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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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, ha inclòs en el seu Programa Anual 
d’Actuació de 2015, (PAA2015) la fiscalització de determinats aspectes de 
l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Navaixes, 
corresponents al Compte General de la mateixa Entitat de l'exercici de 
2013. L'abast de l'auditoria financera està limitat als aspectes i elements 
del Compte General que descrivim en l'apartat 2 d'aquest Informe. 

En combinació amb l’auditoria financera, la Sindicatura ha fiscalitzat les 
activitats de contractació i de subvencions desenvolupades per 
l'Ajuntament de Navaixes durant els exercicis de 2013 i 2014, per a 
comprovar si s'han realitzat, en tots els aspectes significatius, d'acord 
amb la normativa vigent, i amb l'abast que indiquem en l'apartat 2 
d'aquest Informe. 

A més, hem planificat i executat una revisió de compliment d’altres 
obligacions legals per emetre una conclusió de seguretat limitada sobre 
si les activitats, operacions financeres i la informació reflectida en els 
estats comptables de 2013 resulten d’acord en tots els aspectes 
significatius amb les normes aplicables. La naturalesa, els objectius i 
l'abast del treball sobre el compliment van ser limitats si els comparem 
amb els previstos per a emetre una opinió de seguretat raonable. 

Com a antecedents comptables d'aquest Ajuntament es pot consultar 
l'"Informe sobre la revisió efectuada als municipis que no havien 
presentat el Compte General de cap dels exercicis de període 1999 a 
2004" que indicava incidències molt significatives.  

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Tal com expressa el PAA2015, la fiscalització té l'abast previst en la 
secció 902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que 
comprèn les àrees següents: 

1. Coneixement de l'entitat local, organització i control intern. 

2. Procés d'elaboració, formulació i aprovació dels pressupostos dels 
exercici de 2013, 2014 i 2015, així com la seua tramesa a les 
administracions competents. 

3. Rendició de comptes i informació que s'ha de subministrar al Ple 
de la Corporació municipal, en relació amb l'exercici de 2013. 
L'adequada formació i aprovació del Compte General de 
l'Ajuntament. Comprovació de la informació següent que cal 
subministrar al Ple de l'Ajuntament: execució del pressupost, 
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moviments de tresoreria, inventari de béns, informes de la 
Intervenció i compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

4. Advertiments de l'interventor o secretari-interventor municipal. 
Anàlisi dels efectuats en els exercicis de 2013-2014. 

5. Contractació de l'Ajuntament. Revisió dels procediments de 
contractació i tramitació dels expedients formalitzats en els 
exercicis de 2013 i 2014. Adequada comptabilitzat i imputació al 
pressupost de les despeses realitzades en l'execució contractual. 

6. Reconeixements extrajudicials de crèdit. Revisió dels expedients 
des del primer de gener de 2013 fins a la data del treball de camp i 
de les operacions pendents d'aplicar a pressupost. 

7. Resultat pressupostari de l'Ajuntament de l'exercici de 2013. 
Revisió del còmput adequat d'acord amb el que preveu la 
normativa aplicable. 

8. Romanent de tresoreria de l'Ajuntament de l'exercici de 2013. El 
còmput adequat d'acord amb el que preveu la normativa aplicable 
i les mesures adoptades en el cas de ser negatiu. 

9. La gestió de l'àrea de tresoreria durant l'exercici de 2013. 
L'adequació dels procediments de gestió i comptabilitat de la 
tresoreria de l'Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels 
cobraments i pagaments pendents d'aplicació.  

10. Fets posteriors al tancament de l'exercici fiscalitzat (2013). Revisió 
en relació amb les àrees objecte de l'abast de la fiscalització. 

11. Altres aspectes específics que en la present fiscalització s'han 
concretat en la revisió de l'àrea de subvencions concedides. 

Les principals normes que s'han tingut en compte en la present 
fiscalització es detallen en l'annex I d'aquest Informe. 

El desenvolupament i l'abast del treball de fiscalització s'han vist afectats 
per determinats fets importants que resumim a continuació. 

Tal com hem indicat en l'apartat 1, la fiscalització es va incloure en la 
PAA2015 de la Sindicatura de Comptes, i amb aquesta finalitat es va 
comunicar a l'alcaldessa de l'Ajuntament mitjançant un escrit de data 15 
de gener de 2015, i posteriorment, amb data 19 de gener, s'hi va sol·licitar 
la documentació bàsica necessària per a posar-la a disposició de l'equip 
d'auditoria. 

El 28 d'abril de 2015, es va requerir l'Ajuntament perquè en el termini 
màxim de deu dies es posés a disposició d'aquesta Sindicatura la 
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documentació sol·licitada pendent de rebre. Transcorregut el termini 
fixat, no es va rebre la dita documentació. 

Atesa aquesta situació, la Sindicatura va acordar la suspensió temporal 
del treball i la seua represa en el mes de novembre, a fi que a la dita data 
l'Ajuntament conclogués i aportés la comptabilitat, el Compte General de 
2013 i tota la documentació requerida. 

Finalment, el reinici del treball va tenir lloc el 12 de novembre de 2015, 
tenint com a resultat les limitacions i conclusions descrites en els 
apartats següents d'aquest Informe. 

3. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB EL 
COMPTE GENERAL 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals en relació amb la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i són 
les que resumim tot seguit: 

- L'alcalde de l'Ajuntament de Navaixes és responsable de retre el 
Compte General, per a aprovar-lo posteriorment, abans del 15 de 
maig de l'exercici següent a què corresponga (article 212.1 del 
TRLRHL). 

- La Intervenció municipal, que en el cas de l'Ajuntament de 
Navaixes és el secretari-interventor, és responsable de formar el 
Compte General abans de l'1 de juny per a sotmetre'l a informe de 
la Comissió Especial de Comptes de l'Entitat (article 212.2 del 
TRLRHL). 

- El Ple de la Corporació és responsable d'aprovar el Compte 
General, i es fixa el termini de primer d'octubre en l'article 212.4 
del TRLRHL). 

- L'Entitat ha de retre el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d'octubre de l'exercici 
següent a què corresponguen. 

El Compte General de les entitats locals ha de comptar amb els 
documents següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d'elaborar i aprovar els comptes 
generals de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de 
l'Ajuntament, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a les entitats locals i del control intern que consideren 
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necessari per a permetre la preparació del Compte General lliure 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

A més de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, els 
òrgans municipals també han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectides en els comptes anuals són 
conformes amb les normes que hi són d’aplicació i han d’establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris per a aquesta 
finalitat. En particular han de garantir que les activitats relatives als 
processos de contractació i de les subvencions es realitzen d'acord amb 
la normativa corresponent. 

Segons indiquem en l'apartat 5.1 d'aquest Informe, l'Ajuntament de 
Navaixes no ha format, ni aprovat ni retut el Compte General de 
l'exercici de 2013. 

4. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre determinats 
aspectes i elements que han d'incloure's en el Compte General de 2013, 
basada en la nostra auditoria, que en ser d’abast limitat, no versa sobre 
els comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre els elements indicats 
(vegeu l'abast en l'apartat 2). 

Hem portat a terme el treball d'acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques 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 principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat, en aquest cas limitada, que els elements revisats 
del Compte General estan lliures d’incorreccions materials i que la gestió 
dels processos de contractació i de les subvencions i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2013 són conformes en tots 
els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del juí de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error.  

En efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el 
control intern rellevant per a la preparació per part de l’Entitat dels 
epígrafs assenyalats dels comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’Entitat. Una auditoria també inclou 
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
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raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, 
així com l’avaluació de la presentació dels epígrafs auditats. 

No obstant això, i per raó dels fets descrits en l'apartat 5.1, "Fonaments 
de la denegació d'opinió", no hem pogut obtenir evidència d'auditoria 
que proporcione una base suficient i adequada per a expressar una 
opinió d'auditoria financera. Les nostres conclusions sobre el 
compliment de legalitat les expressem en forma de seguretat limitada. 

5. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

5.1 Fonaments de la denegació d’opinió 

a) Compte General de l'exercici de 2013. L'Ajuntament de Navaixes no 
ha proporcionat a aquesta Sindicatura els llibres de comptabilitat 
municipal de 2013 ni el Compte General del dit exercici, fet que ha 
comportat una limitació total a l'auditoria dels aspectes financers 
detallats en l'apartat 2 d'aquest Informe i, en especial, de la revisió 
del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria. 

 Els únics comptes generals que l'Ajuntament ha retut a aquesta 
Sindicatura són els corresponents als exercici 2006, 2007 i 2008, que 
van ser tramesos telemàticament el 18 de desembre de 2013 (el de 
2006) i el 5 de març de 2015 (els de 2007 i 2008), incomplint en tots el 
termini de 15 d'octubre de l'exercici següent previst en l'article 223 
del TRLRHL i l'article 9.U de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes. 

 Quant a l'aprovació dels comptes generals per part del Ple, sols 
consta el dels exercicis 2005 i 2008, que va tenir lloc en la sessió 
ordinària de 27 de gener de 2015, el dels exercicis 2006 i 2007, que es 
van aprovar en la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2014, i 
els dels exercicis de 2009 i 2012 que es van aprovar en sessió 
extraordinària del 10 de juny de 2015, i en tots es va incomplir el 
termini del primer d'octubre de l'exercici següent previst en l'article 
212.4 del TRLRHL. 

 Pel que fa a la comptabilitat municipal, la gestió de la qual és 
responsabilitat de la Intervenció de l'Ajuntament (article 204 del 
TRLRHL), a la data d'acabament del treball de camp de la present 
fiscalització, continuava elaborant-se el corresponent als exercicis 
de 2011, 2012 i 2013. 

 La falta de rendició de comptes i de la documentació requerida 
implica que es desconega l'aplicació dels fons públics gestionats per 
l'Ajuntament, fet que pot emparar que tinga lloc algun dels supòsits 
a què es refereix l'article 49 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de 
Funcionament del Tribunal de Comptes, a efectes de responsabilitat 
comptable. 
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 A més a més, per disposició de l'article 188 del TRLRHL, els qui 
ordenen les despeses i els pagaments, en qualsevol cas, i els 
interventors de les entitats locals, quan no advertisquen per escrit 
la seua improcedència, seran personalment responsables de 
qualsevol despesa que autoritzen i qualsevol obligació que 
reconeguen, liquiden o paguen sense crèdit suficient. 

b) Control intern de l'Ajuntament. La fiscalització realitzada ha posat 
de manifest la inexistència d'un control intern adequat. Així, no 
consta que durant l'exercici 2013 el secretari-interventor haja 
realitzat totes les funcions de control intern previstes en l'article 
213 del TRLRHL, en la seua triple accepció de funció interventora, de 
control financer i de control d'eficàcia. 

 Pel que fa a la funció interventora, no consta que s'haja exercit  la 
intervenció crítica o prèvia de qualsevol acte, document o expedient 
susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic 
(article 214.2). 

Tampoc no consta que l'òrgan interventor haja formulat els 
advertiments previstos en l'article 215, ni que haja elevat al Ple 
l'informe de l'article 218 referent a les resolucions adoptades pel 
president de l'Entitat contràries als advertiments efectuats. En 
aquest sentit, l'Ajuntament no ha proporcionat a aquesta 
Sindicatura la informació sol·licitada sobre els advertiments 
efectuats en 2013 i 2014 per la Secretaria-Intervenció municipal, i de 
l'altra part, les actes del Ple no apleguen els informes de les 
resolucions adoptades pel president de l'Entitat contràries als 
advertiments efectuats. 

c) Tresoreria. En la revisió de la tresoreria municipal, la mancança de 
registres comptables i del Compte General de l'exercici de 2013, així 
com d'una altra documentació relativa a la gestió, ha comportat 
una limitació significativa a l'abast de la revisió de dita àrea. 

 No hem pogut analitzar tampoc la gestió i comptabilitat dels 
acomptes de caixa fixa i dels cobraments i pagaments pendents 
d'aplicació. 

 En relació amb les operacions i saldos amb entitats financeres, 
l'Ajuntament no ha proporcionat el certificat dels comptes bancaris 
de titularitat municipal existents en l'exercici de 2013. 

No obstant això, la Sindicatura ha dut a terme un procediment de 
confirmació de saldos de les cinc entitats financeres que va indicar 
l'Ajuntament, si bé dues cartes van ser tornades per errors en les 
dades i unes altres dues no s'ha rebut cap resposta. 
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 La Sindicatura va instar el dia 18 de novembre de 2015 perquè es 
realitzés un recompte de les existències en la caixa municipal, 
resultant un saldo zero euros. Pel que fa a les possibles operacions i 
saldos amb entitats financeres a la dita data, l'Ajuntament ha 
certificat un saldo d'efectiu per 70.362 euros i valors (avals pendents 
de tornar) per 17.784 euros. Les dades anteriors no es van poder 
verificar amb la comptabilitat municipal, ja que no n'existia. 

Hem tingut constatació d'altres quatre avals per un import conjunt 
de 77.448 euros que no s'han inclòs en el dit arqueig de fons. 

Finalment, s'ha sol·licitat a l'Ajuntament la documentació 
comptable, els justificants i els informes de fiscalització prèvia 
d'una mostra d'ingressos i pagaments per imports de 598.451 euros 
i 123.923 euros, respectivament, presa dels extractes bancaris  
disponibles de l'exercici de 2013. L'Ajuntament no ha aportat els 
manaments dels ingressos i pagaments seleccionats ni els informes 
de fiscalització; i quant a la justificació, en diversos casos és 
incompleta. Això constitueix una limitació a l'abast, sense perjudici 
de la responsabilitat que puga derivar-se de les entrades i eixides de 
fons no justificades. 

d) Reconeixements extrajudicials de crèdit i operacions pendents 
d'aplicar al pressupost. L'Ajuntament no ha proporcionat a aquesta 
Sindicatura la informació sol·licitada al respecte, fet que ha 
comportat una limitació total a la revisió d'aquests aspectes de 
l'activitat municipal. 

e) Fets posteriors. No s'ha proporcionat tampoc a aquesta Sindicatura 
la informació relativa als fets posteriors al tancament de l'exercici 
2013, fet que ha comportat una limitació total a l'abast de 
l'auditoria financera d'aquests aspectes. 

5.2  Denegació d'opinió 

A causa dels efectes molt significatius dels fets descrits en tots els 
paràgrafs de l'apartat 5.1, "Fonaments de la denegació d'opinió", no hem 
pogut obtenir evidència d'auditoria que proporcione una base suficient i 
adequada per a expressar una opinió d'auditoria. Per tant, no expressem 
una opinió sobre els aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Navaixes de l'exercici de 2013, previstos en l'abast 
descrit en l'apartat 2 d'aquest Informe.  
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6. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

6.1 Conclusions respecte al compliment de normes pressupostàries i de 
gestió 

a) Pressupostos dels exercicis 2013 i 2014. La revisió dels dos 
expedients ha posat de manifest les incidències següents: 

- No consten els següents documents requerits pels articles 
166 i 168.g del TRLRHL: l'estat del deute, l'annex 
d'inversions i l'informe economicofinancer. 

- L'aprovació inicial dels pressupostos de 2013 i 2014 va tenir 
lloc el 27 de gener de 2015, amb posterioritat al termini 
previst en l'article 168.4 del TRLRHL (15 d'octubre de 2012 i 
2013, respectivament). 

- No consta que s'hagen presentat o no reclamacions del 
procediment previst en l'article 169.1 del TRLRHL. 

