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RESUM 

A petició del Ple de l’Ajuntament de Vallada, la Sindicatura de Comptes 
ha fiscalitzat determinats aspectes de l’activitat econòmica i financera 
de l’exercici 2014 d’aquest Ajuntament, així com d’altres exercicis quan 
així s’ha considerat necessari. 

El fet més rellevant és la situació financera a 31 de desembre de 2014 
determinada per un elevat deute financer, comptabilitzat per 1.701.921 
euros, si bé ha d’incrementar-se en 19.498.456 euros, quan el pressupost 
inicial d’aquell exercici era de 2.750.382 euros i una població de prop de 
3.000 habitants. Aquesta situació deriva de les actuacions en exercicis 
anteriors portades a terme pel govern municipal, fonamentalment per la 
gestió irregular relacionada amb el parc estratègic VALPARK. 

Com a antecedent, cal referir-se a l’aprovació definitiva, en desembre de 
2005, del Pla Especial Parc Estratègic La Mar de dins a Vallada per la 
Conselleria de Territori i Habitatge. El projecte inicial consistia en 
l’execució d’un polígon especialitzat en la indústria naval (drassanes) a 
79 kilòmetres de la costa aprofitant les sinergies de la Copa América, si 
bé es va reorientar posteriorment a l’execució d’un parc logístic 
empresarial. L’envergadura del projecte de parc estratègic empresarial a 
Vallada, més conegut com VALPARK, es posava de manifest en la 
superfície total del sector: 1.310.825 m2, amb un sòl industrial previst de 
722.110 m2. 

Per a la gestió d’aquest projecte, es va constituir el 9 de maig de 2006 una 
societat mercantil de titularitat exclusivament municipal, denominada 
Societat de Gestió del Parc Estratègic de Vallada, SL, si bé es va utilitzar 
de manera indistinta i a vegades simultània amb el mateix Ajuntament. 

La fiscalització ha posat de manifest el següent: 

- Entre octubre i novembre de 2007 l’Ajuntament va adjudicar a tres 
agents urbanitzadors la gestió indirecta del Pla d’Actuació Integrada 
del Parc Estratègic VALPARK (PAI VALPARK). Contradient la 
modalitat de gestió elegida, l’Ajuntament va contractar, sense 
crèdit pressupostari, amb una empresa les obres d’urbanització del 
parc esmentat per un import de 46.028.988 euros. Això va 
representar, a més, una vulneració de l’article 117 de la Llei 16/2005, 
de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, 
llavors vigent, ja que aquest precepte exigia als agents 
urbanitzadors contractar l’empresari constructor encarregat de 
l’execució del projecte d’urbanització. Així mateix, aquests van 
incomplir la seua obligació d’abonar el cost de les obres que els va 
repercutir l’Ajuntament, percentualment, segons van ser 
executades. A més, l’Ajuntament va assumir com a pròpies altres 
despeses, com la direcció facultativa de les obres, el finançament de 
les quals corresponia als agents urbanitzadors. 
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- L’Acord de resolució del contracte de les obres d’urbanització, que 
recull una indemnització d’1.450.000 euros, renuncia a la via 
judicial i deixa sense efecte una sentència posterior favorable a 
l’Ajuntament. Aquesta indemnització i altres pagaments es van 
incloure per mitjà del mecanisme de finançament a proveïdors 
sense complir els requisits exigits en la regulació d’aquest 
mecanisme. 

- Les deficiències en la comptabilització dels drets i obligacions 
derivats de l’execució de l’obra d’urbanització i del PAI entre 2008 i 
2014 permeten concloure que els comptes anuals de l’Ajuntament 
no reflecteixen la imatge fidel de la situació financera, ja que el 
romanent de tresoreria per a despeses generals en 2014 es troba 
sobrevalorat en 870.604 euros i no s’hi indica l’endeutament real de 
l’Entitat. 

- Hem emés una opinió desfavorable relativa a la contractació 
d’exercicis anteriors a 2014 i una opinió amb excepcions relativa als 
exercicis 2014 i 2015. 

- En el nostre Informe es relacionen els fets que reuneixen els 
requisits per considerar-los indiciaris d’una possible existència de 
responsabilitat comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la 
labor als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l'Informe complet es troba 
accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball 
realitzat.
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1. INTRODUCCIÓ 

Mitjançant l’escrit de data 23 de novembre de 2015, l’alcaldessa de 
Vallada va traslladar l’Acord del Ple de l’Ajuntament en el qual 
sol·licitava a aquesta Sindicatura la fiscalització de l’exercici de 2014, per 
a conèixer la situació econòmica real de l’Ajuntament i del contracte 
d’urbanització de la Societat per a la Gestió del Parc Estratègic 
Empresarial de Vallada SL, d’ara endavant SGPEV. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposava l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 6/1985. d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en els seus programes 
anuals d’actuació de 2016 i 2017 (PAA2016 i PAA2017) la fiscalització de 
determinats aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Vallada de l’exercici de 2014, amb els abastos que 
assenyala l’apartat 3 i que detallem en l’apèndix 1. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB EL 
COMPTE GENERAL 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació, que 
estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d març, són les 
resumides tot seguit: 

1. L’alcaldessa de l’Ajuntament de Vallada és la responsable de retre 
el Compte General, per a posterior aprovació, abans del 15 de maig 
de l’exercici següent al qual corresponga (article 212.1 del TRLRHL). 

2. La Intervenció municipal és la responsable de formar el Compte 
General abans de l’1 de juny, per a sotmetre-la a informe de la 
Comissió Especial de Comptes de l’Entitat (article 212.2 del TRLRHL). 

3. El Ple de la Corporació és el responsable d’aprovar el Compte 
General, i el termini de l’1 d’octubre està fixat 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 al qual 
corresponga. El Compte General de les entitats locals ha de comprendre 
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 els responsables d’elaborar i aprovar el 
Compte General de forma que expresse 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, a causa de 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 considerades en els comptes anuals resulten 
conformes amb les normes que hi són d’aplicació i 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 la 
contractació es realitzen d’acord amb la normativa corresponent. 

El Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2014 s’adjunta com a 
annex I d’aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La present fiscalització consta de tres apartats diferenciats, amb distints 
objectius i responsabilitats: 

a) Revisió financera 

 La nostra responsabilitat és expressar conclusions sobre 
determinats aspectes i elements que s’han d’incloure en el Compte 
General de 2014, basada en la fiscalització realitzada, l’abast de la 
qual no tracta sobre els comptes anuals en el seu conjunt, sinó 
sobre determinats elements seleccionats. 

b) Revisió del compliment d’unes altres obligacions legals i reglamentàries 

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’unes altres obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió ha consistit a aplicar els 
procediments analítics, activitats d’indagació i d’altres proves 
d’auditoria. 

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una 
seguretat raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el 
compliment de la normativa aplicable en la gestió de la 
contractació durant els exercicis de 2014 i 2015. A més a més, hem 
revisat una mostra de diversos contractes formalitzats en exercicis 
anteriors i relatius al Parc Estratègic VALPARK, tot atenent la petició 
de l’Ajuntament. El nostre objectiu és, també, obtenir una seguretat 
raonable de la gestió de la contractació en exercicis anteriors a 
2014. 

La revisió ha consistit a verificar, mitjançant procediments d’auditoria, el 
compliment dels aspectes rellevants establits en al normativa sobre 
contractació pública. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
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l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incompliment, a causa de frau 
o error. 

Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la 
revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, que expressem en forma de seguretat limitada. 
Quant al compliment de la normativa de contractació, ens expressem en 
forma d’opinió favorable amb excepcions en els exercicis de 2014 i 2015, 
però amb opinió desfavorable pel que fa a exercicis anteriors a 2014. 

Hem dut a cap 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 i 
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, raonable o limitada, segons els abastos de la 
fiscalització, que de manera general s’assenyalen en els paràgrafs 
anteriors i que de manera específica recull la secció 2902 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 1 es resumeix 
aquesta secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i constatacions que 
no afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional que considerem que pot resultar d’interés als destinataris de 
l’Informe. 

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzat s’han posat de manifest les 
incorreccions que assenyalem tot seguit, que afecten els estats 
comptables i pressupostaris examinats: 

a) En la determinació del resultat pressupostari ajustat i romanent de 
tresoreria per a despeses generals dels anys 2014 i 2015, 
l’Ajuntament no practica els ajustos de les despeses amb 
finançament afectat previstos en els articles 97 i 102 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, cosa que representa una incertesa 
respecte als imports de tots dos conceptes en els respectius 
comptes generals. 

b) Per a una correcta interpretació del resultat pressupostari i 
romanent de tresoreria s’han de tenir en consideració les despeses 
comptabilitzades el 2014 en el compte 413 per import de 103.572 
euros. 

 A més a més, segons el certificat de l’interventor, a 31 de desembre 
de 2014 hi havia despeses per import de 54.728 euros que no 
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s’havien reconegut ni comptabilitzat en el compte 413 i que a 31 de 
desembre de 2015 s’elevaven a 103.242 euros. 

c) Les actuacions dutes a cap, fonamentalment per la gestió irregular 
urbanística relacionada amb el parc estratègic VALPARK, (vegeu 
apartats 6.2 b i apèndix 3, punt 6.b) va comportar que l’Ajuntament 
arribara a un deute de 19.498.456 euros a 31 de desembre de 2014. 
Aquest deute va haver de ser finançat amb el Fons de Finançament 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (d’ara endavant 
FFEELL) com a conseqüència de l’adhesió al mecanisme de 
finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals 
(d’ara endavant PPEELL).  

 El registre comptable de l’operació d’endeutament no es va realitzar 
fins al 2015. Tanmateix, d’acord amb la nota 1/2012 del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (d’ara endavant MINHAP) 
hauria d’haver-se registrat en el moment que es va produir (2012), 
per la qual cosa a 31 de desembre  de 2014, els deutes a llarg termini 
estan infravalorats en 19.498.456 euros. Tenint en compte que el 
pressupost definitiu de 2014 és de 3.230.461 euros, l’endeutament 
en aquest exercici representaria un 656,3% del pressupost definitiu. 

d) En el transcurs d’aquesta fiscalització s’han detectat els següents 
fets que afecten el romanent de tresoreria; que, en cas que es 
considerara, resultaria 662.041 euros el 2014 i -379.946 euros el 2015: 

Exercici de 2014 

- L’import del saldo de cobrament dubtós de l’exercici de 2014 
s’eleva a 427.862 euros, quan d’acord amb l’article 193 bis del 
TRLRHL ha de ser de 10.416.209 euros. També haurien d’haver-
se considerat de cobrament dubtós drets reconeguts per 
import de 508.855 euros, derivats de quotes d’urbanització 
impagades pels agents urbanitzadors (vegeu apartat 6.2 b). 

