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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques d'aquest Informe estan expressades en euros. Se n'ha fet un arrodoniment 
per no mostrar els cèntims; les dades representen sempre l'arrodoniment de cada valor exacte, i no la 
suma de dades arrodonides. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria comptabilitzats per 
l'Ajuntament d'Ibi en el seu Compte General de l'exercici de 2008 es presenten de forma 
adequada, d'acord amb els principis comptable que hi són d'aplicació. 

Així mateix, la fiscalització ha tingut per objecte la revisió de la contractació 
administrativa i del procés d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost i la 
revisió de la rendició de comptes i de la informació que s'ha de facilitar al Ple de la 
corporació i de les seues entitats dependents, per tal de verificar-ne l'adequació a la 
normativa legal vigent. 

Finalment, la fiscalització efectuada s'ha estés a determinats aspectes sol·licitats per 
l'Ajuntament d'Ibi conformement a l'Acord del Ple de data 9 de febrer de 2009. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l'Ajuntament d'Ibi està format pel Compte propi de l'Entitat i pels 
comptes de les societats mercantils Promocions i Iniciatives Municipals, S.L. (d'ara 
endavant Promo Ibi), i Ràdio Ibi Emissora de Freqüència Modulada, S.L. (d'ara 
endavant Ràdio Ibi), el capital íntegre de les quals és propietat de l'entitat local. 

Els comptes anuals que integren el Compte propi de l'entitat local de l'exercici de 2008 
estan formats pel balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en la dita data 
i s'adjunte íntegres, llevat de la memòria, en l'annex d'aquest Informe. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1, l'abast de la revisió financera s'ha 
estés a la revisió de les àrees de fiscalització que a continuació es detallen, a l'objecte de 
comprovar-ne l'adequació a la normativa comptable i pressupostària que hi és 
d'aplicació: 

- anàlisi del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria; 

- elaboració, formulació i aprovació del pressupost; 

- rendició de comptes; 

- informació que han de facilitar al Ple l'Ajuntament i les seues societats 
dependents. 

Així mateix, l'abast de la fiscalització ha comprés l'anàlisi dels aspectes que a 
continuació es detallen, inclosos en la sol·licitud d'auditoria efectuada per l'Ajuntament 
al Tribunal de Comptes conformement a l'Acord del Ple de 9 de febrer de 2009: 

- imposts que s'haurien d'haver meritat pels terrenys del "Cerro de Santa Lucía"; 

- pagaments realitzats per l'Ajuntament d'Ibi relacionats de forma directa o 
indirecta amb les obres del Palau de Justícia i del Teatre "Río"; 

- factures trameses a l'Ajuntament d'Ibi per les mercantils Infraestructuras 
Terrestres, S.A. (INTERSA) i Arte Quatre durant els exercicis de 2005, 2006, 
2007 i 2008. 

D'acord amb això, hem practicat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a 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, revisió del 
control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut d'aplicació en aquest cas, 
considerant els objectius perseguits i l'abast anteriorment assenyalat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1 i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l'Ajuntament d'Ibi, de la legalitat vigent aplicable a l'activitat contractual durant 
l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008 i durant aquells exercicis als quals s'ha 
estés l'abast de la revisió financera per revisar els aspectes sol·licitats pel Ple de la 
corporació i que hem detallat en l'apartat anterior.  

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2008. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostària. 

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 

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

- Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. Text refós de la Llei General 
d'Estabilitat Pressupostària. 

- 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. 

- 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. 

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

- 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. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà del qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre de 8 de setembre de 1999, que modifica l'Ordre de 20 de setembre de 
1989 del Ministeri d'Economia i Hisenda, per mitjà de la qual s'estableix 
l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) Tal com es comenta en els apartats 5.3 i 7.2 de l'Informe, el romanent de 
tresoreria de l'exercici de 2008 s'hauria de reduir en 668.793 euros, com a 
resultat de la qualificació de dubtós cobrament de saldos deutors per aqueix 
import, a causa de la contingència fiscal derivada de la liquidació practicada per 
l'AEAT corresponent a l'IVA de l'exercici de 2008. 

b) No figura en l'estat de compromisos plurianuals de 2008 el deute de 
l'Ajuntament derivat de la subscripció del conveni per a l'execució de l'obra del 
parc de Giravella d'abril de 2007, per import de 2.438.168 euros, a causa de la 
indeterminació dels terminis i de la forma de pagament prevists en el dit conveni 
(apartat 5.3 de l'Informe). 

c) El resultat pressupostari de 2008 no recull obligacions per despeses realitzades 
en el dit exercici per import de 95.410 euros, segons que queda reflectit en els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2009 (apartat 
7.1 de l'Informe). 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) Tal com indiquem en l'apartat 5.2 de l'Informe, no es realitzen informes de 
fiscalització plena posterior per a les despeses sotmeses a fiscalització limitada, 
a pesar del que es preveu en l'article 219 de la LRHL. Tampoc no s'han emés els 
informes de control financer prevists en l'article 220 de la LRHL sobre les dues 
societats mercantils participades íntegrament per l'Ajuntament: Promo Ibi i 
Ràdio Ibi. 

b) Segons que es comenta en l'apartat 5.3 de l'Informe, la contractació de les obres 
acordades per mitjà del conveni urbanístic subscrit el 20 d'abril de 2007, no s'ha 
efectuat conformement al que es disposa en la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

c) Tal com es comenta en l'apartat 7.2 de l'Informe, l'Ajuntament d'Ibi presenta en 
l'exercici de 2008 un romanent de tresoreria negatiu de 341.624 euros. Encara 
que el Ple de la Corporació acordà el 6 d'abril de 2009 subscriure una operació 
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de crèdit pel citat import (a fi de poder complir les mesures previstes en l'article 
193 de la LRHL), la dita operació no va arribar a materialitzar-se, raó per la qual 
no han complit el que es disposa en el precepte citat. 

d) A la data d'elaboració del present treball (juny de 2010), les societats mercantils 
municipals Promo Ibi i Ràdio Ibi no disposen del perfil de contractant que 
exigeix l'article 42 de la LCSP; per tant, tampoc no han publicat les instruccions 
de contractació regulades en l'article 175.b) de la Llei citada (apartat 8.2 de 
l'Informe). 

e) En l'apartat 8.4 de l'Informe es comenten els incompliments més significatius 
observats en la revisió d'una mostra de contractes i modificacions subscrits en 
2008. 

f) En l'apartat 9 de l'Informe es detalla la naturalesa dels incompliments legals 
observats en l'anàlisi de determinats aspectes de la fiscalització sol·lictada per la 
Corporació. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi d'Ibi està situat a la província d'Alacant i la seua població és de 24.093 
habitants, segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2008. Després de les eleccions 
de l'any 2007, la corporació està formada per 21 membres (13 del PP, 6 del PSOE, 1 
d'Alternativa Democràtica Independent d'Ibi i 1 d'EU-Els Verds). 

El Reglament Orgànic que determina l'organització municipal va ser aprovat pel Ple el 
24 de maig de 1985 i ha sofrit diverses modificacions posteriors, l'última de les quals, 
de data 3 d'octubre de 2007, es troba vigent des de l'11 de febrer de 2008. 

El dit Reglament estableix els òrgans del municipi als quals en correspon el govern i 
l'administració, i que són l'Alcalde, els tinents d'alcalde, el Ple de l'Ajuntament i la 
Comissió Municipal de Govern. També estableix uns altres òrgans municipals 
complementaris, com són les juntes municipals de districte i les comissions municipals 
informatives. En 2008 hi havia constituïdes les següents comissions informatives 
permanents: 

- C. I. d'Urbanisme i Obres Públiques, 

- C. I. d'Esports i Serveis Públics, 

- C. I. d'Educació i Cultura, 

- C. I. d'Integració Social i Seguretat, 

- C. I. d'Innovació i Promoció Econòmica, 

- C. I. d'Hisenda, Règim Administratiu i Recursos Humans, 

- C. I. Especial de Comptes. 

D'acord amb la Relació de Llocs de Treball de la Corporació, l'estructura administrativa 
del departament d'Intervenció estava constituïda per un interventor, un tècnic superior 
economista i tres administratius de gestió, a més d'un tresorer i d'un altre administratiu. 
El lloc de treball de l'interventor està ocupat per mitjà d'un nomenament accidental des 
de fa aproximadament trenta anys pel mateix funcionari de la Corporació. 

Al seu torn, el departament de Contractació està integrat per un secretari general, un 
tècnic d'administració general i un administratiu de gestió. El lloc de treball de 
Secretaria General està acumulat al lloc de tècnic d'administració general i es troba 
ocupat per mitjà d'un nomenament accidental per una tècnica de l'Ajuntament. 

A partir de la informació facilitada per l'Ajuntament mateix i per unes altres fonts (base 
de dades del sector públic local del Ministeri d'Economia i Hisenda i base de dades 
CIVIS de la Conselleria d'Administracions Públiques), hem verificat que els ens 
dependents participats per l'Ajuntament que formen part del Compte General són els 
següents: 

- Promocions i Iniciatives Municipals, S.L. (participada al 100%). 
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- Ràdio Ibi, Emissora de Freqüència Modulada, S.L. (participada al 100%). 

Addicionalment, l'Ajuntament participa de forma minoritària en la Fundació Museu del 
Joguet i en la Fundació Sant Pere i Sant Pau. També forma part de les següents entitats 
supramunicipals: 

- Consorci Provincial de Servei de Prevenció d'Incendis i Salvament d'Alacant. 

- Consorci de Comarques Centrals Valencianes. 

- Consorci d'Execució de Previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona XIV. 

- Reciclatge de Residus de la Zona XIV, S.A. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Rendició de comptes 

El Compte General, integrat pel Compte propi de l'Ajuntament i el de les societats 
mercantils Promo Ibi i Ràdio Ibi –de participació íntegrament municipal–, el va formar 
la Intervenció el 16 de juny de 2009, amb un lleuger retard respecte del termini legal 
establit (1 de juny). Hem observat que l'expedient de formació i aprovació del Compte 
General no conté l'escrit de rendició que han de subscriure amb anterioritat l'alcaldessa, 
o la tinent d'alcalde delegada, i els òrgans competents de les societats mercantils Promo 
Ibi i Ràdio Ibi; malgrat el que s'assenyala en l'article 212.1 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (LRHL). 

