreses capaces d'efectuar l'objecte del contracte. En aquest sentit, la 
no presentació de totes les ofertes o que alguna siga desestimada per no 
complir les formalitats previstes en el plec, no paralitza el procediment i 
s'adjudica a aquella empresa que, entre les acceptades, ofereix en el seu 
conjunt, la proposició més avantatjosa. En aquest cas, sols se n'acceptà 
una, i la no adjudicació hauria comportat un incompliment del plec, així 
com de la mateixa LCSP. L'expedient de contractació com a annex 7. 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe no es diu que s'haja vulnerat cap precepte de 
l'LCSP, sinó que el fet que en un expedient sols es comptés amb una oferta 
va determinar que no es produís concurrència d'ofertes amb la finalitat 
d'aconseguir millor preu. 

Es considera convenient que l'Ajuntament no es limite exclusivament a a 
complir la literalitat dels preceptes de l'LCSP, sinó que té l'obligació  
d'assegurar una mínima concurrència d'ofertes per a assolir millor preu, 
circumstància que és una exigència dels criteris d'eficiència i economia que 
es recullen en l'article 31.2 de la Constitució i sobre els quals la Sindicatura 
de Comptes s'ha de manifestar. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trenta-novena al·legació 

Apartat 9.5 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa a la licitació de la fase 1, sector IV, s'indica que l'Informe és 
purament descriptiu de les actuacions realitzades, així com de les distintes 
manifestacions realitzades per l'Ajuntament en relació amb els recursos 
contenciosoadministratius interposats, per no descomptar de les quotes 
d'urbanització l'import de les millores oferides per part de l'urbanitzador i, 
en concret, la de l'execució de la guarderia, però de cap manera considera 
que les actuacions realitzades per l'Ajuntament hagen infringit la legislació 
sobre la contractació del sector públic. 

Cal aclarir que en l'Informe s'indica que la dita guarderia es va executar 
íntegrament a càrrec dels propietaris del sector, cosa que és errònia, ja que 
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els costos no han repercutit als propietaris, i era una millora feta a costa de 
l'urbanitzador. Concretament aquest és un dels punts discutits en els 
distints recursos contenciosos interposats pels propietaris que fins ara han 
sigut desestimats pels jutjats en la seua totalitat, excepte un en què la 
causa d'admissió parcial no es refereix a la presumpta repercussió dels 
costos de la guarderia, sinó al cobrament anticipat de quotes, extrem que 
ha sigut desestimat en la resta de recursos contenciosos. 

En l'escrit d'al·legacions es reprodueixen les conclusions expressades en 
diversos escrits de contestació als recursos contenciosoadministratius que 
ha presentat l'Ajuntament, en els quals s'esmenta que no hi ha qüestions 
pendents de legalitat, sinó qüestions que deriven de raons econòmiques i 
de la crisi actual que, encara que és lamentable, no fonamenta de cap 
manera l'anul·lació de les quotes girades per l'Ajuntament. 

En els recursos presentats únicament s'expressaven apreciacions personals 
sense cap suport legal, ja que ni un sol article de la llei urbanística 
s'esmenta en l'escrit de conclusions, i al mateix temps s'inclouen 
desqualificacions personals contra l'Ajuntament que a més de 
desafortunades no mereixen cap comentari. 

En els escrits de contestació a les demandes es menciona la inconsistència 
dels arguments utilitzats que ja ha sigut posada de manifest tant en via 
administrativa com en aquesta via jurisdiccional, en la qual no s'impugna 
ni el contingut del conveni d'electrificació pel qual s'exigeix el pagament 
anticipat dels costos de connexió exterior, ni es discuteix la seua legalitat, 
ni tampoc no s'impugna l'execució de la guarderia construïda per 
l'adjudicatari de l'obra pública, en concepte de millora, ni es discuteix la 
seua legalitat. 

Comentaris: 

L'escrit d'al·legacions indica que l'esborrany de l'Informe és purament 
descriptiu de les actuacions realitzades, així com de les distintes 
manifestacions realitzades per l'Ajuntament en relació amb els recursos 
contenciosoadministratius interposats i que en cap moment es considera 
que les actuacions realitzades per l'Ajuntament hagen infringit la legislació 
sobre la contractació del sector públic, valoració que s'ajusta a la realitat. 

S'hi esmenta que l'esborrany de l'Informe indica que la guarderia es va 
realitzar íntegrament a càrrec del propietaris del sector, circumstància que 
es considera errònia, ja que de cap manera s'han repercutit els seus costos 
als propietaris i és una millora de l'urbanitzador. Aquestes consideracions 
no s'ajusten a la realitat, ja que els qui van suportar el cost de la 
urbanització van ser els propietaris i en el supòsit que l'urbanitzador, en 
comptes d'oferir una millora hagués oferit un preu més reduït, el cost que 
haurien d'haver satisfet els propietaris hauria sigut menor. 
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En l'escrit d'al·legacions es reprodueixen les conclusions expressades en 
diversos escrits de contestació als recursos contenciosoadministratius que 
ha presentat l'Ajuntament i al mateix temps es fan diverses valoracions 
sobre les pretensions dels recurrents. Aquests arguments són irrellevants, 
ja que en l'esborrany de l'Informe no es comenta que les actuacions 
municipals fossen contràries a la legalitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarantena al·legació 

Apartat 9.6 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

Pel que fa als serveis de manteniment de l'enllumenat públic, l'escrit 
d'al·legacions indica que l'Ajuntament està estudiant distintes possibilitats 
per a dur a efecte la contractació del servei de manteniment públic. 

Aquest tema es resoldrà mancomunadament, ja que són diversos els 
municipis de la Mancomunitat de l’Horta Nord que hi estan interessats. En 
aquest sentit s'està treballant perquè en un breu període de temps puga 
aprovar-se el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
la contractació del servei de conservació i manteniment de tots els 
elements que formen part de les instal·lacions de l'enllumenament públic 
del municipi. 

Comentaris: 

Es valoren molt positivament les actuacions a què fa referència 
l'Ajuntament en el seu escrit d'al·legacions, les quals seran analitzades, si 
escau, en futures fiscalitzacions de l'Ajuntament, sense que es desvirtuen 
les valoracions que es realitzen en l'esborrany de l'Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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