- L’Ajuntament no registra en el romanent de tresoreria l’import 
de les liquidacions derivades d’actuacions d’inspecció de 
l’AEAT i de l’EPSAR (Empresa Pública de Sanejament d’Aigües 
Residuals), que a 31 de desembre de 2014 pugen a 98.020 euros 
i 234.196 euros, respectivament. 

- Les obligacions reconegudes pendents de pagament 
d’exercicis tancats, que es van abonar a través del PPEELL el 
2012 per import de 9.958.814 euros, incrementarien el 
romanent de tresoreria de l’exercici de 2014 en aquest import 
en convertir-se el deute comercial en financer (vegeu apartat 
4.c). 
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El quadre següent recull els ajustos al romanent de tresoreria de 2014, 
com a conseqüència dels fets exposats en els paràgrafs anteriors: 

Quadre 1. Resum en euros d’ajustos al romanent de tresoreria per a 
despeses generals 2014 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 2014 1.532.645 

- Saldo cobrament dubtós -10.497.202 

- Liquidació AEAT no comptabilitzada -98.020 

- Liquidació EPSAR no comptabilitzada -234.196 

+ Obligacions reconegudes pendents de pagament d’exercicis 
tancats pagades el 2012  

+9.958.814 

Total romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat  662.041 

Exercici de 2015 

- El saldo de cobrament dubtós de 2015, calculat d’acord amb el 
que estableix l’article 193 bis del TRLRHL puja a 11.932.658 
euros. L’import de cobrament dubtós estimat per l’Ajuntament 
va ser de 10.515.218 euros, per a la qual cosa va resultar 
insuficient en 1.417.440 euros. 

- En l’exercici de 2015 es reconeix un dret per import de 
3.313.058 euros prenent com a suport la sentència de primera 
instància relativa a les millores del contracte d’obres 
d’urbanització a què fa referència l’apartat 6.2 b) i l’apèndix 3, 
punt 6.b) d’aquest Informe. Atés que la sentència no és ferma, 
l’Ajuntament no hauria d’haver reconegut aquest dret. 

- Com en l’exercici anterior, també representa un ajust negatiu 
el deute no comptabilitzat a 31 de desembre de 2015 amb 
l’EPSAR i l’AEAT. 

 
Quadre 2. Resum en euros d’ajustos al romanent de tresoreria per a 

despeses generals 2015 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 2015 4.564.404 

- Saldo cobrament dubtós -1.417.440 

- Dret reconegut en virtut d’una sentència no ferma -3.313.058 

- Liquidació AEAT no comptabilitzada -19.604 

- Liquidació EPSAR no comptabilitzada -194.248 

Total romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat -379.946 
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A més a més, la nota 22 de la memòria del Compte General de 2014 
hauria d’haver recollit la informació relativa als litigis que estaven 
pendents de resolució a data 31 de desembre de 2014 (l’import pendent 
de resolució a data de terminació del treball de camp pujava a 21.484.361 
euros, vegeu apèndix 2, punt 13 de l’Informe), així com de les obligacions 
futures d’amortització de l’endeutament (vegeu apartat 5.k). 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’UNS ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant els 
exercicis de 2014 i 2015 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics relacionada en l’apèndix 1: 

a) A 31 de desembre de 2014, l’Ajuntament participa en el 100% del 
capital de la Societat de Gestió Parc Estratègic Vallada (SGPEV). 
Tanmateix, ni la memòria del Compte General ni la Plataforma de 
Rendició de Comptes aporten informació sobre aquesta societat, 
cosa que vulnera, per tant, l’article 209 del TRLRHL que exigeix que 
els comptes anuals de les societats participades al 100% estiguen 
integrades en el Compte General de l’Ajuntament. 

b) No s’han realitzat els informes de la Intervenció sobre els 
pressupostos de 2014, 2015 i 2016, preceptius segons l’article 168 del 
TRLRHL. Tampoc els informes de la Intervenció sobre la liquidació 
dels pressupostos de 2014 i 2015 (article 191 del TRLRHL). 

c) Tampoc no s’ha realitzat l’informe sobre el grau de compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i 
sostenibilitat financera a què fa referència la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en el pressupost de 2016. 

d) Cap de les tres generacions de crèdit analitzades no compleix amb 
els requisits que estableixen els articles 43 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i el 181 del TRLRHL, concretament: 

- Mitjançant l’expedient 9/2014 es generen crèdits per un import 
total de 110.000 euros, dels quals en 44.000 euros no hi ha el 
requisit legal del compromís ferm d’aportació econòmica. 

- Les modificacions de crèdits 2/2014 i 11/2014, per imports de 
102.497 euros i de 114.611 euros respectivament, generen 
ingressos, la finalitat dels quals no correspon a les despeses 
que financen. 

e) El Compte General de l’exercici de 2014 el forma la Intervenció el 19 
de juny de 2015, fora de termini. Es presenten reclamacions per part 
dels grups polítics de l’oposició i no s’elabora l’informe de l’examen 
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de les reclamacions per part de la Comissió Especial de Comptes, en 
contra de l’article 212.3 del TRLRHL. També s’aprova i es ret a 
aquesta Sindicatura fora de termini, el 16 de novembre de 2015, 
cosa que incompleix l’article 9 de la Llei de Sindicatura de Comptes. 

f) En els pressupostos de 2014, 2015 i 2016 es van reconèixer despeses 
que prescindeixen dels procediments pressupostaris establits en la 
legislació, per imports de 67.056 euros, 7.582.976 euros i 844.503 
euros respectivament, sense la preceptiva aprovació per part del Ple 
del reconeixement extrajudicial de crèdits (article 60.2 del Reial 
Decret 500/1990). 

g) En els pagaments pendents d’aplicació s’han detectat les següents 
irregularitats significatives: 

- Factures de l’SGPEV per import de 31.028 euros (vegeu apèndix 
2, punt 12.3 de l’Informe). 

- Cinc pagaments per un import total de 13.186 euros sense cap 
tipus de suport documental. 

h) En l’exercici de 2014 l’Ajuntament va concedir una subvenció a una 
comissió de festes (entitat sense personalitat jurídica) en la qual 
destaquen els incompliment següents: 

- D’acord amb una memòria de l’esmentada comissió 
presentada al Ple de l’Ajuntament i aprovada el 30 de 
setembre de 2014, aquesta va rebre una subvenció de la 
Diputació per import de 21.168 euros. En al·legacions els 
gestors anteriors de l’Entitat indiquen que aquesta quantia va 
ser atorgada per l’Ajuntament i que corresponia al seu torn a 
l’import concedit a l’Ajuntament per la Diputació per aquest 
concepte. Els al·legants presenten un acord de la Junta de 
Govern de 5 de setembre de 2014 en la qual s’aproven factures 
justificatives d’aquesta subvenció per import de 24.578 euros, 
encara que no han aportat aquestes factures. 

- No s’han aprovat unes bases reguladores de subvencions 
(article 17 de l’LGS), i per tant no s’ha regulat la possibilitat de 
concedir subvencions a agrupacions sense personalitat 
jurídica (article 11 de l’LGS). 

i) El 2014 es reconeixen i paguen obligacions per un total de 17.018 
euros corresponents a dos contractes de dues unions musicals, 
sense que hi conste l’existència de les corresponents factures, en 
contra del exigeix l’article 111 del TRLCSP, per qual cosa no hi 
evidència que efectivament s’haja realitzat la prestació. 
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j) Pal que fa al PPEELL1, l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, estableix 
la necessitat de remetre a l’òrgan competent del MINHAP, amb data 
límit de 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les 
obligacions pendents de pagament que reunisquen els requisits que 
estableix aquest Reial Decret. A més a més, l’article 3.2 estableix 
l’obligació d’informar-ne al Ple. 

 El certificat de la Secretaria de l’Ajuntament de Vallada, signat 
electrònicament en data 14 de març de 2012, recull una relació de 
factures per import total de 12.070.101 euros. D’altra banda, el 28 de 
març de 2012, el Ple aprova un pla d’ajust prenent com a deute els 
12.070.101 euros a què es refereix el certificat del secretari. 
Tanmateix, l’import total de factures que finalment es paguen amb 
aquest mecanisme, d’acord amb la confirmació de la Subdirecció  
General d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals del MINHAP, va 
pujar a 17.616.686 euros. No s’ha aportat evidència que justifique 
que l’ICO faça el pagament de la diferència de 5.546.585 euros. I 
tampoc no es va informar el Ple del pagament de les factures 
incloses en aquest mecanisme, com exigia l’article 3 del Reial 
Decret Llei 4/2012. 

 L’import de 5.546.585 euros correspon a moltes factures de diversos 
imports, entre els quals en destaquen dos de molt rellevants: 
3.313.058 euros i 1.450.000 euros que corresponen a les millores i a 
la indemnització per la resolució del contracte de l’UTE que va 
portar a cap la urbanització del parc estratègic VALPARK, 
l’adequació a la legalitat del qual s’analitza en l’apartat 6.2 b) 
d’aquest Informe. 

 A més dels incompliments detallats en l’apartat 6.2 b) de l’Informe, 
la seua inclusió en el PPEELL implica diverses infraccions del Reial 
Decret Llei 4/2012. D’una banda, els 3.313.058 euros es paguen en 
virtut d’una sentència de 10 de gener de 2011 que no és ferma, ja 
que és apel·lada davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, per la qual cosa s’incompleix l’article 2.1 a) 
del Reial Decret Llei 4/2012 que exigeix que les obligacions siguen 
vençudes, líquides i exigibles. A més a més, la sol·licitud de 
certificat per part de l’UTE es realitza amb data 28 de març de 2012, 
data posterior al 15 de març de 2012 que estableix com a data límit 
l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012. Quant a la factura 
d’indemnització per resolució del contracte per import d’1.450.000 
euros, a més del que exposa l’apartat 6.2 b) de l’Informe, té data de 
registre d’entrada en l’Ajuntament de 20 de juny de 2012, cosa que 
incompleix l’article 2.1 b) del Reial Decret Llei 4/2012 que establia 

                                                           
1  El PPEELL és regulat pel Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, i complementat amb el Reial 

Decret Llei 7/2012, de 9 de març, que crea el FFPP. Posteriorment, l’ICO i l’FFPP formalitzen un 
conveni de col·laboració que regula les condicions per tal que l’ICO, en nom i representació de 
l’FFPP, duga a cap les operacions destinades al pagament de les obligacions pendents de les 
entitats locals amb els seus proveïdors. 
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que la recepció en el registre de l’Entitat fóra anterior a l’1 de gener 
de 2012. 