El Compte General va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 21 de setembre de 2009, 
dins del termini establit per l'article 212.4 de la LRHL, i fou retut en aquesta Sindicatura 
de Comptes el 23 de novembre de 2009, ultrapassant lleugerament el termini legal 
previst (fins al 31 d'octubre), a causa de certes incidències informàtiques sorgides en 
l'enviament telemàtic de la informació comptable. Posteriorment, el Ple, en sessió de 25 
de gener de 2010, aprovà la rectificació dels estats comptables afectats per les dites 
incidències. 

Tal com estableix la regla 98 de la Instrucció del model normal per a la comptabilitat de 
l'Administració Local (ICAL), els comptes anuals elaborats per l'Ajuntament 
comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació 
del pressupost i la memòria. A aquests comptes adjunten les actes d'arqueig de les 
existències referides a 31 de desembre de 2008 i les notes o certificacions de cada 
entitat bancària dels saldos existents en aqueixa data. 

Al seu torn, atenent al que es preveu en la regla 99 de la ICAL, els comptes anuals de 
les societats dependents Promo Ibi i Ràdio Ibi comprenen el balanç, el compte de 
pèrdues i beneficis, la memòria i l'estat de canvis del patrimoni net; tal i com estableix 
el Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola. 

En la revisió de la informació comptable retuda per l'Ajuntament, hem observat certes 
diferències amb el Compte General aprovat per la corporació, com ara el contingut de la 
nota 22 de la memòria (relativa a fets posteriors), que no consta en la informació retuda, 
o també la falta d'informació comparativa amb l'exercici de 2007 en els comptes rendits 
de les societats dependents, a diferència dels continguts en el Compte General. Atés que 
hem constatat, així mateix, certes discrepàncies entre la informació retuda i aprovada 
per l'Ajuntament en relació amb el Compte General de l'exercici de 2007, es recomana 
l'adopció de mesures oportunes perquè els comptes retuts siguen els que efectivament 
aprova la Corporació. 

Al seu torn, i pel que fa a la liquidació del pressupost de l'exercici de 2008, es pot 
assenyalar que aquest és aprovat inicialment el 5 de març de 2009, tot ultrapassant 
lleugerament el termini previst en l'article 191.3 de la LRHL (1 de març). No obstant 
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això, el 29 de maig de 2009 s'aprova la liquidació rectificada, en haver detectat un error 
material en la xifra de despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals. S'han superat àmpliament els terminis legals prevists per a trametre una còpia 
de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'Economia i Hisenda. 

5.2 Informació al Ple de l'Ajuntament 

L'article 207 de la LRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple de 
l'Ajuntament, per conducte de la Presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i sobre el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple 
determine. Les regles 105 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació 
que s'ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a 
l'execució del pressupost corrent d'ingressos i despeses, les seues modificacions i els 
moviments i la situació de la tresoreria. 

El títol quart de la base d'execució número 24, que acompanya el pressupost de 2008, 
preveu el subministrament trimestral al Ple de la informació assenyalada en les regles 
105 i següents de la ICAL. Hem verificat que la dita informació ha sigut facilitada al 
Ple, encara que amb un lleuger retard (entre un i tres mesos). 

El títol tercer de la base d'execució número 24 es refereix a l'exercici de la funció 
interventora en els termes prevists en els articles 213 i següents de la LRHL. Hem 
comprovat que les despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia no són objecte d'una 
altra fiscalització plena amb posterioritat, a pesar del que s'estableix en l'article 219.3 
del citat text legal. En conseqüència, no s'han tramés al Ple els informes que comprenen 
les fiscalitzacions efectuades amb posterioritat a la fiscalització prèvia limitada. 

Tampoc no s'han elaborat els informes de control financer de les dues societats 
mercantils participades íntegrament per l'Ajuntament, Promo Ibi i Ràdio Ibi; per tant, no 
s'ha tramés aquesta informació al Ple de la Corporació, malgrat el que s'estableix en 
l'article 220 de la LRHL. 

5.3 Comentaris sobre els estats financers del Compte General 

En l'annex 1 del present Informe, s'adjunten el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial, la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses, el resultat 
pressupostari i l'estat de romanent de tresoreria dels exercicis de 2007 i 2008. 

En el quadre següent es mostren les principals magnituds pressupostàries dels exercicis 
de 2007 i 2008, en euros. 
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Magnitud 2007 2008 

Pressupost inicial 19.546.573  19.576.740   

Previsions d'ingressos definitives 26.118.879  22.533.775   

Previsions de despeses definitives 26.118.879  22.533.775   

Drets reconeguts 20.188.189  20.129.074   

Obligacions reconegudes 22.206.132  20.091.344   

Resultat pressupostari ajustat 507.082  (740.462)   

Romanent de tresoreria per a despeses generals 234.137  (341.624)   

Romanent de tresoreria total  1.070.500  1.031.130   

Quadre 1 
 

En els apartats 7.1 i 7.2 analitzem el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

En relació amb els comptes de les societats mercantils participades íntegrament per 
l'Ajuntament d'Ibi, en el quadre següent es reflecteixen, en euros, les xifres del capital 
social, de l'actiu del balanç i del resultat de l'exercici de 2008. 

 

Denominació Capital Actiu Resultat 

Promocions i Iniciatives Municipals, SL   409.260 1.270.627 310 

Ràdio Ibi, Emissora de Freqüència Modulada, S.L.  80.000 76.466 6.384 

Quadre 2 
 

En la revisió formal del contingut de la memòria de l'Ajuntament d'Ibi, hem observat 
que en la nota 22, "Fets posteriors", s'indica el següent: "En la declaració de l'IVA 
corresponent al quart trimestre de 2008, va resultar un saldo a favor de l'Ajuntament de 
700.814,15 euros, i que es troba en període revisable". Quant a això, es pot assenyalar 
que en el saldo anterior hi ha 668.793 euros de dubtós cobrament, a causa de les 
actuacions de comprovació i investigació de l'AEAT sobre la declaració de l'IVA de 
l'exercici de 2008 i de la consegüent proposta de liquidació de data 30 de novembre de 
2009, per mitjà de la qual es va denegar la possibilitat de deduir les quotes suportades 
en la rehabilitació i ampliació del Teatre "Río", per 627.087 euros; també s'hi aprecia la 
caducitat del dret a deduir quotes meritades en l'exercici de 2004, per 41.706 euros. 

Contra aquesta liquidació tributària, el 29 de desembre de 2009 l'Ajuntament presentà 
una reclamació economicoadministrativa davant del TEAR, que a la data de realització 
del present treball es troba pendent de resolució (juny de 2010). 
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Aquesta contingència fiscal no ha pogut ser reflectida comptablement per l'Ajuntament, 
al no disposar de la informació necessària en el moment de tancar els comptes de 
l'exercici de 2008. En l'apartat 7.2 del present Informe s'analitza l'efecte d'aquesta 
contingència en el saldo del compte "Deutors no pressupostaris". 

D'altra banda, també hem observat que la nota 22 de la memòria informa sobre un 
conveni urbanístic subscrit el 20 d'abril de 2007 amb una urbanitzadora, per a l'execució 
d'un vial i del parc públic "Giravella", per un import de 2.438.168 euros. Pel que fa al 
pagament del preu per part de l'Ajuntament, el conveni estableix el pagament per 
compensació de tributs urbanístics a càrrec de la urbanitzadora i, alternativament, 
mitjançant l'adjudicació d'excedents d'aprofitament. També s'hi acorda que, una vegada 
transcorregut el termini de quatre anys, prorrogables per dos terminis més de dos anys 
cada un, l'Ajuntament haurà d'abonar el crèdit pendent actualitzat per l'IPC. 

Quant a això, la memòria assenyala que, "a càrrec del pressupost de 2009, en la partida 
d'inversions en infraestructures, s'ha imputat un import de 82.723 euros, equivalent als 
tributs urbanístics meritats en l'àmbit d'actuació del citat conveni". 

De la revisió del conveni per a l'execució d'obres, es desprén que el seu objecte es troba 
comprés en l'àmbit objectiu d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, al no haver-lo inclòs en els supòsits d'exclusió prevists en l'article 3.1.d) 
d'aquesta Llei. No obstant això, l'Ajuntament subscrigué aquest conveni sense atenir-se 
als requisits establits en l'article 11 de la LCAP i al que es disposa en l'article 14.2 en 
relació amb el pagament ajornat. 

Quant a la informació subministrada en la memòria, es pot assenyalar que, en l'estat de 
despeses a càrrec de pressuposts d'exercicis posteriors, no figura el compromís de 
pagament derivat del conveni anterior. Així mateix, encara que la recepció de l'obra 
tingué lloc en abril de 2009, hem constatat que l'inventari i el balanç de la corporació a 
31 de desembre de 2009 no reflecteixen les obres rebudes ni els deute compromesos. 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

L'elaboració, formulació i aprovació del pressupost de l'entitat local, ve regulada en els 
articles 1 a 23 del RD 500/1990, i en els articles 162 a 169 de la LRHL. 

Quant a l'elaboració del pressupost de 2008, es pot assenyalar que és el tinent d'alcalde 
qui el formula (per delegació de l'Alcaldia) el 4 de febrer de 2008; cosa que ultrapassa 
el termini legal previst en l'article 18 del RD 500/1990 (30 de setembre de 2007). Quant 
a això, es recomana a l'Ajuntament que, en aquells casos en què no es puga aprovar el 
pressupost fins a l'exercici següent, s'acorde formalment prorrogar el pressupost de 
l'exercici anterior. 

Addicionalment, hem observat que l'enviament d'una còpia del pressupost a 
l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma ha superat en dos mesos el 
termini previst a aqueix efecte en l'article 169.4 de la LRHL. 