- No consta tampoc l'aprovació definitiva dels pressupostos 
per part del Ple, la publicació en el BOP de l'entrada en 
vigor, ni la seua tramesa a l'Administració de l'Estat i de la 
Generalitat, incomplint el que preveu l'article 169 del 
TRLRHL. 

b) Pressupost de l'exercici de 2015. L'Ajuntament no ha proporcionat 
la documentació relativa a l'expedient del pressupost de l'exercici 
de 2015, raó per la qual no ha sigut possible comprovar si 
l'elaboració, formulació i aprovació del dit pressupost s'ha 
realitzat d'acord amb la normativa aplicable.  

c) Informació periòdica per al Ple. L'Ajuntament no ha proporcionat 
la documentació de l'exercici de 2013 relativa a la informació 
periòdica per al Ple, prevista en l'article 207 del TRLRHL, i en les 
regles 105 i 106 de la ICAL, que ha de trametre la Intervenció per 
conducte de la presidència de la Corporació. Per tant, no consta 
que s'hi hagen complit les dites normes. 

d) Inventari de béns. En l'exercici de 2013, l'inventari vigent 
correspon a l'actualització de l'inventari de 2009, que va ser 
aprovada pel Ple el 26 de gener de 2010, incomplint l'article 33.1 
del Reglament de Béns d'Entitats Locals, que requereix verificar la 
rectificació anualment. 

e) Estabilitat pressupostària. Quant a les obligacions d'informació al 
Ple establides en l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, per part de 
la Intervenció, en relació amb l'estabilitat pressupostària, hem 
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observat que en els exercicis de 2013 i 2014 no s'han emès els 
informes corresponents a les liquidacions pressupostàries. 

f) Morositat en les operacions comercials. En relació amb la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre i respecte a les obligacions d'informació relacionades 
amb la morositat en les operacions comercials, no tenim 
constatació que la Secretaria-Intervenció haja proporcionat al Ple 
els informes de morositat de 2013 ni de la seua tramesa l'òrgan de 
tutela financera de la Generalitat, segons requereix l'article 4.4 de 
la Llei 15/2010. No consta tampoc que el Ple haja publicat l'informe 
agregat de la relació de factures i documents presentats de l'article 
5.4 de la dita Llei. 

g) Actes d'òrgans de govern. El secretari-Interventor ha certificat que 
no s'han elaborat les actes de la Junta de Govern dels exercicis de 
2013, 2014 i 2015. Aquesta circumstància, a més de representar un 
incompliment de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (article 27), ha impedit verificar els acords 
adoptats  pel dit òrgan municipal en relació amb els aspectes de 
l'abast de la present fiscalització.  

6.2 Conclusions quant al compliment dels contractes 

Com a resultat del treball efectuat s'han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la 
contractació (els números d'expedients són els detallats en el quadre 1 
de l'annex III d'aquest Informe):  

a) L'òrgan de contractació de l'Ajuntament (l'alcalde o, si s'escau, la 
Junta de Govern) no ha complit amb les obligacions legals 
d'informació contractual, ja que no va trametre a la Sindicatura 
les relacions anuals dels contractes formalitzats en els exercicis de 
2013 i 2014 abans d'acabar el mes de febrer dels exercicis de 2014 i 
2015, respectivament, incomplint la Instrucció de 13 de setembre 
de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes. 

b) Ja que l'Ajuntament no va trametre les relacions anuals dels 
contractes formalitzats en els exercicis de 2013 i 2014, la present 
fiscalització es va iniciar amb la petició als responsables 
municipals de la informació sobre els dits contractes, amb la 
formalització de relacions certificades. 

 A tal efecte, l'Ajuntament ha certificat que durant els exercicis de 
2013 i 2014, es van formalitzar  cinc contractes (no menors) per un 
total de 397.941 euros (IVA no inclòs), afegint a la dita certificació 
un altre contracte adjudicat en 2014, però formalitzat en 2015, per 
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46.544 euros. Tots els contractes s'han adjudicat pel procediment 
negociat sense publicitat. 

 Quant a la informació sobre els contractes menors efectuats 
durant 2013 i 2014, l'Ajuntament ha certificat que durant 2013 no 
es va formalitzar cap contracte d'aquest tipus. No obstant això, la 
fiscalització realitzada ha posat de manifest que hi ha hagut 
despeses que tenen la consideració de contracte menor.  

 Pel que fa als contractes formalitzats/adjudicats en exercicis 
anteriors a 2013 que continuaven en execució durant els exercicis 
de 2013 i 2014, l'Ajuntament no ha proporcionat a aquesta 
Sindicatura la informació sol·licitada. Però també en aquest cas i 
igual que el que hem indicat per als contractes menors, la 
fiscalització realitzada ha posat de manifest l'existència 
d'operacions recurrents per prestacions de serveis que 
presumiblement es contractaren en anys anteriors. 

 Per tot això, és important concloure que la fiscalització de la 
contractació ha tingut una limitació a l'abast significativa, ja que 
la inexistència de comptabilitat municipal ha impedit verificar la 
integritat i l'exactitud de la relació de contractes certificada per 
l'Ajuntament, conèixer les operacions contractuals efectivament 
realitzades durant els exercicis objecte de fiscalització, comprovar 
l'adequada comptabilitat dels contractes i el pagament de les 
obligacions derivades de la seua execució. 

c) L'Ajuntament de Navaixes incompleix l'article 53.1 del TRLCSP, ja 
que el seu òrgan de contractació no difon el perfil de contractant 
mitjançant la seu electrònica de l'Entitat, ni en la Plataforma de 
Contractació de l'Estat, ni en la Plataforma de la Generalitat, ni en 
una pròpia.  

d) Amb caràcter general, en els sis contractes revisats hem observat 
els aspectes següents: 

- No consta en els expedients de contractació  la fiscalització 
prèvia de la Intervenció municipal requerida per l'article 
109.3 del TRLCSP. Quant a l'altre requisit del dit article, 
relatiu al certificat d'existència de crèdit o document que 
legalment el substituïsca, comentem més avant les 
particularitats dels contractes núm. 1, 4, 5 i 6. 

- No consta en els expedients la justificació adequada de 
l'elecció del procediment que en tots els contractes ha sigut 
el negociat sense publicitat. No hi consta tampoc la 
justificació dels criteris que es tindran en consideració per a 
adjudicar el contracte. Els dos aspectes impliquen un 
incompliment de l'article 109.4 del TRLCSP.  
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- En els expedients 3 i 4 no s'han sol·licitat ofertes a tres 
empreses, incomplint així l'article 178.1 del TRLCSP. 

- En els expedients no consta l'evidència acreditativa de la 
negociació del contracte duta a terme amb el licitador 
(l'article 178 del TRLCSP). 

- En els expedients analitzats no consten informes tècnics i 
de valoració de les ofertes presentades. 

- En relació amb el termini de pagament establit en l'article 
216.4 del TRLCSP, no s'ha pogut verificar el seu compliment 
per raó de les limitacions referents a la no disposició 
d'extractes bancaris, ni dels registres comptables ni 
administratius. 

e) En la fase de preparació de la contractació  s'han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- En tres expedients (núm. 4, 5 i 6), l'òrgan de contractació no 
ha iniciat la tramitació justificant la necessitat del 
contracte, incomplint l'article 109.1 del TRLCSP en relació 
amb l'article 22 de la dita Llei. 

- En tres expedients (núm. 1, 2 i 6) no consta l'aprovació del 
projecte d'obres per part de l'òrgan de contractació que ha 
de definir amb precisió l'objecte del contracte, incomplint 
l'article 121 del TRLCSP. 

- En dos expedients (núm. 1 i 2) no consten els plecs de 
prescripcions tècniques, que l'òrgan de contractació ha 
d'aprovar, ni els informes previs del secretari-interventor. 
Tot això comporta l'incompliment dels articles 109.3, 115.4, 
116.1 i la disposició addicional 2a.7 del TRLCSP. En 
l'expedient núm. 1, els PCAP han sigut aprovats per 
l'alcalde, quan atenent el seu import aquesta competència 
correspon al Ple. 