 També és important destacar: 

1. A més dels pagaments a què fa referència el paràgraf anterior, 
s’han detectat factures per import de 5.761 euros que no 
haurien d’estar en la relació de factures del PPEELL per 
incompliment de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012 (data 
del registre administratiu posterior a l’1 de gener de 2012). 

2. Es van incloure factures proforma per un import total de 
68.865 euros. 

3. No consta la data del registre d’entrada de factures per un 
import total de 65.881 euros. En aquest import no figuren 
factures, la certificació d’obra de les quals evidenciava la seua 
data anterior a l’1 de gener 2012. 

4. S’han inclòs factures corresponents a prestacions sense que 
conste la preceptiva resolució d’adjudicació i formalització del 
contracte, per import de 26.281 euros, cosa que incompleix, 
per tant, la Llei de Contractes del Sector Públic. 

5. No consta la factura de la certificació número 8 de les obres 
d’urbanització del parc estratègic VALPARK, per import de 
798.282 euros. 

6. S’han detectat pagaments duplicats per import de 1.157 euros. 

7. Quan l’Ajuntament de Vallada va comptabilitzar aquesta 
operació, el juny de 2015, va comptabilitzar els interessos per 
la diferència entre els pagaments inclosos en el PPEELL i el 
total del deute formalitzat, per 2.186.622 euros. Com a 
conseqüència dels errors anteriorment exposats, no es pot 
considerar com a cert aquest import. La confirmació del 
MINHAP sobre PPEELL no informa dels interessos meritats pel 
deute abans de la seua formalització. 

k) La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de 
juny, de modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el 
seu apartat 1 que les corporacions locals que sol·liciten a l’Estat 
l’accés a mesures extraordinàries de suport a la liquiditat o l’hagen 
sol·licitat durant 2012, estaran obligades a acordar amb el MINHAP 
un pla d’ajust que garantisca el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic. 
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 En el cas de Vallada, el pla d’ajust l’aprova el Ple el 21 de juliol de 
2015 i substitueix els existents fins a aquest moment. La previsió es 
realitza tenint en compte que els ingressos de 2014, que és l’última 
liquidació que en disposaven, anaven a créixer un 0,05% i les 
despeses un 0,03%. El pla recull un dèficit pressupostari a partir de 
l’any en què s’ha de pagar el principal del préstec (2018) 
aproximadament igual a l’import de les anualitats a pagar, que el 
2018 −segons aquest pla− serà de 2.947.590 euros. 

 No s’ha remés la informació sobre el seguiment del pla, com exigia 
la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, fins al 
primer trimestre de 2016, en el qual es mostra una desviació, 
respecte a les previsions del pla, del 100%. No ens consta que el 
MINHAP hi haja pres cap mesura. El tercer trimestre de 2016 es 
torna a enviar la informació. 

l) La Junta General d’SGPEV de data 12 de març de 2010 acorda 
dissoldre la Societat. Tanmateix, fins a la Junta General de 31 de 
març de 2016 no es ratifica l’informe de liquidació de 23 de març de 
2016 emés per un liquidador nomenat judicialment. 

m) L’SGPEV diposita en el Registre Mercantil de València els comptes 
anuals dels exercicis de 2006 a 2009 fora de termini i no consta que 
s’hi hagen dipositat els comptes anuals de l’exercici de 2010 i 
següents. 

n) Un dels comptes bancaris de l’Ajuntament és de disposició solidària 
de fons, circumstància que representa una debilitat rellevant de 
control intern. 

 No es realitza el pla de disposició de fons al qual han d’acomodar-
se les ordres de pagament, en contra del que estableix l’article 187 
del TRLRHL i la base 41 de les bases d’execució del pressupost de la 
Corporació. 

o) El control intern de l’Entitat presenta debilitats molt importants, 
posades de manifest al llarg de tot l’Informe. Resulta convenient 
recalcar l’absència d’informes jurídics, d’existència de crèdit i de 
fiscalització d’acord amb la legislació contractual (disposició 
addicional 2.7ª del TRLCSP), així com els relatius a la gestió 
pressupostària, comptable i la manca de control financer sobre la 
societat municipal SGPEV, cosa que implica que no s’hagen posat 
de manifest les incorreccions que recull aquest Informe. En aquest 
mateix sentit, com recull l’apèndix 2, apartat 2 d’aquest Informe, 
durant els anys 2014 i 2015 no es va realitzar cap advertiment 
(article 215 del TRLRHL), per la qual cosa en cap moment es 
manifesta la disconformitat de l’òrgan interventor amb els actes 
administratius duts a cap per l’Entitat. 
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Les circumstàncies concurrents pel que fa als fets assenyalats en els 
paràgrafs g), h), i), j).2 i j).6 anteriors permet concloure que reuneixen els 
requisits per a considerar-los indiciaris de la possible existència de 
responsabilitat comptable i, per tant, es notificaran amb aquesta 
consideració al Tribunal de Comptes. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació dels 
exercicis de 2014 i 2015 

a) En els exercicis de 2014 i 2015, s’han observat els incompliments 
següents: 

- No ha quedat evidència en el perfil de contractant de la 
publicitat dels contractes tramitats, així com de la informació 
a què es refereix l’article 53 del TRLCSP. 

- No s’ha comunicat al Registre de Contractes del Sector Públic 
els contractes adjudicats (article 333 del TRLCSP). 

- Les relacions anuals de contractes no han sigut remeses a 
aquesta Sindicatura de Comptes, (article 40.2 de la Llei de 
Funcionament del Tribunal de Comptes, i els acords de 13 de 
setembre de 2013 i de 14 de gener de 2016, del Consell 
d’aquesta Sindicatura). 

b) En l’expedient d’obres de reparació de diferents carrers (número 1) 
tramitat per procediment negociat sense publicitat el 2014, els plecs 
de clàusules administratives particulars assenyalen dos aspectes 
susceptibles de negociació: el preu i les millores econòmiques. 
Tanmateix, el preu no admet cap baixa, i les millores són 
genèriques i indeterminades, a elecció del mateix Ajuntament. Per 
tant, no es fixen de forma concreta els aspectes tècnics i econòmics 
sobre els que ha de tractar la negociació del contracte, per la qual 
cosa no es garanteix el compliment dels principis de contractació 
pública. A més a més, l’òrgan de contractació rebutja una sol·licitud 
de participació d’una empresa en considerar suficient la sol·licitud 
de quatre ofertes. Per tot això s’incompleix l’article 1 del TRLCSP. 

c) Quant a l’expedient d’obres de rehabilitació d’instal·lacions 
esportives 1ª i 2ª fases (número 3.1 i 3.2), el 14 de desembre de 2015 
l’òrgan de contractació va adjudicar a la mateix empresa dos 
contractes menors d’obra, amb un import total de 72.114 euros, més 
IVA. 

 Del contingut dels projectes i de l’evidència física hem observat que 
tots dos tenen el mateix objecte, “obres als vestuaris del camp de 
futbol”, i la partida és “viari públic” residual. Per tot això, podem 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Vallada.  
Exercici 2014 

14 

concloure que s’ha fraccionat l’objecte del contracte (article 86.2 del 
TRLCSP) amb la finalitat d’eludir els principis que regeixen la 
contractació pública (article 1 del TRLCSP). 

d) S’han contractat de forma recurrent, amb el respectiu proveïdor 
habitual, serveis de manteniment d’instal·lacions elèctriques, 
vigilància forestal, assessoria laboral, manteniment informàtic i 
assegurances mitjançant contractes menors. L’import d’aquests 
serveis entre els exercicis de 2014 i 2015 puja a 85.974 euros, més 
IVA. Atés que aquests contractes es repeteixen anualment, podem 
concloure que se n’ha fraccionat indegudament l’objecte i s’ha 
incomplit el que disposa l’article 86.2 del TRLCSP, i l’article 23.3 del 
TRLCSP. 

6.2 Fonament de l’opinió desfavorable relativa a la contractació d’exercicis 
anteriors a 2014 

a) Pel que fa a l’expedient de Gestió de la residència de la tercera edat i 
centre de dia (número 4), el Ple de 10 de setembre de 2001 va adjudicar 
el contracte a l’única oferta presentada, per un termini de 12 anys i 
un cànon anual de 2.885 euros, oferit com a millora. En les 
condicions de la licitació es preveia que l’adjudicatària assumira la 
dotació de l’equipament per a cobrir 85 places, per import de 
387.246 euros. 

 El Ple de 26 de novembre de 2001 va acordar, a sol·licitud de 
l’adjudicatària, ampliar la durada del contracte de 12 a 15 anys, la 
condonació del cànon dels cinc primers anys i la reducció del 
nombre de places de 85 a 68. La modificació aprovada, dos meses 
després de l’adjudicació, va minorar les obligacions econòmiques a 
càrrec del contractista en 81.550 euros (derivades del menor 
equipament per la reducció de places i la condonació temporal del 
cànon). 

 Atés que aquesta modificació afectava elements essencials del 
contracte (preu i termini) podem concloure que s’hauria d’haver 
convocat una nova licitació amb les noves condicions, prèvia 
anul·lació del contracte inicial. 

b) Entre octubre i novembre de 2007, l’Ajuntament va adjudicar a tres 
agents urbanitzadors la gestió indirecta del Pla d’Actuació Integrada 
del Parc Estratègic VALPARK (PAI VALPARK) en tres sectors 
diferenciats. Els contractes per al desenvolupament del PAI se 
subscriuen entre desembre de 2007 i juny de 2008. 

 D’acord amb l’article 117 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, aleshores vigent, correspon als 
agents urbanitzadors contractar l’empresari constructor encarregat 
de l’execució del projecte d’urbanització. Tanmateix, en contra 
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d’aquest precepte i la modalitat de gestió indirecta del PAI elegida, 
és l’Ajuntament qui contracta el 26 de març de 2008 l’execució de les 
obres d’urbanització del Parc VALPARK com si es tractara de gestió 
directa, per un import de 46.028.988 euros, amb IVA (incloses les 
millores de 9.113.055 euros), sense tenir-hi crèdit suficient, i 
incomplint el que preveu l’article 67.3 del TRLCAP i 173.5 del 
TRLRHL (apèndix 3, punt 6.b)). 