En general, l'expedient del pressupost conté tota la documentació exigida per la 
legislació vigent. No obstant això, es pot assenyalar que l'annex d'inversions hauria 
d'incloure l'any d'inici i de finalització prevists, així com l'òrgan encarregat de 
gestionar-les (tal i com estableix l'article 19 del RD 500/1990), i que l'informe 
economicofinancer hauria de ser més detallat quant a l'estimació de les despeses i els 
ingressos. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Tal com es mostra en el quadre següent, el resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 
2008 ha donat un import negatiu de 740.462 euros, a diferència de l'exercici anterior, en 
què va ser de 507.082 euros. Això s'explica perquè en 2007 es va produir un ajust 
significatiu per desviacions de finançament negatives de l'exercici, mentre que en 2008 
s'han produït ajusts significatius en les desviacions positives. És a dir que en 2007 es 
reconegueren obligacions de despeses el finançament afectat de les quals no havia sigut 
cobrat en l'exercici, mentre que en 2008 es van reconéixer drets les despeses amb 
finançament afectat dels quals havien sigut reconegudes en exercicis anteriors. 

A continuació es mostra, en segles quadres elaborats en euros, la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2008 i la seua comparació amb l'exercici anterior. 

Quadre 3 
 

Resultat pressupostari dels exercicis de 2007 i 2008 2007 2008 
Variació 

bruta 
% 2008 
/2007 

a  Operacions corrents 2.120.196 1.869.312 (250.884) (11,8%) 

b  D'altres operacions no financeres (5.194.439) (1.863.335) 3.331.103 64,1% 

1.Total operacions no financeres (a+b) (3.074.243) 5.977 3.080.219 100,2% 

2.Actius financers 0 0 0  -  

3. Passius financers 1.056.300 31.753 (1.024.547) (97,0%) 

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3) (2.017.942) 37.730 2.055.672 101,9% 

4. (+) Cts. finançats amb rom. tres. per a desps. grals. 799.861 0 (799.861) (100,0%) 

5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.208.333 344.312 (1.864.021) (84,4%) 

6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici 483.169 1.122.503 639.334 132,3% 

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 507.082 (740.462) (1.247.544) (246,0%) 

Quadre 4 

Resultat pressupostari de l'exercici de 2008 

Drets 
reconeguts 
nets 2008 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2008 Totals 

a. Operacions corrents 16.041.339 14.172.027 1.869.312 

b. D'altres operacions no financeres 2.394.135 4.257.470 (1.863.335) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.435.474 18.429.497 5.977 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 1.693.600 1.661.847 31.753 

I. Total  (1+2+3) 20.129.074 20.091.344 37.730 
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Com a resultat del treball realitzat en la revisió del resultat pressupostari, s'han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- En l'execució pressupostària dels ingressos tributaris, hem observat un baix grau 
d'execució de determinats subconceptes, com ara: altes de l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana (50,7%), impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys (60,5%), impost sobre construccions i obres (38,7%) i llicències 
urbanístiques (45%). Encara que els drets reconeguts nets d'aquests conceptes 
només en representen un 7% del total, de tota manera es pot assenyalar que –
llevat de les altes de l'IBI– la resta ha experimentat una significativa reducció 
respecte de l'exercici anterior (al voltant del 75%), circumstància aquesta que no 
havia sigut prevista en l'informe economicofinancer per a l'elaboració del 
pressupost de l'exercici de 2008. 

- En la revisió de les desviacions de finançament calculades per l'Ajuntament, 
hem observat certes incidències no significatives en el càlcul d'aqueixa 
magnitud, les quals caldria tenir en compte per tal d'esmenar-les i d'obtenir 
millor les desviacions de l'exercici i les acumulades. 

- Quant a l'efecte, sobre el resultat pressupostari de l'exercici de 2008, de la 
contingència fiscal per la impossibilitat de deduir les quotes de l'IVA (que hem 
comentat en l'apartat 5.3 de l'Informe), atés que el coeficient de finançament de 
l'obra és pràcticament del 100%, caldria incrementar les obligacions de l'exercici 
i els ajusts per desviacions de finançament; raó per la qual el dit ajust no tindria 
efecte en el resultat pressupostari ajustat. 

A part d'això, de la revisió dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l'exercici de 2009 aprovats pel Ple es desprén l'existència de despeses realitzades en 
l'exercici de 2008 que no foren imputades al pressupost, per import de 95.410 euros; tal 
com es reflecteix en el quadre següent, que comprén la informació global sobre aquests 
expedients. 

 

Exercici 
d'aprovació 

Número 
expedient Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2008 

Despeses de 
l'exercici de 

2008 

Despeses dels 
exercicis 2009 i 

2010 

2009 01 21.486 21.486 - - 

2009 02 99.025 3.615 95.410 - 

Total  120.511 25.101 95.410  

Quadre 5 
 

En relació amb les despeses de l'exercici de 2008, per 95.140 euros, es pot assenyalar 
que les van realitzar sense consignació pressupostària i que corresponien –tal com 
consta en l'informe d'Intervenció– bàsicament a l'àrea de serveis públics, esports, 
educació i cultura. En aqueix informe s'indica també que determinades despeses, per 
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import de 82.967 euros, foren contretes sense efectuar prèviament el preceptiu 
expedient de contractació, a pesar que, per raó de l'import, no tenien la consideració de 
contractes menors. 

Quant a l'expedient de despeses realitzades amb anterioritat a l'exercici de 2008 
(exercicis de 2005 i 2006), per import de 21.486 euros, en el preceptiu informe de la 
Intervenció s'indica que es tracta de despeses ja pagades que corresponen a l'àrea 
d'esports. Entre aquestes despeses, se'n troben de no suportades per cap justificant legal 
per import de 9.190 euros; aquesta circumstància ha motivat que el Ple de l'Ajuntament 
acordés personar-se com a acusació particular en les diligències prèvies presentades 
davant del Jutjat de Primera Instància d'Ibi. Pel que fa a la situació processal d'aquest 
litigi, segons que ens informen els advocats de l'Ajuntament, a la data de realització del 
present treball es troba en fase d'instrucció i se n'estima un termini de resolució 
aproximat de dos anys, sense que fins a la data s'haja reclamat cap import. 

Així mateix, entre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits tramitats en 
l'exercici de 2009, però no aprovats, es troba l'iniciat a conseqüència de la reclamació 
presentada en juliol de 2008 per la mercantil adjudicatària de les obres de la piscina 
climatitzada (vegeu l'apartat 8.3) del pagament de nou factures, per un import conjunt 
de 264.458 euros en concepte d'obres realitzades en la piscina i en el poliesportiu 
municipal en 2008. No obstant això, aquest expedient va ser paralitzat per la Intervenció 
de la Corporació en setembre de 2009, davant de la impossibilitat d'acreditar 
tècnicament l'execució de l'obra. A la data de realització del nostre treball, no hem 
obtingut evidència de l'adequada i suficient acreditació de les referides despeses ni, per 
tant, de la seua aprovació. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Tal com es mostra en el quadre següent, el romanent de tresoreria total de l'exercici de 
2008 ha sigut d'1.031.130 euros, i ha experimentat un lleuger increment del 4% respecte 
de l'exercici anterior. No obstant això, a conseqüència del saldo acumulat de les 
desviacions de finançament, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha donat 
un import negatiu de 341.624 euros, mentre que en l'exercici de 2007 va ser de 234.137 
euros. 
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Romanent de tresoreria 2007 2008 
% 

2008/2007 

1.(+) Fons líquids 4.293.605 3.781.259 (11,9%) 

2.(+) Drets pendents de cobrament 2.070.472 2.667.101 28,8% 

-(+) Del pressupost corrent 982.531 766.938 (21,9%) 

-(+) De pressuposts tancats 297.055 355.309 19,6% 

-(+) D'operacions no pressupostàries 790.886 1.544.854 95,3% 

-(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 0  - 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 5.293.577 5.417.231 2,3% 

-(+) Del pressupost corrent 1.459.137 1.831.494 25,5% 

-(+) De pressuposts tancats 15.000 10.524 (29,8%) 

-(+) D'operacions no pressupostàries 3.819.440 3.575.212 (6,4%) 

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

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.070.500 1.031.130 (3,7%) 

II. Saldos de dubtós cobrament 36.854 21.473 (41,7%) 

III. Excés de finançament afectat 799.510 1.351.281 69,0% 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 234.137 (341.624) (245,9%) 

Quadre 6 
 

En la revisió del càlcul d'aquesta magnitud pressupostària, s'han posat de manifest els 
aspectes següents: 

- Tal com es comenta en l'apartat 7.1 anterior, no s'hi han imputat despeses de 
l'exercici de 2008 per import de 95.410 euros, realitzades en l'àrea d'esports. 

- Dins del subconcepte "Hisenda pública, deutora per IVA", s'inclouen saldos 
deutors per import de 668.793 euros corresponents a la liquidació de l'IVA de 
l'exercici de 2008. Tal com hem indicat en l'apartat 5.3, aqueixos saldos haurien 
de ser considerats de dubtós cobrament, vista la contingència fiscal derivada de 
la liquidació practicada per l'AEAT. En conseqüència, el saldo del romanent de 
tresoreria total hauria de ser minorat en l'import citat. D'altra banda, l'excés de 
finançament acumulat que figura en el romanent de tresoreria no es veuria 
afectat, ja que el coeficient de finançament de les obres és del 100%. 

- S'haurien de revisar els saldos deutors per operacions no pressupostàries derivats 
dels avançaments de caixa fixa, que al tancament de l'exercici calia haver 
justificat i cancel·lat conformement al que s'estableix en l'article 190 de la 
LRHL. També hem observat que els fons lliurats a les caixes fixes haurien de ser 
justificats dins dels tres mesos següents a la seua constitució o reposició, tal com 
estableixen les bases d'execució pressupostària. 
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Tenint en compte que el pressupost de l'exercici de 2008 s'ha liquidat amb un romanent 
de tresoreria negatiu, l'Ajuntament ha d'adoptar alguna de les mesures previstes en 
l'article 193 de la LRHL. A aqueix efecte, encara que el 6 d'abril de 2009 el Ple de la 
Corporació acordà subscriure una operació de crèdit per 341.624 euros per tal de donar 
compliment al citat precepte, aquesta operació no va ser finalment contractada. En 
conseqüència, es pot concloure que l'Ajuntament no s'hi ha atés al que es disposa en el 
referit text legal. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d'aplicació 

En l'exercici de 2008 hi havia vigents les següents disposicions en matèria de 
contractació aplicables a la Corporació: 

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

- 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). 