- En els expedients núm. 4 i 6 no consta la declaració 
d'urgència degudament justificada, tal com requereix 
l'article 112.1 del TRLCSP. 

f) En les fases de selecció del contractista i d'adjudicació del 
contracte, cal indicar: 

- En dos expedients (núm. 5 i 6) no consten les propostes 
d'adjudicació previstes en els PCAP i en els contractes. 
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- En quatre expedients (núm. 1, 2, 3 i 4), no consta l'acord 
d'adjudicació definitiva per part de l'òrgan de contractació 
ni la seua notificació a l'adjudicatari, incomplint així 
l'article 151 del TRLCSP, a més dels mateixos PCAP i dels 
contractes. 

- En quatre expedients (núm. 1, 2, 3 i 5), no consta la 
documentació que acredite les condicions d'aptitud de 
l'adjudicatari per a contractar amb el sector públic, 
requerides per l'article 54 del TRLCSP. 

- En dos expedients (núm. 1 i 2), no consten les actes de 
comprovació del replanteig, requerides per l'article 229 del 
TRLCSP, a més dels mateixos PCAP i dels contractes. 

- En l'expedient núm. 1, el contracte s'ha formalitzat amb un 
any de retard  respecte de la notificació de l'adjudicació, 
incomplint l'article 156 del TRLCSP. 

g) En la fase d'execució cal indicar: 

- En tres expedients (núm. 1, 2 i 5) la fiança definitiva ha sigut 
constituïda mitjançant la retenció de crèdit en la primera 
certificació, quan la dita possibilitat no figura en els PCAP, 
fet pel qual s'ha incomplit l'article 96.2 del TRLCSP. 

- El contracte de l'expedient núm. 1 no s'ha acabat en el 
termini estipulat, sense que hi conste cap informe 
acreditatiu de les causes i responsabilitats. 

- En l'expedient núm. 2, les factures presentades per 
l'adjudicatari i pagades per l'Ajuntament, superen en 15.972 
euros l'import del contracte, sense que hi conste la 
modificació contractual ni la seua justificació. 

- En els expedients núm. 3 i 5 consta documentació que 
acredita que l'execució ens va iniciar amb anterioritat a la 
formalització dels contractes, incomplint l'article 156.5 del 
TRLCSP. 

h) En els expedients 1 i 2 s'ha produït un fraccionament indegut de 
l'objecte dels contractes, ja que vistes les circumstàncies 
concurrents haurien d'haver-se tramitat mitjançant els 
procediments negociat o obert ajustant-se als principis de 
publicitat i concurrència i al que disposa en l'article 86 del TRLCSP. 

 Els dos expedients s'han tramitat paral·lelament i amb els 
mateixos documents d'aprovació i inici de l'expedient, d'informe 
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de necessitats i d'invitació a possibles licitadors. Les obres s'han 
realitzat també al mateix temps. 

 Els dos contractes —que s'han adjudicat al mateix contractista—, 
contenen parts que no són susceptibles d'aprofitament o 
utilització per separat, ja que constitueixen una unitat funcional o 
operativa.  

i) Dels sis expedients de contractació que s'han tramitat durant 2013 
i 2014, segons ha certificat l'Ajuntament, quatre compten amb 
finançament de la Diputació Provincial de Castelló. 

- En els expedients núm. 5 i 6 consten sengles certificats del 
secretari-interventor amb el vistiplau de l'Alcaldia, i s'hi 
acredita la incorporació i contractació de l'aportació 
municipal en els pressupostos municipals ordinaris per a 
2013 i 2014, "aprovats per l'Ajuntament" en les sessions 
ordinàries de 26 de febrer de 2013 i 29 d'abril de 2014, 
respectivament. En els dits certificats s'indica que el 
finançament de les obres està inclòs en el Pla Provincial 
d'Obres i Serveis per a 2013 (expedient núm. 5) i en el Pla 
Provincial d'Obres i Serveis per a 2014-2015 (expedient núm. 
6).  

 La Sindicatura ha comprovat que les actes de les sessions 
citades en els dos certificats no esmenten l'aprovació dels 
pressupostos de 2013 ni de 2014. Per altra part, i continuant 
amb la revisió d'aquest aspecte, hem comprovat que 
l'aprovació dels pressupostos de 2013 i 2014, va ser 
acordada de forma conjunta en la sessió ordinària del Ple de 
l'Ajuntament, realitzada el 27 de gener de 2015. 

 El secretari-interventor de l'Ajuntament ha manifestat a 
aquesta Sindicatura, en un document signat el 19 de 
novembre de 2015, que els certificats emesos contenien 
informació falsa a fi d'obtenir les subvencions de la 
Diputació Provincial de Castelló. 

 No ha sigut possible verificar la tramitació pressupostària i 
financera d'ambdós contractes, ja que l'Ajuntament no 
disposa de la comptabilitat dels exercicis 2013 i 2014. 

 Sí que hem pogut comprovar amb extractes bancaris que 
les subvencions de la Diputació d'aquests dos contractes 
van ser ingressades en els comptes de l'Ajuntament els dies 
3 i 23 d'octubre de 2014 per un import de 22.500 euros, i el 
dia 30 de setembre de 2015 per un import de 21.488 euros.  
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- En l'expedient núm. 1 consta un certificat del secretari-
interventor, amb el vistiplau de l'Alcaldia, acreditant la 
incorporació i contractació de l'aportació municipal en el 
pressupost municipal ordinari per a 2012 "aprovat per 
l'Ajuntament" en la sessió ordinària de 30 de gener de 2012. 
També s'hi indica que el finançament de l'obra està inclòs 
en el Pla Provincial d'Obres i Serveis per a 2012.  

 En fase d'al·legacions, l'Ajuntament ha proporcionat a 
aquesta Sindicatura l'acta de la sessió plenària de 31 de 
gener de 2012, entre els acords de la qual consta l'aprovació 
inicial del pressupost de l'exercici 2012. En la dita acta 
figura en el capítol 6, "Inversions reals" del pressupost de 
2012, la quantitat de 167.068 euros, que és inferior als 
170.225 euros certificats pel secretari-interventor com 
l'aportació municipal incorporada i contreta en el 
pressupost per a finançar el contracte. 

 El secretari-interventor no ha informat ni acreditat 
l'existència de modificacions pressupostàries que pogueren 
haver afectat la partida pressupostària de 2012 d'aquest 
contracte, fet que, d'altra part, no pot contrastar-se tampoc 
comptablement, ja que no està disponible la comptabilitat 
municipal del dit any. 

 Sí que hem pogut comprovar amb extractes bancaris 
l'ingrés de l'acompte del 75% de la subvenció de la 
Diputació, que va tenir lloc el 14 de febrer de 2013 per 16.875 
euros. 

- L'expedient núm. 4 tracta d'un contracte que està totalment 
finançat  per la Diputació Provincial de Castelló, mitjançant 
un conveni signat  el 15 d'octubre de 2013. És important 
indicar que en el dit conveni s'estableix que l'Ajuntament 
de Navaixes ha de contractar l'obra ajustant-se al TRLCSP, 
requisit que, a juí d'aquesta Sindicatura, no s'ha considerat 
en els aspectes anteriorment comentats respecte a aquest 
expedient. 

 En l'expedient d'aquest contracte, consta un certificat del 
secretari-interventor, de data 10 de desembre de 2013, en el 
qual, entre altres qüestions, informa que la Junta de Govern 
de 10 de desembre de 2013, va acordar autoritzar i disposar 
la despesa d'aquest contracte, i que amb data 10 de 
desembre de 2013, es contrau pressupostàriament 
l'obligació de pagament de tres factures, per un import 
conjunt de 22.239 euros en el pressupost municipal ordinari 
per a l'exercici de 2013. 
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 No obstant això, tal com hem comentat adés, el pressupost 
de l'exercici de 2013, no va ser aprovat inicialment fins el 27 
de gener de 2015, sense que conste la seua liquidació a la 
data d'acabament del treball de camp de la present 
fiscalització, ni tampoc hi ha comptabilitat municipal del 
dit exercici. 