 El secretari-interventor informa favorablement de l’existència de 
crèdit, i la clàusula 2ª del contracte assenyala que hi ha consignació 
pressupostària. Es reconeix un dret de cobrament el 2008 per import 
de 46.028.988 euros, posteriorment reduït a 23.557.523 euros sense 
suport material, atés que els agents urbanitzadors no avancen el 
finançament de l’obra. 

 Al llarg del segon semestre de 2008, l’Ajuntament aprova les sis 
primeres certificacions de les obres d’urbanització per import de 
14.167.779 euros, i són comptabilitzades per import d’11.356.636 
euros en descomptar-se’n les millores oferides prorratejades. Els 
agents urbanitzadors van incomplir la seua obligació d’abonat el 
cost de les obres que hi van ser repercutides per l’Ajuntament, 
percentualment, segons van ser executades. Les factures de 2009 
derivades de les certificacions números 7 a 10 de les obres 
d’urbanització, que pugen a un import d’1.810.848 euros no es 
comptabilitzen, ja que són rebutjades pels Plens de l’Ajuntament de 
15 d’abril i de 26 de maig de 2009, a la vista dels informes de la 
direcció facultativa que assenyala partides no executades i 
acaparaments formalitzats indegudament. Es quantifica en 
2.064.474 euros l’import de les partides no executades a 31 de 
desembre de 2008 i s’exigeix el pagament de 188.137 euros a 
l’adjudicatària, sent l’import total de les certificacions de 2.252.611 
euros. Mitjançant sentència de 27 de maig de 2011, s’estima el 
recurs presentat per l’adjudicatària contra els acords que rebutgen 
aquestes certificacions, en verificar-se que contenen la signatura de 
la direcció facultativa com a prova de conformitat, malgrat que hi 
ha informes de partides no executades emesos per aquesta direcció. 

 Quant a les millores oferides per l’adjudicatària per import de 
9.113.055 euros, el contracte inclou una clàusula que preveu que 
aquestes siguen certificades a “cost zero”. Aquesta clàusula és 
impugnada per l’adjudicatària i la sentència de primera instància 
de 10 de gener de 2011 anul·la la dita clàusula, que és apel·lada per 
l’Ajuntament i que es resol en 2017 a favor d’aquest. Davant la 
inexistència de crèdit pressupostari i la manca de pagament dels 
urbanitzadors, l’Ajuntament no abona a l’empresa contractista les 
certificacions d’obra i aquesta reclama judicialment la resolució del 
contracte d’acord amb l’article 99.6 del TRLCAP, que s’acorda per 
sentència de 13 de juny de 2012, notificada el 15 de juny de 2012. El 
Ple de l’Ajuntament de 19 de juny de 2012, a la vista d’informes del 
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secretari-interventor, n’acorda la resolució per mutu acord, i ratifica 
el compromís inicial de l’alcalde de 13 de juny, previ al 
coneixement de la dita sentència. El 20 de juny de 2012 es 
formalitza l’acord de resolució per mutu acord entre les parts i 
s’estableix una indemnització a favor de l’adjudicatària d’1.450.000 
euros, i s’afegeix una clàusula per al qual s’acorda es desistiment 
en els recursos formulats per cada part. 

 Com es conclou en l’apartat 5.j) anterior, la factura de la 
indemnització d’1.450.000 euros i les millores de 3.313.058 euros 
basades en una sentència no ferma de 10 de gener de 2011, 
s’inclouen indegudament en el PPEELL. En l’apèndix 3, punt 6.b) es 
comenta la situació sobre els dos procediments contenciosos que 
qüestionen aquesta irregularitat i el procediment penal instruït 
contra els anteriors responsables de l’Ajuntament. L’acord de 
resolució de 20 de juny no preveu el pagament de les millores i, a 
més a més, la clàusula de desistiment en els recursos invalida la 
sentència de 14 de desembre de 2012, que estima improcedent el 
pagament de les millores a la contractista, contradient la sentència 
de primera instància de 10 de gener de 2011. 

 Les deficiències en la comptabilització dels drets i obligacions 
derivats de l’execució de l’obra d’urbanització i del PAI entre 2008 i 
2014, permeten concloure que els comptes anuals de l’Ajuntament 
no mostren la imatge fidel de la situació financera, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals es troba sobrevalorat i no s’indica 
l’endeutament real de l’Entitat (apartats 4.c i 4.d). 

 En resum, l’Ajuntament ha assumit despeses per les obres 
d’urbanització del parc, incloent-hi indemnitzacions i millores, per 
un import total de 18.123.087 euros, i està pendent de cobrament 
dels urbanitzadors un saldo de quant menys 9.939.023 euros, dos 
d’aquests urbanitzadors es troben en concurs de creditors. En 
l’actualitat, el projecte VALPARK efectivament executat consisteix 
en una gran esplanada sobre la qual s’han realitzat moviments de 
terres, xarxa de clavegueram i una estació depuradora no 
terminada, segons l’última certificació de març de 2009. 

 La decisió de l’Ajuntament i els seus llavors responsables en la 
gestió del PAI VALPARK com si fóra de gestió directa, ha donat lloc a 
què l’Entitat assumisca com a propis, els cost de les obres 
d’urbanització, la direcció facultativa (apartat 6.3.d), sentències de 
preu just (apèndix 2, punts 11.c i 13) i d’altres treballs, 
circumstància que ha derivat en elevats índexs d’endeutament i 
una situació financera insostenible (apartat 4.c de l’Informe). 

c) En la revisió de la relació valorada de les certificacions del contracte 
d’obres d’urbanització del Parc (lletra b anterior) hem observat que 
l’Ajuntament ha abonat a la contractista dos cartells publicitaris 
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(pals publicitaris) per un total de 89.161 euros, amb IVA, despeses 
generals i benefici industrial. La contractista havia subcontractat 
aquesta actuació amb un altre proveïdor. 

 Paral·lelament, aquesta subcontractista ha facturat a la societat 
municipal SGPEV el 2007 la instal·lació i muntatge de dos pals de 
publicitat per import de 112.520 euros, que inclouen en el seu 
pressupost treballs com ara la impressió de vinil i la fonamentació 
(apèndix 2.10.3). No obstant això, uns altres dos proveïdors van 
facturar a l’SGPEV la imatge d’instal·lació de vinil per 11.972 euros i 
partides de fonamentació dels pals de publicitat per 35.413 euros 
que podrien estar compreses en els treballs pressuposta i facturats 
per 112.520 euros a aquesta Societat (apèndix 2.12.3). 

 Atés que només hi ha dos pals de publicitat efectivament instal·lats 
al Parc Estratègic VALPARK, podem concloure que l’Ajuntament i la 
societat municipal han pagat, quant menys, dues vegades per rebre 
una única prestació. 

d) El Ple de l’Ajuntament de 28 de març de 2008 adjudica, sense 
ajustar-se al procediment legalment establit, la direcció facultativa de 
les obres d’urbanització del parc estratègic VALPARK (expedient número 
6) a la mateixa empresa redactora del projecte d’urbanització 
(tramitat per procediment obert urgent i a la qual es va presentar 
només una oferta de 493.000 euros, després de 7 dies de termini 
atorgat). L’informe de la Secretaria-Intervenció certifica l’aplicació 
de l’article 210.e) del TRLCAP que regula els treballs similars. 

 Tanmateix, atés que l’import de la direcció facultativa no s’inclou 
en l’anunci del contracte del projecte d’expropiació, com exigiria 
aquest precepte, podem concloure que s’hauria d’haver tramitat 
una licitació independent. Per tant, la contractació de la direcció 
facultativa per import de 911.549 euros es realitza tot prescindint 
del procediment previst en el TRLCAP llavors vigent i eludint els 
principis de publicitat i concurrència previstos en l’article 11 
d’aquesta Llei que permet assegurar que el preu del contracte és 
acord al mercat. Pel que fa al preu del contracte subscrit el 20 de 
juny de 2008, aquesta Sindicatura considera que els honoraris de 
direcció facultativa estan sobrevalorats en 105.333 euros, ja que 
pren com a base de càlcul el pressupost d’execució material de la 
licitació en comptes de l’adjudicació, atés que la direcció facultativa 
es contracta independentment del projecte d’urbanització, una 
vegada conegut l’import d’adjudicació de les obres (apartat 6.2.b). 

 A més a més, l’expedient es tramita sense crèdit suficient ni 
fiscalització prèvia, prevista en l’article 11 del TRLCAP. La clàusula 
6ª del contracte de la direcció facultativa preveu compensar 
aquestes despeses amb les quotes d’urbanització que han 
d’ingressar els agents urbanitzadors. Entre 2008 i març de 2009, 
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l’adjudicatària de la direcció facultativa factura a l’Ajuntament la 
quantitat de 338.374 euros, despesa que no s’arriba a repercutir als 
agents urbanitzadores, per a qual cosa ha sigut indegudament 
assumit per l’Ajuntament. 

 També, el Ple de l’Ajuntament de 25 de març de 2014 acorda, en 
concepte de resolució contractual per suspensió de les obres, 
indemnitzar la contractista amb la quantitat de 63.859 euros, amb 
IVA, tot acollint-se a l’article 214.b) del TRLCAP. Aquesta 
indemnització també ha sigut assumida per l’Ajuntament, no pels 
agents urbanitzadors. 

 Dels imports facturats a l’Ajuntament, en concepte de projecte 
d’urbanització (493.000 euros) i direcció facultativa (338.374 i 63.859 
euros) per la mateixa contractista, 133.000 euros i 50.000 euros, 
respectivament, es paguen a través de la societat municipal SGPEV, 
tot i que contracta l’Ajuntament. Això posa de manifest una falta de 
control intern per part de la Secretaria-Intervenció i una confusió 
de funcions entre l’SGPEV i l’Ajuntament, cosa que confirma la 
insuficiència de crèdit en la tramitació dels expedients (apèndix 2, 
punt 12.3). 

e) En l’adjudicació de l’obra de l’hotel-alberg rural mitjançant 
procediment negociat amb publicitat urgent, per import de 59.566 
euros, realitzada el 12 d’abril de 2011, es va incomplir l’article 93.2 
de l’LCSP, segons el qual el pressupost de licitació havia d’incloure 
la totalitat de l’objecte del contracte als efectes de licitació i 
adjudicació sense prejudici de la seua divisió per lots. 