L'Ajuntament d'Ibi, com a Administració local, s'integra en l'àmbit subjectiu d'aplicació 
previst en l'article 1.a) de la LCAP i en l'article 3.1.a) de la LCSP. Els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LCSP (1 de maig de 
2008), pel que fa als efectes, compliment i extinció –compresa la duració i el règim de 
pròrrogues–, es regeixen per la LCAP i per la seua normativa de desenvolupament; 
mentre que els adjudicats amb posterioritat s'han d'atenir al que es disposa en la LCSP 
per a l'Administració pública. 

8.2 Aspectes generals 

D'acord amb la informació obtinguda (facilitada per la Corporació), hem elaborat el 
quadre següent, on s'indica el nombre i l'import dels contractes subscrits en l'exercici, 
detallats per tipus i procediments d'adjudicació. 
 

Tipus de contractes 
Procediments 
d'adjudicació Euros 

Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert 135.956 36,0% 2 40,0% 

Negociat 205.031 54,3% 1 20,0% 

Menors 36.629 9,7% 2 40,0% 

Subtotal 377.616 100,0% 5 100,0% 

Subministraments 

Obert 96.379 57,7% 1 25,0% 

Negociat 61.047 36,6% 1 25,0% 

Menors 9.522 5,7% 2 50,0% 

Subtotal 166.948 100,0% 4 100,0% 

Serveis 

Menors 56.583 100,0% 10 100,0% 

Subtotal 56.583 100,0% 10 100,0% 

Gestió de serveis Subtotal - 100,0% 1 100,0% 

D'altres contractes Subtotal 52.800 100,0% 1 100,0% 

Contractes especials Subtotal 43.448 100,0% 1 100,0% 

Total 697.395 22   

Quadre 7 
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Quant a la informació facilitada en el perfil de contractant de l'Ajuntament d'Ibi, podem 
assenyalar que es troba inclòs des d'agost de 2009 en la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. A partir d'abril de 2010, per indicació d'aquesta Sindicatura, en la web de 
l'Ajuntament s'ha inclòs un enllaç amb la dita Plataforma. 

La societat dependent Ràdio Ibi no disposa de perfil de contractant en la seua web, de 
manera que no s'até al que es disposa en l'article 42 de la LCSP. En conseqüència, no 
s'han publicat les instruccions de contractació previstes en l'article 175.b) de la LCSP. 

La societat dependent Promo Ibi no té seu electrònica pròpia, sinó que s'anuncia a través 
de la web de la corporació. En aqueix espai figura un enllaç indirecte a una altra web 
que conté algun anunci de licitació publicat per Promo Ibi, però que no pot considerar-
se perfil de contractant tal com l'estableix l'article 42 de la LCSP. Promo Ibi tampoc no 
publica les instruccions de contractació previstes en l'article 175.b) de la LCSP. 

Quant al contingut de les instruccions de contractació aprovades pels òrgans de 
contractació de Ràdio Ibi i Promo Ibi, es pot assenyalar que no regulen expressament els 
següents aspectes significatius: 

- criteris objectius de valoració d'ofertes, 

- justificació de la necessitat del contracte, 

- excepcions de publicitat per raó de la quantia, 

- modificacions i pròrrogues. 

Pel que fa a l'obligació de comunicar els contractes subscrits en 2008 al Registre Públic 
de Contractes de l'Estat dins dels tres mesos següents –prevista en l'article 30 de la 
LCSP i en l'article 58 del TRLCAP–, podem assenyalar que hom ha complit aqueixa 
obligació amb cert retard. 

8.3 Mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis i l'adequació de la formalització dels corresponents expedients administratius, 
hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l'exercici de 2008 i de 
modificats i complementaris subscrits en l'exercici (vegeu el quadre 8), a partir de la 
informació recaptada per aquesta Sindicatura. 

Per a determinar la grandària i composició de la mostra de contractes que havíem de 
revisar, s'han tingut en compte criteris com: 

- un import d'adjudicació quantitativament significatiu; 

- la tramitació urgent, a l'objecte de comprovar-ne la justificació i motivació, ja 
que suposen una tramitació especial segons la LCSP; 

- els modificats i/o complementaris quantitativament significatius subscrits en 
l'exercici. 
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El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar l'adequació de la tramitació dels 
contractes a la normativa aplicable, en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte; així com els 
documents justificatius i l'adequació de la comptabilitat de la despesa. 

Hem posat un èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació i en el seu barem i 
valoració en els diversos procediments d'adjudicació que així ho requerien, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d'urgència i emergència, perquè aquestes 
impliquen una tramitació especial segons la LCSP. 

La mostra seleccionada s'ha estés a dos contractes adjudicats en l'exercici, l'import 
d'adjudicació global dels quals ha sigut de 295.496 euros, que representa el 50% de 
l'import total segons la informació rebuda. També hem verificat tres contractes 
modificats subscrits en 2008, l'import conjunt dels quals s'eleva a 298.357 euros, el 
100% de les modificacions de l'exercici segons la informació subministrada per la 
Corporació. 

 

Tipus Objecte Tramitació Procediment 
Adjudicació 
(sense IVA) 

Normativa 
d'aplicació 

O Obres complementàries del P. Justícia Or NS 205.031 LCSP 

O Obres d'adequació edifici ajuntament U A 90.466 TRLCAP 

 Total mostra contractes 295.496   
 

 Objecte 

Import 
contracte 
principal Procediment 

Import 
modificat 
sense IVA 

Normativa 
d'aplicació 

  Modificat adequació edifici ajuntament 90.466 A 4.253 LCSP 

 Modificat obres P. Justícia 1.025.862 A 205.036 TRLCAP 

  Modificat neteja edificis municipals 324.469 A 89.068 LCSP 

  Total mostra modificats 298.357   

O: Contracte d'obres  Or: Tramitació ordinària  U: Tramitació d'urgència 

A: Procediment obert  NS: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 8 
 

8.4 Revisió dels contractes seleccionats 

a) Obres complementàries i modificat d'obres del Palau de Justícia 

El 13 de juliol de 2006, la Generalitat i l'Ajuntament d'Ibi subscrigueren un conveni de 
col·laboració per a construir un edifici que allotgés la seu dels jutjats d'Ibi (Palau de 
Justícia), en virtut del qual la redacció del projecte tècnic i la direcció, el control i el 
seguiment de les obres correspon a la Conselleria de Justícia i Administracions 
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Públiques (Conselleria), mentre que la contractació i construcció de les obres correspon 
a l'Ajuntament. 

El contracte es tramita per mitjà de concurs obert, amb un pressupost de licitació 
d'1.190.000 euros, i el criteri d'adjudicació amb la valoració més baixa és el del preu 
(només un 15%, enfront del 60% de la memòria constructiva i del 20% de la qualitat). 
Al concurs solament es presenten dos licitadors i és adjudicat el 28 de setembre de 2006 
pel preu de licitació (1.190.000 euros, comprés l'IVA), amb un termini d'execució de 
dotze mesos comptadors des de la data de comprovació del replantejament de les obres 
(6 de març de 2007). 

Posteriorment, el 26 de juny de 2007, l'Ajuntament manifesta la conveniència que la 
Conselleria estudie certes millores, per introduir-les en el projecte tècnic inicial, com 
són la instal·lació de climatització, el centre de transformació i la urbanització de 
l'entorn exterior. Mitjançant un informe de la directora de les obres de la Conselleria de 
31 de gener de 2008, s'assenyala que els dits canvis impliquen una modificació 
contractual, però també obres complementàries. 

Quant a la modificació contractual, la Conselleria proposa l'aprovació del consegüent 
projecte modificat, per 237.842 euros, i assenyala que això no supera el 20% del 
pressupost. Aquest projecte comprén el centre de transformació i la instal·lació de 
climatització (plantes baixa i segona), a més d'increments de mesura d'unitats d'obra ja 
prevista. El 22 de juliol de 2008 es subscriu aquesta modificació del contracte, el 
termini del qual s'estén fins al 15 d'octubre de 2008. 

Quant a les obres complementàries, en el referit informe de 31 de gener de 2008 
aquestes es quantifiquen en 237.836 euros (comprés l'IVA), indicant que representen un 
19,98% del contracte primitiu, i es proposa de fer-ne la contractació amb el contractista 
de l'obra principal, per mitjà d'un procediment negociat sense publicitat. Aquest projecte 
inclou la restant instal·lació de climatització, la urbanització exterior de l'edifici i les 
despeses de control de qualitat i seguretat i salut, a més d'unes altres partides. El 
consegüent contracte d'obres complementàries es subscriu el 14 d'octubre de 2008 i 
s'acorda prorrogar el contracte fins al 9 de desembre de 2008. 

Pel que fa a la modificació del contracte, entenem que la incorporació del centre de 
transformació i la instal·lació de la part de climatització obeeixen més a imprevisions 
i/o deficiències del projecte original, que no a necessitats noves o a causes que no 
poguessen ser previstes en la redacció d'aquest projecte (que és el que es preceptua en 
l'article 101 de la LCAP). Així mateix, quant a les obres complementàries, també 
entenem que la urbanització exterior de l'edifici no pot considerar-se una circumstància 
imprevista (que és el que s'estableix en l'article 155.b de la LCSP i en el 141.d del 
TRLCAP). Finalment, en l'expedient no s'acrediten les raons del repartiment efectuat ni 
la qualificació d'unes obres –com ara la climatització– entre obres complementàries i 
modificació contractual. 