 L'Ajuntament no ha proporcionat a aquesta Sindicatura les 
actes de la Junta de Govern, raó per la qual no s'ha pogut 
verificar ni la del 10 de desembre de 2013 ni cap altra. 

 Sí que hem pogut comprovar amb extractes bancaris 
l'ingrés de la totalitat de la subvenció de la Diputació per 
22.239 euros, el 21 de febrer de 2014. 

- Quant als quatre contractes comentats adés, cal indicar 
que, d'acord amb el que disposa l'article 37.a de l'LGS, és 
causa de reintegrament l'obtenció de subvencions falsejant 
les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagués 
impedit.  

6.3 Conclusions respecte al compliment de les subvencions 

L'Ajuntament de Navaixes, segons ha certificat a aquesta Sindicatura ha 
concedit durant 2013 i 2014 dues subvencions nominatives cada any, a 
dues entitats musicals per un total de 23.308 euros. 

Les bases d'execució del pressupost de 2013 indiquen, entre altres, els 
requisits següents: pel que fa a les subvencions, el beneficiari de les 
quals s'expresse en el pressupost (nominatives), la tramitació de 
documents comptables AD a l'inici de l'exercici; la formació de 
l'expedient en què conste la destinació dels fons i els requisits necessaris 
que s'han d'acomplir perquè es pague, així com les causes que 
motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut; la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts requerirà l'aportació de documents originals 
acreditatius del pagament realitzat. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest que els expedients de les 
subvencions concedides en 2013 i 2014 sols contenen els justificants de 
les transferències bancàries realitzades als beneficiaris i, per tant, no 
consta cap documentació comptable ni acreditació del compliment de 
cap dels requisits legalment exigits per la normativa aplicable, tant l'LGS 
com les mateixes bases d'execució de l'Ajuntament. 

En fase d'al·legacions l'Ajuntament ha aportat documentació sobre el 
requeriment practicat en febrer de 2016, a les dues entitats beneficiàries 
per a justificar les subvencions de l'exercici de 2013. Revisada la 
documentació aportada amb l'al·legació, posem de manifest els aspectes 
importants següents: 
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- Una de les entitats ha aportat justificants de despeses per un 
import lleugerament superior a la subvenció del dit any, i l'altra no 
ha aportat justificants adequats. 

- L'al·legació no inclou els informes preceptius dels responsables de 
l'Ajuntament sobre la comprovació de les justificacions en els quals 
caldria indicar si són de conformitat o no i, si fos el cas, els 
advertiments que pertoquen. 

- Es dedueix que les dues beneficiàries presten habitualment serveis 
a l'Ajuntament com ara passacarrers, processons i concerts, que 
haurien de ser objecte de contractació amb la tramitació de 
l'expedient oportú. 

Excepte en el cas de la justificació realitzada per una de les dues entitats, 
els fets descrits en els paràgrafs anteriors i les circumstàncies 
concurrents permeten concloure que s'observen en les dues entitats 
beneficiàries de les subvencions, indicis de possible responsabilitat 
comptable i, per tant, es posaran en coneixement del Tribunal de 
Comptes amb aqueixa consideració.  

A més a més, i, d'acord amb el que preveu l'article 37.1.c) de l'LGS, és 
causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificar o la 
justificació insuficient. 

7. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS 

A més de les conclusions expressades en els apartats anteriors 5 i 6, els 
annexos I, II i III inclouen determinada informació i observacions que la 
Sindicatura considera que poden resultar d'interès als destinataris i 
usuaris del present Informe de fiscalització. 

8. RECOMANACIONS 

L'Ajuntament de Navaixes, a més d'adoptar les mesures correctores dels 
fets descrits en els apartats 5.1 i 6, ha de tenir en compte les 
recomanacions següents per a millorar la seua gestió econòmica i 
administrativa: 

a) Pressupostos municipals. Els òrgans de govern de l'Ajuntament 
han d'adoptar totes les mesures necessàries per a elaborar els 
pressupostos anuals amb el contingut i les normes d'aprovació 
previstes en la normativa aplicable (articles 162 a 169 del TRLRHL), 
així com que la seua execució i liquidació s'ajuste a la dita 
normativa (articles 183 a 193 del TRLRHL), i deixar l'adequada 
constatació documental en els expedients de tots els processos 
legalment requerits. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Ajuntament de Navaixes. Exercici 2013 

19 

b) Comptabilitat de l'Ajuntament. La Intervenció municipal i el seu 
responsable, el secretari-interventor, ha d'adoptar i en el seu cas 
requerir, les mesures i mitjans necessaris perquè la comptabilitat 
municipal es porte al dia i de manera efectiva, amb l'adequat 
suport comptable requerit per l'article 206 del TRLRHL. El Ple de 
l'Ajuntament ha de determinar la periodicitat i el contingut de la 
informació que la Intervenció ha de trametre, per mitjà de 
l'alcalde, i requerir-la per a examinar-la i prendre les mesures 
adients i necessàries per a l'adequada gestió municipal, i deixar 
constatació documental dels acords adoptats. 

c) Compte General. Els òrgans de govern de l'Ajuntament han 
d'adoptar les mesures necessàries perquè el Compte General de 
cada exercici s'elabore amb el contingut previst en l'article 209 del 
TRLRHL i amb les normes de rendició per part de l'alcalde, de 
formació per la Intervenció i d'aprovació per part del Ple, 
establides en l'article 212, i de la seua rendició a la Sindicatura de 
Comptes en el termini requerit per l'article 223.2 de la dita Llei i en 
l'article 9.U de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 

d) Control intern. La Intervenció municipal i el seu responsable el 
secretari-interventor, ha d'exercir, en temps i forma, totes les 
funcions de control intern establides en l'article 213 del TRLRHL, 
formulant per escrit els advertiments que puguen derivar de la 
intervenció dels documents i expedients examinats, tal com 
exigeix l'article 215, i elevant al Ple, si s'escau, l'informe sobre la 
resolució de discrepàncies de l'article 218. 

e) Contractació. Els òrgans de contractació de l'Ajuntament (l'alcalde 
i la Junta de Govern) han d'establir i aprovar els procediments 
necessaris per a assegurar que la contractació es tramite, fiscalitze 
i comptabilitze d'acord amb les normes aplicables, incloent-hi la 
puntual constància de totes les fites del procés en expedients de 
contractació que han de ser, a més de complets, adequats per a la 
seua gestió i fiscalització, i també, si s'escau, l'exigència de 
responsabilitats. 

f) Tresoreria. Els òrgans de govern de l'Ajuntament han d'establir i 
aprovar els procediments necessaris per a assegurar que la 
tresoreria municipal es gestione, controle i comptabilitze d'acord 
amb les normes que hi són d'aplicació. És important que els dits 
procediments incloguen realitzar arquejos periòdics de fons 
normalitzats i subscrits en actes amb els justificants i 
conciliacions bancàries corresponents. 

g) Subvencions. Cal adoptar les mesures oportunes de gestió i 
control per a assegurar que la concessió de subvencions s'ajuste a 
les bases d'execució del pressupost i la normativa aplicable en 
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relació amb la formació d'expedients, procediments de 
convocatòria, criteris de concessió, justificació i control de 
destinació dels fons. 

9.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2015 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 25 
de febrer de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 25 de febrer de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

.



 

 

 

 

 

ANNEX I 

Marc normatiu
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Normativa general, pressupostària i comptable 

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

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

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en 
matèria de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (ICAL). 