 El projecte inicial aprovat el 2011 no es va supervisar, segons exigia 
l’article 109 de l’LCSP, i era incomplet, mancava d’instal·lacions 
bàsiques, que posteriorment van ser objecte de contractació 
mitjançant modificats. L’informe tècnic de desembre de 2011 
detecta mesuraments insuficients de diverses partides i absència de 
dotacions com ara ascensor i cuina. Així es posa de manifest en un 
escrit subscrit entre l’Ajuntament i la contractista de març de 2013 
on s’indica que el pressupost arribarà als 800.000 euros, i que s’ha 
reduït per a adequar-lo a la subvenció obtinguda. 

 A més a més, no queda justificat en l’expedient l’estudi de 
necessitat, viabilitat i forma de gestió de l’obra, com exigia l’article 
22 de l’LCSP. Es va trametre sense el certificat d’existència de crèdit 
exigit per l’article 93.3 de l’LCSP i així mateix no se’n justifica la 
tramitació urgent (article 96 de l’LCSP). 

 El contracte original se subscriu el juny de 2011 per import de 
598.566 euros, amb l’adjudicatària que ofereix més millores, sense 
que conste en l’expedient acta de la mesa de contractació, sinó 
només un detall de valoracions sense signatura. 
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 Pel que fa a l’execució del contracte, els tècnics municipals 
presenten el 23 d’abril de 2013, quan l’obra està pràcticament 
enllestida, un projecte modificat amb el detall de partides reals i les 
previstes, sense cap cost addicional. Les partides que s’hi inclouen 
resulten incoherents amb l’informe de liquidació de 22 d’abril de 
2013 subscrit pels mateixos tècnics, circumstància que aquells no 
han pogut aclarir. 

 L’esmentat informe de liquidació inclou un detall de les millores 
econòmiques executades del contracte principal (149.691 euros), tot 
i que la suma de les partides no arriba a aquesta xifra i inclou 
alguns conceptes no comprovables i de quantificació totalment 
subjectiva, per la qual cosa podem concloure que l’acreditació de 
les millores econòmiques és deficient i a més a més no es detallen 
les millores de projecte, que pugen a 178.210 euros. 

 Entre l’octubre de 2013 i l’abril de 2014 se subscriuen tres modificats 
de 50.000, 40.000 i 110.000 euros a través de procediment negociat 
sense publicitat. Aquests contractes tenen per objecte realitzar 
instal·lacions i acabats necessaris per a la posada en funcionament 
de l’hotel i per tant van haver de ser incloses en el contracte 
primitiu. Tots són adjudicats al mateix contractista de l’obra 
original, ja que ofereix diverses millores, tot i que no en queda 
acreditada l’execució per part de personal tècnic de l’Ajuntament ni 
en les certificacions d’obra ni en els informes tècnics (14.844 euros, 
8.945 euros i ascensor, sanitaris i aixetes, més IVA). L’obligada 
acreditació de les millores executades constitueix un requisit 
imprescindible, especialment en contractes com aquest, on les 
millores van definir el resultat de l’adjudicació. 

f) Com analitzem en l’apèndix 2, punt 12.3 en la mostra de factures 
revisada corresponent als exercicis de 2006 a 2009 de l’SGPEV, es 
contracten a través de la Societat serveis per import de 189.174 
euros, i obres per import de 718.638 euros relacionades amb el parc 
empresarial VALPARK, i s’eludeix l’aplicació de la disposició 
addicional sisena de l’LCAP i els principis de publicitat i 
concurrència. 

 Les actuacions més destacades per a desenvolupar el parc (projecte 
d’urbanització i obres, direcció facultativa, etc.) van ser 
desenvolupades en la pràctica per l’Ajuntament (lletres c i d 
anteriors), tot i que es pot reproduir l’informe dels liquidadors de la 
Societat de 23 de març de 2016, segons el qual la mercantil SGPEV 
va ser constituïda amb un objecte social molt acotat i relacionat 
amb l’activitat d’urbanització de terrenys. 

 D’altra banda, podem destacar que hi ha una absoluta confusió de 
funcions entre l’Ajuntament i la Societat, atés que s’han detectat 
factures a  nom de l’SGPEV pagades per l’Ajuntament i viceversa. La 
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mercantil no va ser objecte de control financer per part de la 
Secretaria-Intervenció des de la seua constitució el 2006 fins a la 
seua liquidació el 2016, i els seus comptes no es van integrar en el 
Compte General de l’Ajuntament. 

6.3 Opinió relativa a la contractació 

En la nostra opinió, tret dels incompliments descrits en l’apartat 6.1 
“Fonament de l’opinió amb excepcions relativa als exercicis de 2014 i 
2015”, les activitats, operacions pressupostàries i financeres realitzades 
en aquests exercicis per l’Ajuntament de Vallada resulten conformes, en 
tots els aspectes significatius, amb la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics. 

A més a més, en la nostra opinió, a causa de la importància dels 
incompliments descrits en l’apartat 6.2 “Fonament de l’opinió 
desfavorable relativa a la contractació d’exercicis anteriors a 2014”, les 
activitats, operacions pressupostàries i financeres realitzades en aquests 
exercicis per l’Ajuntament de Vallada no resulten conformes amb la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

Les circumstàncies que hi concorren pel que fa als fets que assenyala 
l’apartat 6.2 c) anterior, permeten concloure que reuneixen els requisits 
per a considerar-los indiciaris de la possible existència de responsabilitat 
comptable i per tant es notificaran amb aquesta consideració al Tribunal 
de Comptes. 

7. RECOMANACIONS 

L'Ajuntament de Vallada, a més d'adoptar les mesures correctores dels 
fets descrits en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte les 
recomanacions següents per millorar la seua gestió 
economicoadministrativa: 

a) Els pagaments realitzats haurien d'estar adequadament suportats, 
de manera que hi haja constància del beneficiari del pagament. 

b) S'ha de prestar especial interès al control intern de l'Entitat, dut a 
terme per la Secretaria-Intervenció, especialment a la fiscalització 
prèvia dels actes administratius de contingut econòmic. 

c) El sistema d'arxiu de la documentació comptable ha de ser millorat, 
de manera que tots els registres comptables tinguen la seua 
corresponent documentació justificativa. 

d) L'Ajuntament hauria de disposar de normativa interna que regulara 
el saldo màxim de caixa, els imports que s’han de pagar al seu 
càrrec, les persones autoritzades per al seu ús, així com la 
periodicitat dels arquejos a efectuar. 
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e) L'execució de les millores ofertades pels contractistes han de ser 
certificades per la direcció d'obra i el personal tècnic de 
l'Ajuntament i aprovada per l'òrgan de contractació, com a garantia 
del seu efectiu compliment. 

f) L'Ajuntament va gastar entre 2014 i 2015 la quantitat de 94.661 
euros més IVA en concepte d'assessorament tècnic, redacció de 
projectes i direcció d'obres per part de quatre tècnics contractats 
externament a temps parcial. Hauria comparar-se el cost efectiu de 
la fórmula actual, subvencionada per la Diputació, a la qual cal 
afegir la despesa dels projectes puntuals, amb el cost de la 
incorporació del personal de manera permanent i amb la jornada 
estimada necessària, a fi de millorar l'eficiència en l'assignació de la 
despesa municipal. 

g) Pel que fa als serveis de representació i defensa en judici, es 
recomana, en la mesura del possible, realitzar una contractació 
conjunta, respectant els principis de publicitat i lliure concurrència 
per tal d'obtenir un estalvi de costos. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

No s'han auditat els comptes de despeses ni d'ingressos, fet que no 
permet obtenir una seguretat raonable que el resultat pressupostari, així 
com el compte de resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació 
pressupostari, o el romanent de tresoreria, no continguen incorreccions 
materials. 

L'abast de la fiscalització s'ha limitat a l'Entitat i no ha comprès la 
societat SGPEV participada al 100% per aquesta. No obstant això, s'han 
revisat aquells pagaments relacionats amb la mostra dels contractes 
efectuats per l'Entitat, que han sigut realitzats per mitjà de la Societat, 
així com una mostra que es concreta en l'apèndix 2, apartat 12.3. 

La nostra fiscalització ha consistit a revisar els aspectes continguts en la 
secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), així com altres particularitats que s'han considerat 
pertinents, i els dos es resumeixen a continuació. 

L'entitat i el seu entorn. Control intern 

- Revisar l'adequat exercici de les funcions de control intern 
establides en el TRLRHL, en les modalitats de funció 
interventora, control financer i control d'eficàcia durant 
l'exercici 2014. 

- Comprovar el compliment per part de l'Ajuntament de les 
obligacions d'informació establides en els acords de 28 de setembre 
de 2012 i 30 de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes sobre les matèries següents, referides als exercicis 2014 i 
2015, amb caràcter general, i quan ha calgut també a 2016: 

a) Obligacions pendents d'aplicar al pressupost. 

b) Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

c) Acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i de 
l'alcalde contraris als advertiments formulats, així com els 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

d) Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de 
control financer permanent. 

e) Els acords adoptats contraris a l'informe del secretari. 

- Verificar l'adequada remissió al Ple per part de la Intervenció 
municipal en matèria d'execució de pressupostos i moviments de 
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tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l'inventari de béns, 
estabilitat pressupostària i morositat. 

Pressupost de l'exercici 

- Comprovar l'adequació del contingut, elaboració i aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 amb la 
normativa aplicable a l'Ajuntament. 

- Revisar l'adequada tramitació de les modificacions pressupostàries 
durant l'exercici pressupostari de 2014. 

- Verificar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 s'ha 
efectuat d'acord amb la normativa d'aplicació i s'ha comunicat al 
Ple i a les administracions competents. 

Compte General 

- Comprovar l'adequada formació i contingut del Compte General de 
l'exercici 2014, així com la seua tramitació, aprovació i rendició a 
aquesta Sindicatura de Comptes, d'acord amb la normativa 
d'aplicació. 

Resultat pressupostari 

- Revisar l'adequat càlcul del resultat pressupostari de l'exercici 2014 
d'acord amb la metodologia prevista en la normativa d'aplicació, 
especialment la Instrucció de Comptabilitat. 

Romanent de tresoreria 

- Comprovar que el càlcul del romanent de tresoreria de l'exercici 
2014 s'ha efectuat d'acord amb la metodologia prevista en la 
normativa d'aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat. 

Tresoreria 

- Comprovar que els procediments de gestió de tresoreria s’adeqüen 
a la normativa d'aplicació, especialment al TRLRHL. 

- Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

- Comprovar que la gestió contractual durant els exercicis 2014 i 2015 
s'ha realitzat d'acord amb la normativa aplicable, especialment 
amb el TRLCSP. 
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Fets posteriors 

- Analitzar els fets posteriors al tancament de l'exercici fiscalitzat, en 
relació amb les àrees objecte de l'abast de la fiscalització. 

Altres aspectes analitzats 

S'ha considerat convenient realitzar altres comprovacions relacionades 
amb: 

- La legalitat i l'adequada comptabilitat de l'operació resultant del 
PPEELL i el seu efecte en el Compte General de 2014. 

- La composició del saldo a 31 de desembre de 2014 i 2015 del compte 
555 "Pagaments pendents d'aplicació". 

- Els efectes econòmics derivats dels litigis pendents que té 
l'Ajuntament. 

- La justificació de les subvencions concedides en 2014. 

- La situació i evolució del deute de l'Ajuntament entre els anys 2014 
a 2016. 

2. Normativa d'aplicació 

La principal normativa que s'ha tingut en compte en la present 
fiscalització és la següent: 

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2014. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

Normativa autonòmica 

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

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

- Acord de 30 de juliol de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a 
aquesta Institució de la informació sobre les obligacions pendents 
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d'aplicar a pressupost, les objeccions i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l'entitat local. 

- Acord de 22 d'abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 
2012, relativa al subministrament d'informació sobre obligacions 
pendents d'aplicar a pressupost, els advertiments i informes 
formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als 
informes del secretari de l'entitat local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de setembre 
de 2013, 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, Instrucció relativa a la remissió de la informació sobre les 
obligacions pendents d'aplicar a pressupost, els advertiments de la 
Intervenció i els acords contraris als informes dels secretaris. 

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). 

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

Normativa sobre subvencions 

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

- Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS). 

Normativa general, pressupostària i comptable 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 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). 

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

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per 
l'Ordre HAP/419/2014, 14 de març. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4042/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat 
de Comptabilitat Local (ICAL). 
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APÈNDIX 2.  OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE LA 
REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi de Vallada és una entitat local territorial d'acord amb el que 
estableix la normativa de règim local, que es troba a la comarca de la 
Costera, província de València, amb una població de 3.089 habitants, 
segons la informació del padró municipal d'habitants referida a l’1 de 
gener del 2016. 

El govern i l'administració del municipi corresponen a l'Ajuntament, i 
està integrat per l'alcaldessa i els regidors. La configuració política de 
l'Ajuntament després de les passades eleccions de 24 de maig de 2015 i la 
seua comparació amb la representació política anterior es mostra en el 
quadre següent: 

Quadre 3. Configuració política del Ple 2011-2015 

Partit polític 2011 2015 

PSOE 4 8 

PP 5 3 

AIPV (Alternativa d’Independents per Vallada) 2 0 

Total regidors 11 11 

Entre 2011 i 2015 va governar AIPV, el primer any en coalició amb el PSOE 
i els restants amb el PP. Entre 1987 i 2011 va governar un alcalde primer 
com a independent, després dins d'Unió Valenciana i des de 1995 
formant part del PP, sent també president de la Diputació de València 
entre 1999 i 2007. En l'actualitat el govern municipal és del PSOE. 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són l'alcaldessa, la Junta de Govern 
Local i el Ple. 

Les funcions de la Secretaria-Intervenció les va realitzar un habilitat 
nacional que es va jubilar en maig de 2016. A la data de redacció d'aquest 
informe és un altre habilitat qui està realitzant aquestes funcions. 

Durant els exercicis de 2015 i 2016 és el regidor d'Hisenda qui 
desenvolupa les funcions de tresoreria. No obstant això, des de 
novembre de 2016 aquesta funció la realitza el secretari-interventor 
d'acord amb el que estableix l'article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (modificat pel Reial Decret Llei 
10/2015, de 11 de setembre). 

Pel que fa a la gestió tributària, l'Ajuntament informa que té subscrit un 
conveni de delegació amb la Diputació Provincial de València per la 
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gestió i la recaptació de la pràctica totalitat dels tributs municipals, tant 
en període voluntari com en executiva. 

Pel que fa als ens dependents, a 31 de desembre de 2014, l'Ajuntament 
participa en el 100% del capital d'SGPEV, liquidada definitivament per 
l’Acord del Ple de 31 de març del 2016. 

També participa en les entitats supramunicipals següents: 

- Consorci Pla Zonal de Residus XI i XII. 

- Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de 
Salvament de la Província de València 

- Mancomunitat La Costera-la Canal (bàsicament ofereix serveis 
socials i ocupacionals) 

- Associació Promoció Econòmica Municipis del Caroig 

- Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

2. Control intern 

Les funcions de control i fiscalització que regulen els articles 213 i 
següents del TRLRHL corresponen a la Secretaria-Intervenció. 

Com a aspectes destacables es relacionen els següents fets: 

- La base d'execució número 46 parla del control intern i assenyala 
que es realitzarà el control financer i d'eficàcia, però no consta que 
es realitze aquest control. 

- Hi ha aprovacions o modificacions d'ordenances fiscals sense 
informe de la Intervenció. 

- No es té constància de la fiscalització prèvia de les anul·lacions de 
drets, ni de la concessió de subvencions. 

- Els pagaments realitzats no sempre estan suportats adequadament, 
ja que en molts casos no es deixa constància del beneficiari 
d'aquesta sortida de fons. 

- S'ha detectat un pagament de 83.386 euros comptabilitzat a càrrec 
d’un compte creditor que no hi té relació, així com factures sense 
registre d'entrada. 

- No s'han realitzat els informes de la Intervenció sobre els 
pressupostos de 2014, 2015 i 2016, preceptius segons l'article 168 del 
TRLRHL ni els informes sobre la liquidació dels pressupostos de 
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2014 i 2015, (article 191 del TRLRHL). Vegeu l’apartat 5.b) de 
l'Informe. 

- Durant els anys 2014 i 2015 no es va realitzar cap advertiment, tot i 
les irregularitats que es detallen al llarg d'aquest Informe. En els 
anys 2016 i 2017 es van formular advertiments que es detallen en el 
quadre següent: 

Quadre 4. Advertiments de la Secretaria-Intervenció 

Exercici 
Nombre 

d’advertiments  
d’Intervenció 

Objecte 
Nombre 

d’advertiments 
de Secretaria 

Objecte 

2014 N/C  N/C  

2015 N/C  N/C  

2016 0  1 

Fraccionament del contracte, on 
s’han eludit els requisits de 
publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que 
corresponguen 

2017 0  1 

Fraccionament del contracte, on 
s’han eludit els requisits de 
publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que 
corresponguen 

N/C: No consta 

3. Obligacions d’informació al Ple   

Execució pressupostària i moviment de la tresoreria 

Les bases d’execució pressupostària per als exercicis 2014 i 2015 
desenvolupen l’obligació legal prevista en l’article 207 del TRLRHL 
d'informar periòdicament el Ple sobre l'execució dels pressupostos i el 
moviment de la tresoreria. No consta que aquesta obligació s'haja 
acomplit. 

Inventari de béns 

L'inventari de béns de l'Ajuntament de Vallada, aprovat pel Ple de 27 de 
novembre de 2012, no recull tots els béns de l'Entitat (només els béns 
immobles), fet que incompleix el que estableix l'article 17 del Reial 
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns 
de les Entitats Locals (RB). Tampoc no s'han incorporat les rectificacions 
anuals que preveu l'article 33.1 de l’RB. 
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Morositat en operacions comercials 

En compliment de l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en els 
exercicis 2014 i 2015 s'han elaborat els preceptius informes sobre el 
compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de 
l'Ajuntament, que han sigut tramesos al MINHAP i que es resumeixen en 
el quadre següent: 

Quadre 5. Morositat en operacions comercials 

Període 

Període mitjà de 
pagament 

Llei 15/2010 (en dies) 

1r trimestre 2014 153,7 

2n trimestre 2014 74,8 

3r trimestre 2014 (2) 48,8 

4t trimestre 2014 (2) 44,3 

Exercici 2015 (1) (2) 78,2 

(1) Des de 2015, l’article 10 de l’Ordre HAP/2082/2014 exclou les entitats locals de 
menys de 5.000 habitants del càlcul i remissió dels tres primers trimestres del 
període mitjà de pagament segons la Llei de Morositat. 

(2) Dada tramesa al Ministeri, per error correspon al PMP global, no el de la Llei 
15/2010. 

A la vista del quadre anterior, en els dos primers trimestres de 2014 
s'incompleix el termini legal de 60 dies previst en l'esmentada norma. 

En la mostra revisada de despeses corresponent a contractes 
formalitzats en 2014 i 2015, per un import total de 220.709 euros (IVA 
inclòs), el termini mitjà de pagament és de 98,1 dies, i supera el termini 
legal citat. 

En el quadre següent es resumeixen les dades trameses del període mitjà 
de pagament global, en què s'observa que tant el 2014 com el 2015 es va 
superar el termini de 30 dies previst en l'article 5 del Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol: 
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Quadre 6. Període mitjà de pagament a proveïdors  

Trimestres 2014 Dies 

3r trimestre 48,8 

4t trimestre 44,3 

Trimestres 2015 Días 

1r trimestre 54,9 

2n trimestre 31,4 

3r trimestre 54,2 

4t trimestre 78,2 

4. Pressupostos inicials 

El quadre següent resumeix els aspectes més significatius del 
procediment d’aprovació dels pressupostos generals de l’Ajuntament 
dels exercicis de 2014, 2015 i 2016, així com la documentació inclosa en 
els expedients d’aquests pressupostos: 

Quadre 7. Fases d’aprovació pressupostària. Exercicis 2014 a 2016 

N/C: No consta 

Cal destacar que en els tres exercicis s'incompleix l'article 164.1 del 
TRLRHL, ja que no s'inclouen els estats de previsió de despeses i 
d’ingressos de l’SGPEV. Encara que existeix un Acord del Ple de data 14 
de gener de 2010 que proposa la dissolució de la Societat, aquesta no es 
dissol definitivament fins al 31 de març del 2016. 

Així mateix, l'aprovació definitiva i publicació dels pressupostos dels 
exercicis 2015 i 2016 ha superat els terminis previstos en l'article 169 del 
TRLRHL. La remissió dels pressupostos dels tres exercicis al MINHAP es 

 
Pressupost 

2014 
Pressupost 

2015 
Pressupost 

2016 

Aprovació inicial 26/11/2013 05/12/2014 18/12/2015 

Aprovació definitiva 31/12/2013 12/01/2015 28/01/2016 

Tramesa a l’Estat 14/03/2014 24/02/2015 03/03/2016 

Tramesa comunitat autònoma N/C N/C N/C 

Contingut d’acord amb el TRLRHL 
i el Reial Decret 500/1990  

NO NO NO 

Documentació complementària 
completa 

NO NO NO 
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va efectuar amb retard i no es va complir l'obligació que preveu l'article 
169.4 del TRLRHL de tramesa a la comunitat autònoma. 