D'altra banda, en relació amb les certificacions emeses en execució de les obres, es pot 
assenyalar que existeixen cinc certificacions la fiscalització de les quals per part de la 
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Intervenció es realitza després d'haver-les pagades. A més a més, existeix una 
certificació de revisió de preus en la qual no consta la conformitat de l'aparellador 
municipal abans d'haver-ne fet el pagament. 

La recepció de l'obra principal es formalitza el 23 de gener de 2009, amb retard respecte 
del termini d'execució finalment aprovat (15 d'octubre de 2008). També la recepció de 
les obres complementàries, de data 17 de juny de 2009, es produeix amb retard respecte 
del termini finalment cordat (9 de desembre de 2008). En l'expedient haurien de quedar 
acreditades les causes de la demora en l'execució de les obres i la possible exigència de 
les penes previstes en la normativa contractual (articles 196.4 de la LCSP i 95.3 del 
TRLCAP). 

L'import final del contracte, de les obres complementàries i de les revisions de preus, ha 
ascendit a 1.872.430 euros; cosa que representa un increment del 57% sobre el preu del 
contracte original. 

Finalment, tal com estava previst en el conveni de 13 de juliol de 2006, una vegada 
rebudes les obres l'Ajuntament ha posat a disposició de la Conselleria –mitjançant un 
Decret de 29 de gener de 2010– l'edifici construït per a la seu del Palau de Justícia d'Ibi. 
No obstant això, a la data d'execució del present Informe no s'ha subscrit l'addenda 
prevista en el referit conveni en la qual s'ha de fixar el termini de disposició i l'import de 
l'arrendament que ha de pagar la Conselleria. 

b) Contracte d'adequació de l'edifici de l'ajuntament i modificat subscrit 

Mitjançant un conveni de col·laboració subscrit el 12 de novembre de 2007 entre 
l'Ajuntament, l'IMSERSO i la Fundació ONCE, s'acorda la participació de la 
Corporació en el Programa d'Accessibilitat Universal, la qual es compromet a executar 
obres per un pressupost de 106.000 euros, rebent a canvi finançament de les citades 
entitats. El projecte d'execució s'aprova en gener de 2008 i té per objecte la instal·lació 
d'un ascensor exterior a l'ajuntament i l'adequació dels banys de l'edifici. El termini per 
a presentar la justificació d'aquestes obres a les entitats que financen el projecte, és de 
divuit mesos. 

La tramitació de l'expedient es declara urgent per mitjà d'un Decret del tinent d'alcalde 
delegat de 25 de gener de 2008 i se'n proposa l'adjudicació per concurs. Els criteris de 
valoració prevists en el plec de condicions administratives només valoren l'oferta 
econòmica en un 5% del total, mentre que la qualitat es valora en un 65% i la solució 
del servei sanitari en un 15%. 

El contracte es signa el 29 de maig de 2008 per un import de 104.940 euros, comprés 
l'IVA, amb un termini d'execució de tres mesos, sense haver realitzat el replantejament 
previ del projecte, el qual no s'efectua fins al 20 de juny de 2008. 

Pel que fa a la urgència en la tramitació, hem observat que, si bé és cert que el termini 
de presentació de proposicions es redueix a tretze dies, en canvi en els terminis següents 
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per a l'adjudicació no s'aprecia la reducció del 50% en els terminis prevista en el 
TRLCAP per a la tramitació urgent de la contractació. 

Quant als criteris de valoració, considerem que la ponderació de l'oferta econòmica 
s'hauria d'aproximar al 50% del total i que la valoració dels altres dos criteris s'hauria de 
poder efectuar –en tant com això fos possible– per mitjà de paràmetres objectius 
prèviament definits en els plecs de condicions administratives. 

L'acta de recepció de l'obra es signa el 22 d'octubre de 2008; encara que posteriorment 
la direcció tècnica detecta una sèrie de deficiències que han de ser reparades pel 
contractista. 

c) Modificat del contracte de neteja d'edificis municipals 

El contracte original de serveis de neteja dels edificis de propietat municipal, es va 
subscriure el primer de gener de 2005 per un import de 347.182 euros anuals, amb un 
termini inicial de dos anys, prorrogables per dos més. 

Mitjançant un informe tècnic de 5 de novembre de 2008, se'n proposa la modificació del 
contracte per necessitats noves sorgides (noves dependències municipals), així com per 
l'existència de serveis deficitaris, per un import total de 95.302 euros anuals. La dita 
modificació significa un increment del 27% en el preu del contracte principal i es 
sol·licita un dictamen previ al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el 
qual té caràcter facultatiu. Després del dictamen favorable del dit Consell i de l'oportuna 
audiència al contractista, es subscriu el contracte modificat de serveis el 12 de gener de 
2009, amb efectes des de juny de 2008. 

Com que la vigència del contracte finalitzava l'1 de gener de 2009, la Corporació, amb 
posterioritat a la tramitació del modificat, va iniciar una nova licitació per a la 
contractació d'aquests serveis, que es formalitzà l'11 de maig de 2009. 

A la vista de la tramitació dels expedients anteriors, es recomana que s'agiliten les 
gestions necessàries perquè l'aprovació dels expedients s'efectue amb anterioritat a la 
necessitat de la despesa. 

En la revisió de les factures emeses en 2008 en execució del contracte citat, hem 
observat que no porten data de registre d'entrada ni la conformitat amb la prestació del 
servei. 
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9. FISCALITZACIÓ SOL·LICITADA 

Tal com s'indica en l'apartat 2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'anàlisi dels 
aspectes que estudiem a continuació. 

9.1 Impost sobre els terrenys del "Cerro de Santa Lucía" 

En el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de 2000, vigent actualment, els terrenys 
del "Cerro de Santa Lucía" objecte d'anàlisi estan qualificats com a zona de dotació 
d'espais lliures, és a dir com a zona verda. Anteriorment, en el PGOU de 1982, els dits 
terrenys estaven qualificats com a parc públic.  

L'última ponència de valors o revisió total aprovada pel Cadastre va ser en desembre de 
2004. La parcel·la número 54, corresponent als terrenys del "Cerro de Santa Lucía", 
figurava en els plans cadastrals qualificada com a espai lliure o zona verda, sense que 
tingués assignada referència cadastral (a excepció de l'ermita situada en la dita parcel·la, 
el titular de la qual és l'Ajuntament mateix) i no apareixia en la relació de valors. Com a 
tràmit previ a l'aprovació de la referida ponència, el facultatiu de la Corporació emeté 
un informe favorable de data 18 de juny de 2004, però sense incloure-hi la pertinent 
informació sobre els terrenys de Santa Lucía a efectes tributaris. És per això que la 
propietat dels terrenys no ha sigut gravada amb l'impost sobre béns immobles. 

En setembre de 2006 es va segregar una parcel·la de la citada finca per a la seua 
compravenda, i en l'escriptura pública se'n posava de manifest que la major part de la 
finca transmesa mancava de referència en el Registre, advertint als compareixents la 
necessitat de sol·licitar la dita assignació a la Gerència Teritorial del Cadastre. Com que 
no hi havia referència cadastral, no es va meritar l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 

En agost de 2007, la Corporació subscrigué un conveni amb SUMA Gestió Tributària 
(organisme autònom dependent de la Diputació d'Alacant) per a fer l'actualització de la 
base de dades cadastral alfanumèrica del municipi d'Ibi. Com a resultat del treball 
efectuat per la dita entitat, es va posar de manifest la necessitat que fos l'Ajuntament 
mateix qui havia de regularitzar la situació cadastral de la finca en qüestió, comunicant 
a la Gerència Territorial del Cadastre la incorporació d'aquesta finca a la citada base de 
dades per a la consegüent valoració. 

A la data de realització del present treball, no hem obtingut evidència que hom haja 
comunicat al Cadastre la informació anterior, a l'objecte de regularitzar la situació 
tributària dels terrenys del "Cerro de Santa Lucía". En aquest sentit, es pot assenyalar 
que les administracions estan obligades a subministrar informació al Cadastre 
Immobiliari en els termes prevists en l'article 94 de la Llei 58/2003, General Tributària, 
tal com estableix l'article 36 del RDL 1/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova 
la Llei del Cadastre Immobiliari, a més d'estar subjectes al deure de col·laboració 
previst en l'article 93 de la referida Llei General Tributària. 
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9.2 Pagaments realitzats per l'Ajuntament d'Ibi relacionats de forma directa o 
indirecta amb les obres del Palau de Justícia i del Teatre "Río" 

a) Palau de Justícia 

Els contractes relacionats amb les obres del Palau de Justícia, les hem analitzades en 
l'apartat 8.4.a). A més dels pagaments corresponents a l'execució d'aquests contractes, 
per un import conjunt de 1.872.430 euros, s'abonaren unes altres despeses d'instal·lació 
i de connexió elèctrica per 21.312 euros, sense que hagen sigut formalitzades 
contractualment. 

b) Teatre "Río". Rehabilitació i equipament 

En el quadre següent es resumeixen les dates i els imports dels contractes que donen 
origen als pagaments relacionats amb l'obra del Teatre "Río". 

 

Objecte del contracte 
Data del 
contracte 

Import del 
contracte 

Executat a 
31-12-08 

Termini del 
contracte 

Redacció de projecte i direcció facultativa 27/09/2001 180.304 169.298 4 mesos 

Rehabilitació i ampliació Teatre "Río" 11/09/2003 3.793.103 3.784.596 14 mesos 

Equipament del Teatre "Río" 04/09/2007 2.294.211 1.064.155 4 anys 

Modificat de contracte de rehabilitació (*) 2010 1.580.000  

Modificat de redacció del projecte (*) 2010 75.310  

Total obra 7.922.928 5.018.049 

(*) Contracte pendent de formalitzar a la data de la nostra revisió. 