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

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

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les 
Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions 
Comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

Normativa autonòmica 

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

- Acords del Consell de la Sindicatura de Comptes de 17 d'octubre 
de 2011 i 13 de setembre de 2013, sobre la Instrucció relativa al 
subministrament d'informació contractual del sector públic local. 

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

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

Normativa sobre subvencions 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Normativa sobre estabilitat pressupostària 

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

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

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 

Observacions que no afecten l’opinió 
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1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L'ENTITAT 

El municipi de Navaixes està situat a la comarca de l'Alt Palància de la 
província de Castelló i compta amb 798 habitants, segons el cens a 1 de 
gener de 2013. 

La configuració política de la Corporació, segons els resultats de les 
últimes eleccions municipals és la següent: 

 

Partit polític 2011 2015 

PP 4 3 

PSOE 3 1 

ALTERNATIVA POR NAVAJAS - 3 

Total 7 7 

Quadre 1 

Pel que fa a l'organització política de l'Ajuntament, l'organigrama de 
l'exercici 2013 facilitat per l'Entitat mostra que el Ple estava format per 
l'alcalde-president, el tinent d'alcalde i cinc regidors. De la seua part, la 
Junta de Govern Local estava formada per l'alcalde-president, el tinent 
d'alcalde i un regidor. 

Quant a l'organització administrativa, l'Ajuntament compta amb un 
secretari-interventor, un administratiu i un auxiliar administratiu. 

2. REVISIÓ D'ALTRES ÀREES 

2.1 Inventari de béns 

Amb posterioritat a l'acabament del treball de camp de la fiscalització, 
l'Ajuntament ha proporcionat a la Sindicatura un inventari de béns i 
drets actualitzat a la data de 25 de novembre de 2015, que va ser aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària de 30 de novembre de 2015. 

2.2 Estabilitat pressupostària 

L'Ajuntament ha aportat els informes del secretari-interventor sobre el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària corresponents a la 
fase d'elaboració dels pressupostos dels exercicis de 2013 i 2014. 

Els dits informes conclouen que l'Ajuntament disposa de la capacitat de 
finançament i que acompleixen amb la regla de la despesa. Respecte al 
límit del deute, no s'aporta l'estat del deute viu. 
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No és possible verificar les conclusions dels informes en no disposar de 
les liquidacions pressupostàries de 2013 i 2014. 

2.3 Mecanisme de pagament a proveïdors 

Segons es desprèn dels informes de la Secretaria-Intervenció de 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària amb motiu de 
l'aprovació dels pressupostos de 2013 i 2014, la Corporació municipal va 
aprovar el 20 de març de 2012, un pla d'ajust en el marc del Reial Decret 
Llei 4/2012, de 24 de febrer, que regula un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

El dit pla d'ajust va ser valorat favorablement pels òrgans estatals 
corresponents. 

L'Ajuntament no ens ha proporcionat el pla d'ajust, però a més 
l'absència de comptabilitat impediria verificar el seu compliment. 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX III 

Revisió de la contractació
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1. NORMATIVA I GRAU D'APLICACIÓ 

L'Ajuntament de Navaixes, com a entitat integrant de l'Administració 
local, té la consideració d'Administració pública als efectes del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  

Per tant, els contractes administratius regulats en l'article 19 del TRLCSP 
que l'Ajuntament haja d'efectuar durant 2013 i 2014, s'han de regir, 
quant a la preparació, adjudicació, efectes i extinció, pel que disposa la 
dita Llei i les seues disposicions de desenvolupament. 

2. CONTRACTES FORMALITZATS EN ELS EXERCICIS DE 2013 I 2014 

Per petició de la Sindicatura de Comptes, l'Ajuntament de Navaixes ha 
certificat una relació dels contractes (no menors) formalitzats en els 
exercicis de 2013 i 2014, en la qual també ha inclòs un contracte 
adjudicat en 2014 però que es va formalitzar en 2015. Un resum de la dita 
certificació és la següent: 

 
 

Núm.  Tipus Objecte 
Trami- 
tació 

Proce-
diment 

Adjudica. 
(sense 
IVA) 

1 
O 

Pavimentació C/ La Torre i xarxa distribució Urb. 
Altomira 

OR 
NS 

153.038 

2 
O 

Millora instal·lació enllumenat i bombeig xarxa 
distribució Urb. Altomira OR 

NS 
102.067 

3 SE Pla reforma interior  unitats d'execució UE10 OR NS 60.000 
4 O Reforma edifici tercera edat U NS 19.035 
5 O Urb. C/ Eustaquio Vercher i pavimentació i 

renovació xarxes C/ San José 
OR 

NS 
63.801 

6 O Reasfaltat camí Sobrellano U NS 46.544 
  Total 444.485 

O: obres; SE: serveis; OR: ordinària; U: urgència; NS: negociat sense publicitat.  

Quadre 1 

No obstant això, l'Ajuntament no ha proporcionat informació sobre els 
contractes menors que haja pogut realitzar durant 2013 i 2014, ni tampoc 
sobre els contractes adjudicats en exercicis anteriors a 2013 que 
continuaran vigents o en execució durant 2013 i 2014. 

3. REVISIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per 
l'Ajuntament en els exercicis de 2013 i 2014 ha sigut l'adequada, hem 
revistat els sis contractes certificats per l'Ajuntament  que figuren en el 
quadre 1. 
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Tal com indica el paràgraf b) de l'apartat 6.2 de l'Informe, la fiscalització 
de la contractació ha tingut una significativa limitació en el seu abast, ja 
que la inexistència de comptabilitat municipal ha impedit verificar la 
integritat i exactitud de la relació de contractes certificada per 
l'Ajuntament, el coneixement de les operacions contractuals 
efectivament realitzades durant els exercicis objecte de fiscalització, la 
comprovació de l'adequada comptabilització dels contractes i el 
pagament de les obligacions derivades de la seua execució. 

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 . 

Hem fet una èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la 
baremació i valoració en els diversos procediments d'adjudicació que 
així ho requerien, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d'urgència, ja que comporten una tramitació especial segons el que 
estableix el TRLCSP. 

4. OBSERVACIONS POSADES DE MANIFEST EN EL CURS DE LA 
FISCALITZACIÓ 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s'han descrit 
en l'apartat 6.2 del present Informe. 

Tot seguit s'inclouen altres observacions i comentaris derivats de la 
revisió realitzada i que, tot i ser de menor importància, els responsables 
de l'Ajuntament també han de tenir en compte. 

Núm. 1. "Pavimentació c/ La Torre i xarxa de distribució urbanització 
Altomira" 

- L'expedient manca dels principals documents i informes bàsics 
tant dels preparatoris per a la licitació, com dels resolutoris i 
d'adjudicació del contracte, fet que implica un incompliment dels 
principis generals de la contractació del sector públic establits en 
el TRLCSP. 

- Els documents que es troben en l'expedient corresponen a la 
justificació de la subvenció concedida per la Diputació de Castelló 
en l'àmbit del Pla Provincial de Cooperació d'Obres i Serveis per a 
l'any 2012. 

- No consta en l'expedient el registre d'eixida de les invitacions i la 
data de recepció per licitador. 
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Núm. 2. "Millora de la instal·lació de l'enllumenat i bombeig de la xarxa 
de distribució en la urbanització Altomira" 

- L'expedient de contractació manca dels principals documents i 
informes bàsics tant dels preparatoris per a la licitació, com dels 
resolutoris i d'adjudicació del contracte, fet que implica un 
incompliment dels principis generals de la contractació del sector 
públic establits en el TRLCSP. 

- Els documents justificatius de l'execució de les obres són 
incomplets, i no en podem determinar l'abast dels treballs 
realitzats ni les dates de realització i acabaments. 

- No consta en l'expedient la documentació següent: el registre 
d'eixida de les invitacions i la data de recepció per licitador; 
certificació núm. 1 d'obres sobre la millora en les instal·lacions 
elèctriques, justificativa de les tres factures emeses. 