En els tres pressupostos s'han presentat reclamacions que han sigut 
desestimades. 

En relació amb la documentació prevista en els articles 165 i 166 del 
TRLRHL, que desenvolupa el Reial Decret 500/1990 (articles 8 i següents), 
cal esmentar els aspectes següents: 

1. L'estat del deute a què fa referència l'article 166 d) del TRLRHL no 
coincideix amb els imports del pressupost, ni l'amortització de 
principal ni tampoc l'import dels interessos previstos. 

2. En el pressupost de l'exercici 2016 no consten ni l'annex de 
beneficis fiscals en tributs locals ni l'annex de convenis subscrits 
amb la comunitat autònoma de despesa social (tots dos annexos 
van ser introduïts per la disposició final 1a del Reial Decret Llei 
17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera 
de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals). 

3. Les bases d'execució dels pressupostos de 2014, 2015 i 2016 
incompleixen la normativa en aquests aspectes: 

- Fan referència a la Llei de Contractes 30/2007, que està 
derogada des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 3/2011 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

- No recullen la forma en què els perceptors de subvencions han 
d'acreditar que es troben al corrent de les seues obligacions 
fiscals amb l'Entitat i justificar l'aplicació dels fons rebuts, 
incomplint per tant l'article 9.2 del Reial Decret 500/1990. 

- Les bases dels anys 2014 i 2015 recullen en la base 45 el càlcul 
dels drets de dubtós cobrament, i estableixen un criteri que no 
respecta els límits mínims establerts a l'article 193 bis del 
TRLRHL. 

5. Modificacions pressupostàries de l'exercici 2014 

Durant l'exercici 2014, l'Ajuntament ha comptabilitzat 21 expedients de 
modificació de crèdit, 16 generacions per un import global de 480.079 
euros i cinc transferències per import de 165.000 euros, el que ha 
comportat un increment del pressupost inicial d'ingressos i despeses del 
17,5%. 
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Quadre 8. Modificacions pressupostàries 2014 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Descripció 
Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1 Impostos directes 763.000 0 0,0% 763.000 23,6% 

2 Impostos indirectes 70.000 0 0,0% 70.000 2,2% 

3 Taxes i altres ingressos 417.200 167.483 40,1% 584.683 18,1% 

4 Transferències corrents 1.130.001 240.155 21,3% 1.370.156 42,4% 

5 Ingressos patrimonials 226.180 0 0,0% 226.180 7,0% 

6 Alienació inver. reals 0 0  - 0 0,0% 

7 Transferències de capital 144.001 72.441 50,3% 216.442 6,7% 

8 Actius financers 0 0  - 0 0,0% 

9 Passius financers 0 0  - 0 0,0% 

 
TOTAL INGRESSOS 2.750.382 480.079 17,5% 3.230.461 100,0% 

 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció 
Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1 Despeses de personal 818.716 51.918 6,3% 870.634 26,9% 

2 
Despeses de 
funcionament 667.362 154.219 23,1% 821.581 25,4% 

3 Despeses financeres 345.001 45.536 13,2% 390.537 12,1% 

4 Transferències corrents 588.301 -3.000 -0,5% 585.301 18,1% 

6 Inversions reals 249.002 0 0,0% 249.002 7,7% 

7 Transferències de capital 0 231.406  - 231.406 7,2% 

8 Actius financers 0 0  - 0 0,0% 

9 Passius financers 82.000 0 0,0% 82.000 2,5% 

 
TOTAL DESPESES 2.750.382 480.079 17,5% 3.230.461 100,0% 

Hem analitzat quatre expedients de modificació de crèdits per generació 
d'ingressos per import de 327.109 euros que representen un 68,1% de 
l'import total. De l'anàlisi d'aquesta mostra, a més d'aquelles qüestions 
recollides en l'apartat 5 d'aquest Informe destaquem el següent: 

- Els ingressos generats en l'expedient 9/2014 es comptabilitzen en el 
capítol IV d'ingressos quan, per la seua naturalesa de subvenció de 
capital, s'haurien d'haver comptabilitzat en el capítol VII. 
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- La publicació de la modificació 2/2014 pateix d'un error, que 
consisteix en què no apareix la generació de crèdit en el capítol I 
per 43.000 euros, i la denominació del capítol III d'ingressos és 
incorrecta. 

- No consta cap informe de la Intervenció en l'expedient de 
modificació de crèdits 11/2014. 

- Pel que fa a les transferències de crèdit, es van aprovar i van 
publicar tres modificacions que no van arribar a comptabilitzar-se 
per import de 9.792 euros. 

6. Liquidació del Pressupost 2014 

L'alcalde aprova la liquidació del pressupost de 2014 mitjançant la 
Resolució de 25 de març de 2015, fora del termini legalment establit (1 de 
març segons l'article 191.3 del TRLRHL). L'Ajuntament en remet una 
còpia al MINHAP també fora del termini legal (article 91 del Reial Decret 
500/1990), i resta pendent trametre-la a la Comunitat Autònoma, en no 
existir un mecanisme telemàtic d'enviament, segons manifesta 
l'Ajuntament. 

7. Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el càlcul detallat del romanent de 
tresoreria corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 
aprovat per l'Ajuntament i la seua comparació amb l'exercici 2015, en 
euros. 
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Quadre 9. Romanent de tresoreria 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 2014 Variació 

1.(+) Fons líquids 198.976  55.022  261,6% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 15.676.136  12.577.433  24,6% 

(+) Del pressupost corrent 3.608.564  740.181  387,5% 

(+) De pressupostos tancats 11.562.592  11.420.352  1,2% 

(+) D’operacions no pressupostàries 552.771  461.941  19,7% 

(-) Cobram. realitzats pendents d’aplicació definitiva 47.791  45.041  6,1% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 795.490  10.671.948  -92,5% 

(+) Del pressupost corrent 286.917  504.168  -43,1% 

(+) De pressupostos tancats 806.300  10.735.235  -92,5% 

(+) D’operacions no pressupostàries 546.776  247.472  120,9% 

 (-) Pagam. realitzats pendents d’aplicació definitiva 844.503  814.927  3,6% 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 15.079.622 1.960.507  669,2% 

II. Saldos de cobrament dubtós 10.515.218  427.862  2357,6% 

III. Excés de finançament afectat 0 0 - 

IV. Romanent tresoreria per a desp. generals (I - II - III) 4.564.404  1.532.645  197,8% 

En el punt 4 apartat d) d'aquest Informe s'han reflectit aquells aspectes 
detectats en el nostre treball que comporten incorreccions del romanent 
de tresoreria. 

8. Tresoreria 

El saldo de la tresoreria a 31 de desembre de 2014 i 31 de desembre de 
2015 és de 55.022 euros i 198.976 euros, respectivament. La caixa 
d'efectiu de l'Ajuntament presenta un saldo de 0 euros el 2014 i 49 euros 
el 2015. 

9. Pagaments pendents d'aplicar al pressupost 

El saldo d'aquest compte, a 31 de desembre de 2014, és de 814.927 euros i 
a 31 de desembre de 2015, de 844.503 euros, i correspon a pagaments 
realitzats des de 2006 fins 2015 sense el procediment que estableix la 
legislació pressupostària i contractual. 

Hem analitzat pagaments per import de 451.385 euros, fet que suposa un 
53,4% del saldo a 31 de desembre de 2015 i les conclusions es descriuen 
en el punt 5 de l'Informe, apartat g). 
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10.  Subvencions 

Per tal de comprovar que els procediments de concessió i gestió de 
subvencions s'ajusten a la legalitat vigent en aquesta matèria, hem 
seleccionat una mostra de tres subvencions entre les concedides per 
l'Ajuntament en 2014: 

a) En l'exercici 2014 l'Ajuntament va reconèixer en el seu pressupost 
obligacions i pagaments per 12.807 euros, referents a una comissió 
de festes que no té personalitat jurídica. L'únic document que 
figura en l'expedient és una memòria de la comissió aprovada pel 
Ple el 30 de setembre de 2014 on es recullen, sense cap suport 
documental, els ingressos i despeses derivades de les festes 
d'aquest any. 

 A més dels incompliments destacats expressats en el punt 5 
d'aquest Informe, apartat h), és també rellevant que el 
reconeixement de l'obligació no s'hauria d'haver realitzat en el 
capítol 2, "Despesa corrent" del pressupost de despeses, sinó en el 
4, "Transferències corrents". 

b) En 2014 es reconeixen obligacions per un total de 17.018 euros, en el 
capítol 4 del pressupost de despeses, que responen a dos contractes 
realitzats amb dues bandes de música per 5.300 euros i 13.200 
euros, respectivament. 

 Els incompliments més rellevants es recullen en el punt 5 de 
l'Informe, apartat i). No obstant això, també s'ha de tenir en compte 
que, ja que estem davant d'un contracte, són obligacions que s'han 
de reconèixer en el capítol 2 del pressupost de despeses. 