Quadre 9 
 

El contracte de rehabilitació i ampliació del Teatre "Río" va ser adjudicat per concurs el 
primer d'agost de 2003. Una vegada analitzats els plecs de condicions administratives, 
s'hi observa que la valoració de l'oferta econòmica solament en representa el 20% del 
total; que la valoració de la memòria constructiva i de les millores que hi aporta el 
contractista s'hauria d'haver fet atenent –en tant com això fos possible– a criteris 
objectius i a aspectes concrets prèviament definits, i que la valoració de l'assumpció per 
part del contractista d'unes penes superiors a les previstes en la LCAP, així com la 
realització d'una campanya de publicitat (aquest últim criteri, amb una ponderació igual 
a la de l'oferta econòmica) són criteris que no estan directament relacionats amb la 
millor execució de l'objecte del contracte. 

El contracte es signa l'11 de setembre de 2003, per un import de 3.793.103 euros, 
comprés l'IVA, amb un termini d'execució de catorze mesos. En l'expedient no consta 
l'acta de replantejament previ i en l'acta de comprovació de 10 d'octubre de 2003 
s'acorda suspendre l'inici de les obres. Posteriorment, en l'acta de 12 de novembre de 
2003 s'acorda iniciar les obres. 
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Transcorregut el termini d'execució (12 de gener de 2005), les obres continuen 
executant-se sense que hom n'haja decretat la concessió de cap pròrroga i sense que 
consten en l'expedient les raons de la demora, ni la seua imputació a l'efecte de les 
penalitzacions. 

Posteriorment, en gener de 2007, el contractista paralitza l'execució de les obres, davant 
la necessitat d'adjudicar l'expedient d'equipament del Teatre amb anterioritat a la 
finalització de les obres de rehabilitació, sense que conste en l'expedient el decret de 
suspensió temporal total de les obres. No obstant això, les obres estaven pràcticament 
acabades; s'hi havia certificat un import total de 3.784.596 euros i en quedava, per tant, 
pendent d'executar un import de 8.507 euros. 

La licitació de l'obra d'equipament, per 2.317.386 euros, es tramita per concurs urgent, 
juntament amb la direcció facultativa, la redacció del projecte i les despeses de control 
de seguretat i salut. El contracte es subscriu el 4 de setembre de 2007 i s'hi presenta un 
sol·licitador (el mateix adjudicatari de l'obra de rehabilitació). 

En relació amb la tramitació i el procediment d'adjudicació, es pot assenyalar que la 
urgència en la contractació no està adequadament justificada, ja que la necessitat de 
l'equipament era coneguda des de l'inici de l'obra. Al seu torn, entenem que la 
contractació conjunta de l'elaboració del projecte i de l'execució de les obres no té el 
caràcter excepcional previst en l'article 128 de la LCSP. Així mateix, la contractació de 
la direcció facultativa i del control de seguretat i salut, l'havia d'haver licitada 
l'ajuntament mateix de forma independent, per tal de garantir l'adequat control i 
seguiment de les obres. 

Finalment, pel que fa als criteris d'adjudicació prevists en els plecs de clàusules 
administratives, entenem que l'oferta econòmica (que tan sols puntua un 10% en la 
valoració total) s'havia d'haver ponderat, almenys, en un 50% i que l'experiència de 
l'empresari no havia de ser considerada com un criteri objectiu d'adjudicació, sinó de 
solvència. 

A 31 de desembre de 2008 l'import certificat ascendia a 1.064.155 euros, i des d'aquell 
moment i fins a la data d'elaboració del present treball no s'ha certificat gens d'obra. 

En abril de 2010 s'ha acordat modificar el contracte d'obres de rehabilitació del Teatre 
"Río", per un import d'1.580.000 euros; cosa que representa un increment del 41,6% del 
preu original. 

En relació amb les certificacions i els pagaments emesos en execució dels citats 
contractes, es pot assenyalar que les certificacions de setembre, octubre, novembre i 
desembre de 2005 no s'emeteren fins a 2006. Al seu torn, quatre certificacions de 2006 i 
una certificació de 2008 es van pagar en un termini superior als dos mesos prevists en el 
contracte. 

Finalment, quant a la direcció facultativa inclosa en el contracte d'equipament, segons la 
clàusula 5.2 del plec de clàusules administratives el contractista havia d'haver facturat a 
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l'Ajuntament la direcció d'obra de les certificacions d'equipament emeses en 2007 i 
2008 i la Corporació havia d'haver retingut el dit import del pagament de les 
certificacions; aquesta circumstància no s'ha produït, si bé és cert que –segons el que 
ens comunica la Corporació– estan esmenant-la. 

9.3 Anàlisi de les factures trameses a l'Ajuntament d'Ibi per les mercantils 
Infraestructures Terrestres, S.A. (INTERSA) i Art Quatre durant els 
exercicis de 2005 a 2008 

a) Factures d'INTERSA 

La mercantil INTERSA ha executat per a l'Ajuntament d'Ibi, entre els exercicis de 2005 
i 2008, les obres del Palau de Justícia (els contractes i factures de les quals hem analitzat 
en els apartats 8.4 i 9.2 de l'Informe), les obres del Teatre "Río" (que analitzem en 
l'apartat 9.2 anterior) i les obres de la piscina climatitzada coberta (els contractes de les 
quals es resumeixen en el quadre següent). 

 

Descripció Data 
Import del 
contracte 

Termini d'execució 
previst 

Obres piscina climatitzada  22/10/2004 2.591.986 10 mesos  

Obres complementàries piscina exterior 01/08/2005 294.991 1 mes 

Modificat de piscina climatitzada  01/10/2007 673.769 Termini original 

Total  3.560.746 

Reclamació de factures obres piscina 09/07/2008 264.458  

Quadre 10 
 

Les obres de la piscina coberta foren inicialment adjudicades per 1.834.495 euros en 
2003; encara que en gener de 2004 el contracte es va rescindir per mutu acord entre les 
parts, davant de les modificacions al projecte platejades pels representants de la 
Corporació. 

En 2004 es licita novament l'obra, juntament amb la redacció del nou projecte, per mitjà 
de concurs obert i tramitació urgent. Quant a la urgència en la tramitació, es pot 
assenyalar que tal urgència no ha quedat suficientment acreditat en l'expedient, i pel que 
fa a la liquidació conjunt de l'elaboració del projecte i de l'execució de l'obra, no 
s'aprecia que tinga el caràcter excepcional previst en l'article 125 de la LCAP. 

En relació amb els criteris d'adjudicació, l'oferta econòmica solament es pondera en un 
10% i es penalitzen les baixes superiors al 5%; l'experiència en obres similars es valora 
en un 20% sobre el total. Quant a això, entenem que l'oferta econòmica hauria de tenir 
almenys una ponderació del 50%, i que l'experiència del contractista ha de ser un criteri 
que s'ha de valorar en la fase de solvència tècnica de l'empresari. El criteri d'adjudicació 
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amb major ponderació, el 55%, correspon a la redacció del projecte tècnic, que en 
opinió nostra calia haver contractat de forma independent. 

El 22 d'octubre de 2004 es va subscriure el contracte d'obres, sent el preu d'adjudicació 
igual al de licitació, 2.591.986 euros. L'empresa contractista és qui contracta la direcció 
facultativa de l'obra; quan calia que l'Ajuntament mateix l'hagués licitada de forma 
independent, per tal de garantir l'adequat control i seguiment de les obres. 

Encara que l'acta de comprovació del replantejament de novembre de 2004 és positiva, 
l'inici de les obres es retarda fins a novembre de 2005, una vegada superat el termini 
d'execució del contracte, sense que conste en l'expedient el decret de pròrroga del 
termini i/o de suspensió temporal de l'execució, amb indicació de les causes que 
motiven el dit retard. 

El 9 d'agost de 2005 s'adjudica un contracte d'obres complementàries de la piscina 
coberta climatitzada, per import de 294.991 euros, que té per objecte la construcció, 
depuració i urbanització de la piscina exterior, mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat, al mateix contractista que l'obra principal. No obstant això, entenem 
que aquestes obres no poden adjudicar-se a l'empara de l'article 141.d) de la LCAP, ja 
que es tracta d'obres que poden separar-se tècnicament o econòmicament de l'obra 
principal i que no són estrictament necessàries per l'execució d'aquesta. 

Posteriorment, un informe tècnic de 27 d'octubre de 2006 justifica la necessitat de 
tramitar un contracte modificat per un import de 673.769 euros (26% del preu del 
contracte principal), davant dels increments de mesura i de noves necessitats sorgides 
per l'aplicació del nou reglament de baixa tensió, la desviació de la línia de baixa tensió, 
la solució de vicis ocults apareguts (com ara la impermeabilització del vas de la piscina) 
i l'ajust d'aquest a les mesures reglamentàries. En l'anàlisi de les causes que motiven el 
modificat, s'han posat de manifest deficiències en l'execució i control de l'obra principal. 

L'import total certificat en maig de 2006 s'eleva a 3.560.746 euros, dels quals 
corresponen 294.991 euros a les obres complementàries i 3.265.755 euros a l'obra 
principal. Aquest últim import excedeix en 673.769 euros el preu originari del contracte 
i coincideix amb el contracte modificat subscrit el primer d'octubre de 2007, una vegada 
finalitzades les obres i subscrita l'acta de recepció d'aquestes (juny de 2006). Aquest 
contracte fou subscrit sense haver tramitat prèviament el projecte modificat, previst en 
l'article 146 del TRLCAP. 

Les dues últimes certificacions d'obra, executades en 2006 per import de 757.289 euros, 
no han sigut comptabilitzades fins a l'exercici de 2007, una vegada aprovat el contracte 
modificat. 

Finalment, es pot assenyalar que l'empresa contractista ha reclamat el pagament de 
factures addicionals a les certificacions d'obra comptabilitzades per la corporació, per 
import de 264.458 euros, en concepte de treballs efectuats en les obres anteriors, però 
que no han sigut conformades pel tècnic municipal encarregat de supervisar les obres. 
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b) Factures de la contractista de Ràdio Ibi 

Ràdio Ibi subscrigué el 31 de març de 2004 un contracte per a la realització de 
retransmissions especials per televisió amb una mercantil, la marca comercial de la qual 
és Art Quatre, per 60.000 euros més IVA; el termini del contracte era d'un any 
prorrogable fins a tres anys més. La contractació es va tramitar per procediment 
negociat sense publicitat, amb petició d'ofertes. 