- En l'acta de replanteig i inici de les obres figura el nom de 
l'adjudicatari, quan a la dita data no s'havia iniciat encara el 
procés de contractació. 

- No consta la recepció en el termini establit d'una de les dues 
unitats d'execució del contracte, que representa el 30% del total. 

Núm. 3. "Redacció del pla de reforma interior i unitats d'execució UE10" 

- No consta en l'expedient la documentació següent: escrits 
d'invitació a empreses capacitades per a realitzar les obres, tal 
com exigeix l'article 178.1 del TRLCSP; ofertes presentades pels 
licitadors i la seua valoració. 

Núm. 4. "Reforma de l'edifici de la tercera edat" 

- No consta en l'expedient l'aprovació de l'estudi de llicència 
ambiental per part de la Junta de Govern. 

- No consten tampoc els escrits d'invitació a empreses capacitades 
per a realitzar les obres, tal com exigeix l'article 178.1 del TRLCSP. 

Núm. 5. "Urbanització C/ Eustaquio Vercher i pavimentació i renovació 
de les xarxes del C/ San José" 

- No consta en l'expedient la documentació següent: dates de 
recepció de les invitacions per a participar, documents de 
renuncia dels invitats i la data de presentació de l'oferta a 
l'adjudicatari; signatura i data en les certificacions d'obra emeses. 
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- Consten en l'expedient dos certificats de 7 de novembre de 2013 
d'adjudicació, per part de la Junta de Govern, amb dos imports 
diferents. En un figura 83.341 euros i en l'altre, 77.199 euros. Quant 
això, cal indicar que no ha sigut possible verificar l'aprovació de 
l'adjudicació, ja que no existeixen actes de la Junta de Govern. 

- Amb data 27 de gener de 2014, el secretari-interventor emet dues 
certificacions que indiquen que mitjançant l'Acord de la Junta de 
Govern de 27 de juny de 2014, van ser aprovades les certificacions 
1, 2 i 3 per un import global de 63.801 euros i la factura dels 
honoraris de direcció de l'obra per un import de 2.596,80 euros. No 
obstant això, no ha sigut possible verificar aquests extrems, ja que 
l'Ajuntament no ha elaborat les actes de la Junta de Govern. 

Núm. 6. "Reasfaltat del camí Sobrellano" 

Contracte d'obres adjudicat el 29 de desembre de 2014 i formalitzat el 28 
de gener de 2015. 

- No han observat el termini establit en el contracte de set dies des 
de la seua formalització per a redactar l'acta de comprovació de 
replanteig i que, al seu torn, marca el d'execució de les obres. 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades per l'Ajuntament 

 

















 

 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE NAVAIXES, 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2013 

AL·LEGACIONS DE L'ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Revisada la documentació aportada amb l'al·legació es posen de manifest 
els aspectes importants següents: 

- L'Ajuntament, amb data 8 de febrer de 2016, ha requerit a l'entitat 
beneficiària "Unión Artística Musical de Navajas", la justificació 
corresponent a la subvenció de l'exercici de 2013 per un import de 
8.654 euros. 

- La beneficiària ha aportat, amb data 12 de febrer, documents de 
despeses realitzades que comprenen "rebuts de director i professors 
en concepte d'assistència a assajos i classes, desplaçaments, 
transports i manutenció", per un total de 6.856 euros; i una factura 
de compra d'un instrument musical per 2.450 euros, que sumen un 
total de 9.306 euros. 

- No obstant això, l'al·legació no adjunta un informe dels 
responsables de l'Ajuntament sobre la comprovació de la 
justificació en el qual caldria indicar si és de conformitat o no i, si 
calia, els advertiments que pertoquen. 

- En l'al·legació no s'esmenta cap referència al requeriment, 
justificació i comprovació de la subvenció de l'exercici de 2014, que 
també va ser de 8.654 euros. 

- Es dedueix que la beneficiària presta habitualment serveis a 
l'Ajuntament com ara passacarrers, processons i concerts, que 
haurien de ser objecte de contractació amb la tramitació de 
l'expedient oportú. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'afegeix un quart paràgraf nou en l'apartat 6.3 de l'Informe: 

En fase d'al·legacions l'Ajuntament ha aportat documentació sobre el 
requeriment practicat en febrer de 2016, a les dues entitats beneficiàries 
per a justificar les subvencions de l'exercici de 2013. Revisada la 
documentació aportada amb l'al·legació, posem de manifest els aspectes 
importants següents: 
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- Una de les entitats ha aportat justificants de despeses per un import 
lleugerament superior a la subvenció del dit any, i l'altra no ha 
aportat justificants adequats. 

- L'al·legació no inclou els informes preceptius dels responsables de 
l'Ajuntament sobre la comprovació de les justificacions en els quals 
caldria indicar si són de conformitat o no i, si fos el cas, els 
advertiments que pertoquen. 

- Es dedueix que les dues beneficiàries presten habitualment serveis a 
l'Ajuntament com ara passacarrers, processons i concerts, que 
haurien de ser objecte de contractació amb la tramitació de 
l'expedient oportú. 

El que ara serà el paràgraf cinquè, modifica el seu inici així: 

Excepte en el cas de la justificació realitzada per una de les dues entitats, 
els fets descrits en els paràgrafs anteriors... 

En l'últim paràgraf es suprimeix l'última frase. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Revisada la documentació aportada amb l'al·legació es posen de manifest 
els aspectes importants següents: 

- L'Ajuntament, amb data 8 de febrer de 2016, ha requerit a l'entitat 
beneficiària "Coral Polifónica A Capella de Navajas", la justificació 
corresponent a la subvenció de l'exercici de 2013 per un import de 
3.000 euros. 

- Com a justificació, la beneficiària ha aportat, amb data 11 de febrer, 
una factura per serveis prestats a l'Ajuntament que consistien en 
diversos concerts realitzats durant 2013 per un import de 3.000 
euros. 

- Quant a això, la Sindicatura considera el següent: en primer lloc 
que la dita factura no compleix els requisits legals com a justificant 
de la subvenció rebuda; i en segon lloc, que el que el dit document 
posa de manifest és que la beneficiària presta habitualment serveis 
a l'Ajuntament, consistents en concerts, que haurien de ser objecte 
de contractació mitjançant la tramitació de l'expedient oportú. 

- L'al·legació no adjunta un informe dels responsables de 
l'Ajuntament sobre la comprovació de la justificació, en el qual 
caldria indicar si és de conformitat o no i, si fos el cas, els 
advertiments que pertoquen. 
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- En l'al·legació no s'esmenta cap referència al requeriment, 
justificació i comprovació de la subvenció de l'exercici de 2014, que 
també va ser de 3.000 euros. 

Conseqüències en l'Informe: 

Vegeu l'al·legació primera. 

AL·LEGACIONS DEL SECRETARI-INTERVENTOR 

Primera al·legació 

Comentaris: 

El secretari-interventor confirma que no ha sigut format, aprovat ni retut 
el Compte General de l'exercici de 2013.  

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

El secretari-interventor informa sobre la situació de la comptabilitat dels 
exercicis de 2011, 2012 i 2013. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació confirma el que hem indicat en l'apartat 5.1 b) de 
l'Informe.  

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

El secretari-interventor aporta com a annex els justificants d'ingressos i 
pagaments per imports de 598.451 euros i 123.923 euros, respectivament. 
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El secretari-interventor ja va lliurar aquests mateixos justificants durant 
la fiscalització, i la Sindicatura va arribar a les conclusions expressades 
en l'apartat 5.1.c) de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

L'al·legació tracta sobre les lletres a), b), e) i f) de l'apartat 6.1, però es 
tracta d'informació que confirma i no altera el contingut de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

L'al·legació tracta sobre diferents punts dels apartats 6.2 i 6.3 de 
l'Informe. 