Quant a les pròrrogues anuals previstes en el contracte inicial, es pot assenyalar que 
calia haver-les formalitzades en un contracte, ja que estaven condicionades a la 
presentació d'un pla de viabilitat anual. Addicionalment, encara que la vigència del 
contracte finalitzava el 31 de març de 2007, hom prorroga el contracte de forma tàcita 
fins al 18 de desembre de 2008, quan el consell d'administració de Ràdio Ibi acorda 
cessar les retransmissions acordades, i contractar –si era el cas– la prestació de serveis 
de retransmissions de forma individualitzada. 

Per tant, les factures abonades per Ràdio Ibi a partir del 31 de març de 2007, per import 
de 119.673 euros, no estan emparades per cap contracte. 

A més dels imports facturats a Ràdio Ibi, l'adjudicatària del servei va facturar a 
l'Ajuntament d'Ibi determinats serveis i retransmissions que havia d'haver facturat a 
Ràdio Ibi. A continuació es mostra un quadre de resum dels imports facturats per la 
citada adjudicatària a Ràdio Ibi i a l'Ajuntament. 

 

 Import facturat 

Exercicis a Ràdio IBI a l'Ajuntament Total facturat 

2005 71.165 15.668 86.833 

2006 63.800 28.385 92.185 

2007 75.400 48.291 123.691 

2008 67.473 36.110 103.582 

Subtotals 277.838 128.454 406.292 

Quadre 11 
 

Tenint en compte que les despeses facturades a l'Ajuntament superen el llindar previst 
en l'article 201 de la LCAP per a ser considerades com a contractes menors, havien 
d'haver sigut aprovades mitjançant un expedient de contractació previ. 

En la revisió formal de les factures trameses per la mercantil a Ràdio Ibi i a 
l'Ajuntament d'Ibi en concepte de retransmissions i d'altres, hem observat que no 
contenen data de registre d'entrada ni conformitat amb el servei. Les factures aprovades 
per l'Ajuntament d'Ibi no detallen la identitat del supervisor del servei i solament hi 
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consta un visat. Les factures registrades per Ràdio Ibi no tenen visat de conformitat del 
personal responsable. 
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10. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència de la revisió efectuada, es fan les recomanacions següents: 

a) S'haurien d'adoptar les mesures oportunes per a verificar que els comptes retuts a 
aquesta Sindicatura siguen els efectivament aprovats per la Corporació; tal com 
indiquem en l'apartat 5.1. 

b) L'enviament de la documentació pressupostària a la Comunitat Autònoma i a 
l'Administració de l'Estat, s'ha d'efectuar dins dels terminis prevists legalment; 
tal com s'indica en els apartats 5.1 i 6 de l'Informe. 

c) L'informe economicofinancer i l'annex d'inversions que acompanyen el 
pressupost de l'exercici de 2008, haurien de ser més detallats; tal com s'indica en 
l'apartat 6. 

d) Es recomana a l'Ajuntament que, en aquells casos en què el pressupost no puga 
ser aprovat fins a l'exercici següent, s'acorde formalment la pròrroga del 
pressupost de l'exercici anterior (apartat 6). 

e) Cal esmenar els errors detectats en el càlcul de les desviacions de despeses amb 
finançament afectat que s'han indicat en l'apartat 7.1 de l'Informe. 

f) Els perceptors de fons de caixa fixa haurien d'haver justificat l'aplicació dels 
fons lliurats dins dels terminis que s'indiquen en l'apartat 7.2 de l'Informe. 

g) En relació amb els contractes revisats en els apartats 8.4 i 9 de l'Informe, la 
Corporació hauria d'atendre les recomanacions posades de manifest en aqueixos 
apartats. 

h) Les factures comptabilitzades per la Corporació i per les societats mercantils 
dependents, han de contenir l'oportú registre d'entrada i la data i el visat de 
conformitat amb la prestació del bé o servei. La fiscalització de la despesa s'ha 
de produir sempre amb anterioritat al pagament (apartats 8.4 i 9). 
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11. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Acomplint 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 prengué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l'any 2008, el dit esborrany fou tramés al comptedant perquè, en el 
termini concedit, hi formulés al·legacions. Una vegada transcorregut el termini 
esmentat, no s'han rebut al·legacions. 
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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 60.2.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 19 d'octubre de 2010, aprovà aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 19 d'octubre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

INFORMACIÓ RELLEVANT SOBRE ELS ESTATS I 
COMPTES ANUALS 

 

 



AJUNTAMENT D'IBI 

EXERCICI DE 2008

BALANÇ

ACTIU
EXERCICI DE  

2008
EXERCICI DE  

2007
VARIACIÓ 

BRUTA
VARIACIÓ 

NETA

A) IMMOBILITZAT 16.155.477 25.041.081 (8.885.605) (35,5%)

A) I. Inversions destinades a l'ús general 332.335 3.534.085 (3.201.751) (90,6%)

A) I.1. Terrenys i béns naturals 195.248 347.321 (152.073) (43,8%)

A) I.2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general 137.087 3.186.764 (3.049.678) (95,7%)

A) II. Immobilitzacions immaterials 5.756 156.903 (151.147) (96,3%)

A) II.1. Aplicacions informàtiques 0 7.818 (7.818) (100,0%)

A) II.3. D'altre immobilitzat immaterial 114.962 254.568 (139.606) (54,8%)

A) II.4. Amortitzacions (109.206) (105.483) (3.723) 3,5%

A) III. Immobilitzacions materials 15.791.693 21.324.400 (5.532.707) (25,9%)

A) III.1. Terrenys 2.432.092 908.237 1.523.855 167,8%

A) III.2. Construccions 14.411.905 15.014.335 (602.430) (4,0%)

A) III.3. Instal·lacions tècniques 172.714 6.450.926 (6.278.212) (97,3%)

A) III.4. D'altre immobilitzat 2.544.091 1.922.023 622.069 32,4%

A) III.5. Amortitzacions (3.769.109) (2.971.120) (797.989) -

A) VI. Inversions financeres permanents 25.693 25.693 0 0,0%

A) VI.1. Cartera de valors a llarg termini 25.693 25.693 0 0,0%

C) ACTIU CIRCULANT 6.426.888 6.364.077 62.811 1,0%

C) II. Deutors 2.641.607 2.066.320 575.286 27,8%

C) II.1. Deutors pressupostaris 1.122.247 1.279.586 (157.339) (12,3%)

C) II.2. Deutors no pressupostaris 815.138 785.686 29.452 3,7%

C) II.4. Administracions públiques 725.694 1.048 724.646 69.149,6%

C) II.6. Provisions (21.473) 0 (21.473) -

C) III. Inversions financeres temporals 4.022 4.151 (130) (3,1%)

C) III.3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 4.022 4.151 (130) (3,1%)

C) IV. Tresoreria 3.781.259 4.293.605 (512.346) (11,9%)

TOTAL ACTIU 22.582.364 31.405.158 (8.822.794) (28,1%)

PASSIU
EXERCICI DE 

2008
EXERCICI DE 

2007
VARIACIÓ 

BRUTA
VARIACIÓ 

NETA

A) FONS PROPIS 6.843.924 15.823.488 (8.979.564) (56,7%)

A) I. Patrimoni 5.865.384 10.367.781 (4.502.396) (43,4%)

A) I.1. Patrimoni 34.570.447 35.025.128 (454.681) (1,3%)

A) I.5. Patrimoni lliurat en cessió (197.870) (201.769) 3.900 -

A) I.6. Patrimoni lliurat a l'ús general (28.507.193) (24.455.578) (4.051.615) -

A) III. Resultats d'exercicis anteriors 0 2.446.516 (2.446.516) (100,0%)

A) IV. Resultats de l'exercici 978.539 3.009.191 (2.030.652) (67,5%)

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 8.757.415 8.704.420 52.995 0,6%

C) II. D'altres deutes a llarg termini 8.757.415 8.704.420 52.995 0,6%

C) II.1. Deutes amb entitats de crèdit 8.757.415 8.704.420 52.995 0,6%

D) CREDITORS A CURT TERMINI 6.981.026 6.877.250 103.776 1,5%

D) II. D'altres deutes acurt termini 4.960.546 5.268.728 (308.182) (5,8%)

D) II.1. Deutes amb entitats de crèdit 0 0 0 -

D) II.2. D'altres deutes 1.555.925 1.577.167 (21.242) (1,3%)

D) II.3. Deutes en moneda distinta de l'euro 0 0 0 -

D) II.4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 3.404.621 3.691.561 (286.941) (7,8%)

D) III. Creditors 2.020.480 1.608.522 411.958 25,6%

D) III.1. Creditors pressupostaris 1.849.889 1.480.644 369.245 24,9%

D) III.2. Creditors no pressupostaris 38.941 1.819 37.121 2.040,5%

D) III.4. Administracions públiques 131.651 126.059 5.592 4,4%

TOTAL PASSIU 22.582.364 31.405.158 (8.822.794) (28,1%)



AJUNTAMENT D'IBI 

EXERCICI DE 2008

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE
EXERCICI DE 

2008
EXERCICI DE 

2007
VARIACIÓ 

BRUTA
VARIACIÓ 

NETA

3. Despeses de funcionament, serveis i prestacions socials 14.040.994 13.470.225 570.770 4,2%

3. a) Despeses de personal 6.966.295 6.472.152 494.142 7,6%

3. a.1) Sous, salaris i assimilats 5.306.518 4.931.253 375.264 7,6%

3. a.2) Càrregues socials 1.659.777 1.540.899 118.878 7,7%

3. c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 495.286 0 495.286 -

3. d) Variació de provisions de tràfic 21.473 0 21.473 -

3. d.2) Variació provisions i pèrdues crèdits incobrables 21.473 0 21.473 -

3. e) D'altres despeses de gestió 5.959.262 6.577.174 (617.911) (9,4%)

3. e.1) Serveis exteriors 5.959.262 6.577.174 (617.911) (9,4%)

3. f) Despeses financeres i assimilables 598.679 420.899 177.780 42,2%

3. f.1) Per deutes 598.679 420.899 177.780 42,2%

4. Transferències i subvencions 1.173.390 1.067.409 105.982 9,9%

4. a) Transferències i subvencions corrents 647.791 560.428 87.363 15,6%

4. b) Transferències i subvencions de capital 525.599 506.981 18.619 3,7%

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 564.355 111.128 453.227 407,8%

5. a) Pèrdues procedents d'immobilitzat 2.826 0 2.826 -

5. e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 561.529 111.128 450.401 405,3%

Estalvi 978.539 3.009.191 (2.030.652) (67,5%)

HAVER
EXERCICI DE 

2008
EXERCICI DE 

2007
VARIACIÓ 

BRUTA
VARIACIÓ 

NETA

1. Vendes i prestacions de serveis 56.285 65.743 (9.458) (14,4%)

1. a) Vendes 3.759 0 3.759 -

1. b) Prestacions de serveis 52.525 65.743 (13.217) (20,1%)

1. b.1) Preus públics 52.525 65.743 (13.217) (20,1%)

3. Ingressos de gestió ordinària 9.937.290 9.937.941 (651) (0,0%)

3. a) Ingressos tributaris 9.937.290 9.937.941 (651) (0,0%)

3. a.1) Imposts propis 7.645.268 7.690.735 (45.466) (0,6%)

3. a.2) Imposts cedits 397 397 (0) (0,0%)

3. a.3) Taxes 2.291.625 2.246.809 44.816 2,0%

4. D'altres ingressos de gestió ordinària 516.552 762.412 (245.860) (32,2%)

4. c) D'altres ingressos de gestió 241.057 413.901 (172.844) (41,8%)

4. c.1) Ingressos accessoris i d'altres de gestió corrent 241.057 413.901 (172.844) (41,8%)

4. f) D'altres interessos i ingressos assimilats 275.495 348.511 (73.016) (21,0%)

4. f.1) D'altres interessos 275.495 348.511 (73.016) (21,0%)

5. Transferències i subvencions 6.076.997 6.891.857 (814.859) (11,8%)

5. a) Transferències corrents 5.248.355 4.961.270 287.085 5,8%

5. b) Subvencions corrents 281.494 418.346 (136.852) (32,7%)

5. c) Transferències de capital 547.149 1.512.241 (965.092) (63,8%)

6. Guanys i ingressos extraordinaris 170.155 0 170.155 -

6. d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 170.155 0 170.155 -

Desestalvi 0 0 0 -



AJUNTAMENT D'IBI

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI DE 2008

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. (1) REC. NETA (2) PENT. COBR.

1 Imposts directes 7.679.530 50.000 7.729.530 7.202.755 93,2% 7.041.892 97,8% 160.863

2 Imposts indirectes 1.143.920 0 1.143.920 442.910 38,7% 231.575 52,3% 211.336

3 Taxes i d'altres ingressos 2.843.520 51.347 2.894.867 2.680.058 92,6% 2.297.492 85,7% 382.566

4 Transferències corrents 5.248.550 5.576 5.254.126 5.529.849 105,2% 5.529.849 100,0% 0

5 Ingressos patrimonials 135.000 30.000 165.000 185.766 112,6% 183.672 98,9% 2.094

6 Alienació inversions reals 0 1.842.918 1.842.918 1.846.986 100,2% 1.846.986 100,0% 0

7 Transferències de capital 832.620 136.168 968.788 547.149 56,5% 537.070 98,2% 10.079

8 Variació actius financers 0 600.426 600.426 0  - 0  - 0

9 Variació passius financers 1.693.600 240.600 1.934.200 1.693.600 87,6% 1.693.600 100,0% 0

TOTAL INGRESSOS 19.576.740 2.957.035 22.533.775 20.129.074 89,3% 19.362.136 96,2% 766.938

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O. R. NETES (1) PAGS. (2) PENT. PAG.

1 Remuneracions personal 7.115.287 (44.800) 7.070.487 6.966.295 98,5% 6.810.201 97,8% 156.093

2 Compra béns i serveis 6.004.495 73.033 6.077.528 5.959.262 98,1% 4.868.317 81,7% 1.090.945

3 Interessos 571.357 47.400 618.757 598.679 96,8% 598.679 100,0% 0

4 Transferències corrents 669.734 28.158 697.892 647.791 92,8% 556.030 85,8% 91.761

6 Inversions reals 2.736.920 2.877.112 5.614.032 3.731.871 66,5% 3.240.112 86,8% 491.759

7 Transferències de capital 744.680 18.532 763.212 525.599 68,9% 524.663 99,8% 937

8 Variació actius financers 30.000 0 30.000 0  - 0  - 0

9 Variació passius financers 1.704.267 (42.400) 1.661.867 1.661.847 100,0% 1.661.847 100,0% 0
TOTAL DESPESES 19.576.740 2.957.035 22.533.775 20.091.344 89,2% 18.259.850 90,9% 1.831.494

(1)   Grau d'execució

(2)   Grau de realització

CAPÍTOL D'INGRESSOS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

CAPÍTOL DE DESPESES

PREVISIÓ EXECUCIÓ



AJUNTAMENT D'IBI

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST - EXERCICI DE 2007

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D. R. (1) REC. NETA (2) PENT. COBR.

1 Imposts directes 7.110.990 0 7.110.990 6.702.387 94,3% 6.387.896 95,3% 314.491
2 Imposts indirectes 1.025.450 0 1.025.450 994.998 97,0% 881.085 88,6% 113.913
3 Taxes i d'altres ingressos 2.812.967 2.198 2.815.165 2.880.214 102,3% 2.628.239 91,3% 251.975
4 Transferències corrents 4.939.532 16.901 4.956.433 5.379.616 108,5% 5.187.399 96,4% 192.217
5 Ingressos patrimonials 135.000 20.000 155.000 193.633 124,9% 190.150 98,2% 3.483
6 Alienació d'inversions reals 0 0 0 25.100  - 0 0,0% 25.100
7 Transferències de capital 981.183 1.394.384 2.375.567 1.512.241 63,7% 1.430.889 94,6% 81.351
8 Variació actius financers 0 3.108.595 3.108.595 0 0,0% 0  - 0
9 Variació passius financers 2.541.451 2.030.228 4.571.678 2.500.000 54,7% 2.500.000 100,0% 0

TOTAL INGRESSOS 19.546.573 6.572.306 26.118.879 20.188.189 77,3% 19.205.658 95,1% 982.531

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O. R. NETES (1) PAGS. (2) PENT. PAG.

1 Remuneracions personal 6.648.560 (30.400) 6.618.160 6.472.152 97,8% 6.253.319 96,6% 218.833
2 Compra béns i serveis 5.675.516 1.020.831 6.696.347 6.577.174 98,2% 5.786.401 88,0% 790.772
3 Interessos 421.090 20.000 441.090 420.899 95,4% 420.899 100,0% 0
4 Transferències corrents 605.838 5.892 611.730 560.428 91,6% 471.206 84,1% 89.222
6 Inversions reals 3.871.004 5.687.983 9.558.987 6.224.799 65,1% 5.864.490 94,2% 360.309
7 Transferències de capital 817.329 (132.000) 685.329 506.981 74,0% 506.981 100,0% 0
8 Variació actius financers 0 0 0 0  - 0  - 0
9 Variació passius financers 1.507.236 0 1.507.236 1.443.700 95,8% 1.443.700 100,0% 0

TOTAL DESPESES 19.546.573 6.572.306 26.118.879 22.206.132 85,0% 20.746.994 93,4% 1.459.137

(1)   Grau d'execució

(2)   Grau de realització

CAPÍTOL D'INGRESSOS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

CAPÍTOL DE DESPESES

PREVISIÓ EXECUCIÓ



AJUNTAMENT D'IBI

EXERCICI DE 2008

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2007 2008
VARIACIÓ 

BRUTA
% VAR. 

a  Operacions corrents 2.120.196 1.869.312 (250.884,2) (11,8%)
b  D'altres operacions no financeres (5.194.439) (1.863.335,2) 3.331.103 64,1%

1  Total operaciones no financeres (a+b) (3.074.243) 5.977 3.080.219 100,2%
2  Actius financers  -  -  -  -
3  Passius financers 1.056.300 31.753 (1.024.547,2) (97,0%)
I   RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) (2.017.942) 37.730 2.055.672 101,9%
Ajusts - - -  -

4 (+) Crèdits gastats finançats amb roman. tresor. per a desps. grals. 799.861 0 (799.860,9) (100,0%)
5 (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.208.333 344.312 (1.864.021,1) (84,4%)
6 (- ) Desviacions de finançament positives de l'exercici 483.169 1.122.503 639.334 132,3%

II   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5+6) 507.082 (740.462) (1.247.543,9) (246,0%)

ROMANENT DE TRESORERIA 2007 2008
VARIACIÓ 

BRUTA
% VAR. 

1   (+) Fons líquids 4.293.605 3.781.259 (512.346,0) (11,9%)
2   (+)Drets pendents de cobrament 2.070.472 2.667.101 596.630 28,8%
          + del pressupost corrent 982.531 766.938 (215.592,9) (21,9%)
          + de pressuposts tancats 297.055 355.309 58.254 19,6%
          + d'operacions no pressupostàries 790.886 1.544.854 753.968 95,3%
          - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  -  -  -  -
3   (-) Obligacions pendents de pagament 5.293.577 5.417.231 123.654 2,3%
          + del pressupost corrent 1.459.137 1.831.494 372.357 25,5%
          + de pressuposts tancats 15.000 10.524 (4.475,7) (29,8%)
          + d'operacions no pressupostàries 3.819.440 3.575.212 (244.227,6) (6,4%)
          - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  -  -  -  -
I     Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.070.500 1.031.130 (3.937.042,0%) (3,7%)
II    Saldos de dubtós cobrament 36.854 21.473 (15.381,3) (41,7%)
III   Excessos de finançament afectat 799.510 1.351.281 551.771 69,0%
IV  Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 234.137 (341.624) (575.761) (245,9%)
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