Apartat 6.2.c) 

Quant a la inexistència del perfil de contractant, el secretari-interventor 
indica que és aliè a aquesta obligació, però en l'Informe el que s'indica és 
que és una responsabilitat de l'òrgan de contractació de l'Ajuntament. 

Apartat 6.2.d) 

Pel que fa al tercer aspecte, referit a la falta de sol·licitud d'ofertes a tres 
empreses en els expedients 3 i 4: 

- Quant a l'expedient 3, cal indicar que els documents aportats amb 
l'al·legació no constaven en l'expedient i que per requeriment 
d'aquesta Sindicatura es va proporcionar un model amb tres 
invitacions sense signar ni tramitar. En al·legacions el secretari-
interventor aporta les mateixes tres invitacions signades per 
l'alcalde-president, però en dues no hi consta el registre d'eixida 
de l'Ajuntament i en cap l'avís de recepció dels destinataris. 

- Quant a l'expedient 4, el secretari-interventor diu que no se 
sol·licitaren les invitacions perquè es tractava de contractes 
menors, però en realitat ens trobem davant d'un contracte d'obres 
per administració tramitat per urgència i adjudicat pel 
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procediment negociat sense publicitat, fet que comporta complir 
l'article 178.1 del TRLCSP. 

Pel que fa a l'aspecte cinquè, d'absència d'informes tècnics i de valoració 
de les ofertes, l'al·legació és informativa i no en proporciona 
documentació ni rebat el contingut de l'Informe. 

Apartat 6.2.e) 

Quant al primer aspecte, referit a la justificació de la necessitat del 
contracte, el secretari-interventor indica que és una obligació de l'òrgan 
de contractació, que és justament el que considera el TRLCSP i així ho 
indica la Sindicatura. 

Sobre els aspectes segon i tercer, relatius a l'absència en els expedients 
de determinats documents o de la seua aprovació, el secretari-
interventor indica que sí que existeixen i que s'aportaran si són 
requerits. Sobre aquesta manifestació del secretari-interventor, sols cap 
expressar que els dits documents van ser reiteradament requerits durant 
la fiscalització i no es van obtenir ni tampoc els aporta amb l'al·legació. 

Apartat 6.2.f) 

Respecte al primer aspecte, el secretari-interventor indica que sí que 
existeixen els "pressupostos d'adjudicació", però l'excepció de l'Informe 
és que no consten les "propostes d'adjudicació". 

Quant al segon aspecte, la falta d'acord d'adjudicació definitiva i la seua 
notificació a l'adjudicatari, l'al·legació confirma la dita incidència. 

Pel que fa al tercer aspecte, la inexistència de documentació que acredite 
les condicions d'aptitud de l'adjudicatari per a contractar amb el sector 
públic, el secretari-interventor indica que la declaració responsable del 
licitador acompleix aquests extrems, fet que no és correcte. 

Quant al quart aspecte, la inexistència d'actes de comprovació del 
replanteig, el secretari-interventor al·lega que sí que existeixen, però no 
les aporte en un annex, tal com fa amb altres al·legacions. 

Respecte a l'aspecte cinquè, el retard en la formalització del contracte, 
l'al·legació és merament informativa. 

Apartat 6.2.g) 

Referent al tercer aspecte, el secretari-interventor al·lega que es tracta 
d'un excés d'obra, explicació que no justifica la inexistència del 
modificat contractual. No s'hi aporta tampoc la certificació d'obra que es 
cita en l'al·legació. 
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Apartat 6.2.h) 

L'al·legació basa el fraccionament en una Providència de l'Alcaldia que 
aporta com a annex. No obstant això, aquest document ja va ser 
analitzat per la Sindicatura durant la fiscalització, i ja es va tenir en 
compte a l'hora de concloure sobre el fraccionament indegut de la 
contractació. 

Apartat 6.2.i) 

Quant al primer aspecte, referit als certificats del secretari-interventor 
dels expedients número 5 i 6, el secretari-interventor al·lega que en 
aquells documents no s'especifica que el pressupost estigués aprovat. La 
Sindicatura n'inclou tot seguit la literalitat del text en els dos certificats: 

- Certificat de l'expedient número 5: "Que el pressupost municipal 
ordinari per a 2013, aprovat per l'Ajuntament en sessió ordinària 
del seu Ple, de data 26 de febrer de 2013, ..." 

- Certificat de l'expedient número 6: "Que el pressupost municipal 
ordinari per a 2014, aprovat per l'Ajuntament en sessió ordinària 
del seu Ple, de data 29 d'abril de 2014, ..." 

Tal com indica l'Informe, les actes de les sessions citades en els dos 
certificats ni esmenten l'aprovació dels pressupostos de 2013 i 2014, i el 
que és més, l'aprovació dels pressupostos dels dits anys va ser acordada 
de manera conjunta en la sessió ordinària en el Ple de l'Ajuntament, 
efectuada el 27 de gener de 2015. No obstant això, aquestes dades 
essencials no els comenta el secretari-interventor en la seua al·legació. 

Pel que fa al segon aspecte, que tracta sobre l'expedient  núm. 1, 
l'al·legació aporta com a annex l'acta de la sessió plenària de 31 de gener 
de 2012, entre els acords de la qual figura l'aprovació inicial del 
pressupost de l'exercici de 2012. Analitzada aquesta al·legació, es posa de 
manifest el següent: 

- En l'acta del Ple figura en el capítol 6, "Inversions reals" del 
pressupost de 2012, la quantitat de 167.068 euros. 

- No obstant això, el secretari-interventor va certificar el 9 d'agost 
de 2012 que l'aportació municipal incorporada i contreta en el 
pressupost de 2012 per a finançar el contracte (l'expedient núm. 
1), pujava a 170.225 euros, que és una quantitat superior a la 
consignada en el pressupost inicialment aprovat. 

- El secretari-interventor no informa ni acredita l'existència de 
modificacions pressupostàries que pogueren haver afectat la 
partida pressupostària de 2012 d'aquest contracte, fet que, d'altra 
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part, no pot contrastar-se tampoc comptablement, ja que no està 
disponible la comptabilitat municipal del dit any. 

Finalment, quant al tercer aspecte, que tracta sobre l'expedient núm. 4, 
el secretari-interventor dóna per reproduïdes les al·legacions del punt 
anterior i indica que en el seu certificat de 10 de desembre de 2013, no es 
fa referència a l'aprovació del pressupost, però aquests arguments no 
discuteixen ni alteren les excepcions de l'Informe relatives a aquest 
expedient. 

Apartat 6.3 

L'al·legació del secretari-interventor és similar a les dues al·legacions 
presentades per l'alcaldessa-presidenta, l'anàlisi de les quals hem 
efectuat al principi d'aquest document. 

Conseqüències en l'Informe: 

En tot el que fa referència a la sisena al·legació, sols hem de fer 
modificacions l'aspecte 6.2.i). 

Així, en el segon aspecte de l'apartat 6.2.i) es suprimeixen els paràgrafs 
segon i tercer i s'afegiran els següents: 

En fase d'al·legacions, l'Ajuntament ha proporcionat a aquesta 
Sindicatura l'acta de la sessió plenària de 31 de gener de 2012, entre els 
acords de la qual consta l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici 
2012. En la dita acta figura en el capítol 6, "Inversions reals" del 
pressupost de 2012, la quantitat de 167.068 euros, que és inferior als 
170.225 euros certificats pel secretari-interventor com l'aportació 
municipal incorporada i contreta en el pressupost per a finançar el 
contracte. 

 El secretari-interventor no ha informat ni acreditat l'existència de 
modificacions pressupostàries que pogueren haver afectat la partida 
pressupostària de 2012 d'aquest contracte, fet que, d'altra part, no pot 
contrastar-se tampoc comptablement, ja que no està disponible la 
comptabilitat municipal del dit any. 
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