11. Evolució del deute 

L'evolució del deute durant els anys 2014, 2015 i 2016 es reflecteix en el 
quadre següent: 
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Quadre 10. Evolució de deute 
 

Identificació 
deute 

2014 2015 2016 

Total deute a 
31 de 

desembre de 
2014  

Creació 
deute 2015 

Amortització 
de l’exercici 

Total deute a 
31 de 

desembre de 
2015 

Creació 
deute 2016 

Amortització 
de l’exercici 

Total deute 
2016 

Deute banc 1 1.547.684 0 49.935 1.497.749   55.077 1.442.672 

Deute factoring 0 205.745 49.000 156.745   109.745 47.000 

Operació de 
tresoreria  119.585 577.198 443.604 253.179 210.682 274.339 189.522 

Liquidació 
definitiva 2008 
i 2009 34.652 0 21.074 13.578   13.578 0 

Liquidació 
definitiva 2013 0 41.376 0 41.376   41.376 0 

Deute banc 2 
(FFPP) 0 19.728.413 0 19.728.413 1.997.601 0 21.726.014 

Total 1.701.921 20.552.732 563.613 21.691.040 2.208.283 494.115 23.405.208 

a) Deute a 31 de desembre de 2014 

El deute de 1.547.684 euros correspon a al deute viu d’un préstec 
signat el 15 de desembre de 2010, aprovat pel Ple el 6 de setembre 
de 2010, la finalitat del qual era el refinançament de tres préstecs 
per un total d’1.649.166 euros. Tot seguit en mostrem el detall: 

Quadre 11. Refinançament en 2014 

Conceptes Euros 

Préstec subrogat de la Societat Mercantil Parc Estratègic 
Vallada 

916.666 

Deute viu d’un préstec de l’Ajuntament  332.500 

Consolidació d’una operació de tresoreria 400.000 

Total refinançament 1.649.166 

L’informe de la Intervenció sobre el límit del deute realitzat per a la 
formalització d’aquest préstec és favorable, ja que acompleix els 
requisits establits en l’article 53 del TRLRHL. 

b) Deute a 31 de desembre de 2015 

El 31 de desembre de 2015 ja s'havia signat un préstec amb un banc 
per import de 19.728.413 euros, els conceptes dels quals es compon 
el deute es mostren tot seguit: 
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Quadre 12. Deute Banc 2 (FFPP) 
 

Conceptes Euros 

Despeses de 2012 i anteriors reconegudes en el pressupost 
de 2015 7.410.379 

Pagaments d’obligacions reconegudes de pressupostos 
tancats 10.206.308 

Interessos de deute (*) 2.111.726 

Total préstec 19.728.413 

(*) Els interessos de deute s'han obtingut per la diferència entre el total del 
deute formalitzat i els pagaments realitzats segons el PPEELL, vegeu l’apartat 
5.j) de l'Informe. 

Al llarg del primer semestre de 2012, l'Ajuntament havia tramés 
factures, a càrrec del mecanisme regulat en el Reial Decret Llei 
4/2012 per import de 17.616.686 euros. No obstant això, a causa de 
l'informe desfavorable de 30 d'abril de 2012 del MINHAP, no va 
formalitzar cap operació de préstec. L'Ajuntament tenia el deute 
amb l’FFPP, que va estar practicant retencions en la participació en 
tributs de l'Estat, en concepte d'interessos meritats i amortització 
de capital. 

Segons la informació aportada pel MINHAP, des d'octubre de 2012 
fins al juny del 2015 —mes en què es formalitza el préstec, tot i que 
es reté el 50% de la participació en els tributs de l'Estat— el deute es 
veu incrementat, ja que les retencions practicades no cobreixen els 
interessos meritats durant aquest període, a l'import que finalment 
es formalitza, que puja a 19.728.413 euros. L'operació de préstec 
s'aprova pel Ple i se signa en el mateix dia, el 18 de juny del 2015. 

c) Deute a 31 de desembre de 2016 

L’FFPP, regulat pel Reial Decret Llei 17/2014, en el seu apartat b) fons 
d'ordenació, regulava el finançament, entre altres qüestions, de les 
obligacions que es derivaren de l'execució de sentències fermes 
dels tribunals de justícia. L'Ajuntament es va acollir a aquest 
apartat per al pagament de dues sentències: 

- Sentència 582/12, recurs contenciós administratiu 266/2010 
contra l'Acord de 28 d'abril de 2010 del Jurat Provincial 
d'Expropiació de València, per import de 165.981 euros. 

- Sentència 531/13, recurs contenciós administratiu 267/2010 
contra l'Acord de 28 d'abril de 2010 del Jurat Provincial 
d'Expropiació de València, per import d’1.831.620 euros. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Vallada.  
Exercici 2014 

39 

 La formalització del préstec va ser aprovada pel Ple el 15 de març de 
2016 i es va signar per la suma d'aquests dos imports, 1.997.601 
euros, el 22 de març del 2016. 

12. Societat per a la Gestió del Parc Estratègic Empresarial de Vallada 
(SGPEV) 

12.1 Cronologia d'esdeveniments 

La mercantil SGPEV, 100% de capital municipal, es va constituir amb una 
durada de 20 anys, el dia 9 de maig de 2006, mitjançant escriptura 
pública. Segons consta en els seus estatuts, el seu objecte social és la 
gestió del parc estratègic empresarial de Vallada, entre altres relacionats 
fonamentalment amb la gestió urbanística. 

En la Junta General de data 20 d'abril de 2015, es va donar compte del 
"Informe sobre la liquidació de l’SGPEV". En aquest informe, s'assenyala 
que des que es van nomenar liquidadors, es van realitzar diverses 
gestions davant del Registre Mercantil, per a liquidar i complir la comesa 
per al qual es va crear aquesta comissió liquidadora. Igualment, es va 
informar que per part dels quatre membres que integren la comissió 
liquidadora es va intentar: 

"[...] dilucidar tots els moviments comptables de la Societat durant 
l'exercici 2010, ja que no es va realitzar la seua comptabilitat, tot i 
estar encara en actiu. Sense que hi haja comptabilitat a partir de 31 
de desembre de 2009, l'empresa que es va encarregar de liquidar els 
comptes ens lliura directament la liquidació. Sense justificació 
comptable es presenta un balanç amb unes existències de 
609.667,63 euros i un préstec pendent de 916.666,67 euros (a data 
31/12/2009 era d’1.000.000 d’euros). Posteriorment es modifica i el 
que eren existències passa a ser deute pendent de l'Ajuntament de 
Vallada com a client. No s'aporta comptabilitat, ni documents 
justificatius de com s'arriba a aquestes xifres ". 

A la vista d'aquestes anomalies, la comissió liquidadora va presentar la 
seua dimissió. 

A la Junta General extraordinària de 25 d'abril de 2015, en la sessió 
esmentada anteriorment, es va proposar el nomenament de nous 
liquidadors per evitar que la Societat quedara acèfala. Mitjançant l’escrit 
de 26 de juny de 2015, la Societat va sol·licitar judicialment el 
nomenament de liquidador, d'acord amb el que preveu l'article 377.2 de 
la Llei de Societats de Capital. En data 1 de desembre de 2015 una firma 
d'auditoria accepta el càrrec de liquidador. 
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12.2  Informe de liquidació de la Societat 

En les conclusions del liquidador transcrites en l'acta del Ple de 
ratificació de la liquidació de la Societat de 31 de març de 2016, es diu: 

"Vist que la mercantil SGPEV va ser constituïda amb un objecte 
social molt acotat i relacionat amb l'activitat d'urbanització de 
terrenys, encara que realment va constituir un mer instrument de 
l'Ajuntament de Vallada per esquivar la normativa aplicable a les 
contractacions públiques. 

Atès que l'Ajuntament de Vallada es va fer càrrec de la situació 
financera de la mercantil SGPEV, atenent nombrosos pagaments pel 
seu compte a diferents proveïdors des de l'inici de les activitats de 
la Societat. 

Atès que en el balanç de liquidació, l'Ajuntament de Vallada figura 
com a deutor i creditor de l’SGPEV, amb un saldo net al seu favor 
per import de 310.726,53 euros, sense perjudici de qualsevol altre 
ajust que es poguera posar de manifest com a conseqüència de 
l'existència de passius contingents que es pogueren manifestar 
amb posterioritat. 

Atès que l'Ajuntament de Vallada és el soci únic de la mercantil 
SGPEV. 

Entenem que la via adequada per a dissoldre i extingir l’SGPEV és la 
cessió global de l'actiu i passiu, d'acord amb el que preveuen els 
articles 81 a 91 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre Modificacions 
Estructurals de les Societats Mercantils.” 

12.3 Revisió d'una mostra de factures comptabilitzades per SGPEV entre 
2006 i 2009 

La mostra revisada representa un 95,5% de moviments dels comptes de 
creditors dels exercicis 2006 a 2009. En el quadre següent es resumeixen 
els conceptes, factures i imports totalitzats per tercer, analitzats. 
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Quadre 13. Mostra de factures de l’SGPEV revisades 

Núm. proveïdor Núm. factura Concepte Import 

A 01/08 Serveis de desenvolupament de marca i nom comercial 7.795  

A 05/08 Serveis de presa i preparació d’imatges de vídeo promocional 8.271  

A 02/08 Desenvolupament de logotip 7.795  

A 03/08 Tramitació i gestions legals de registre de marques (inclosa 
l’europea) logotip i nom a escala europea 11.693  

A 06/08 Elaboració del vídeo per a la presentació del projecte a Brussel·les 11.948  

A 11/08 Gestió i coordinació de tots els actes de presentació de VALPARK 6.074  

A 13/08 Gestió i selecció dels continguts que integraran la pàgina web de 
VALPARK.net 9.727  

A 04/09 Creació i desenvolupament de la pàgina web en el parc 
empresarial 29.941  

A 02/09 Realització de manual d’identitat corporativa 11.867  

A 01/09 Imatge dels pals publicitaris i instal·lació de vinils en els pals 
publicitaris 11.972  

A 03/09 Programació FLASH i JTML; posada en marxa i actualitzacions de 
web 1.532  

    Subtotal proveïdor  A 118.615  

B 73/06 Projecte d’expropiació parc estratègic empresarial 30.051  

B 06/09 Despeses negociació pagarés bancaris 5.348  

    Subtotal proveïdor B 35.399  

C 124/07 Obra civil per a instal·lar de dos pals publicitaris 164.462  

C 157/07 a 256/07 Realització Glorieta III. Certificacions de la 1 a la 5 154.958 

C 16/08 a 161/08 Realització Glorieta III. Certificacions de la 6 a la 10 446.436 

    Subtotal proveïdor C 765.856  

D 57/07 Instal·lació de dos pals publicitaris 112.520 

    Subtotal proveïdor D 112.520  

E 90/07 
Treballs complementaris als previstos en el contracte per a 
redactar el Pla Especial del Parc Estratègic Empresarial Mar 
Endins 

81.200 

    Subtotal proveïdor  E 81.200  

F 2/2/08 Acte de Vallada : fons, bastidor i moqueta 8.831  

  
Subtotal proveïdor  F 8.831  

G 2/2/08 Acte de Vallada : lloguer carpa 11.861  

  
Subtotal proveïdor G 11.861  

H 2/2/08 Acte de Vallada : lloguer, tarima, micròfons, plasmes 6.408  

  
Subtotal proveïdor H 6.408  

I 2/2/08 Acte de Vallada: còpies vídeo Brussel·les i eixida de càmera 8.768  

    Subtotal proveïdor I 8.768  

    Total factures revisades 2006-2009 1.149.458  
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En 2008 i 2009 mitjançant diversos acords del Consell d'Administració de 
l’SGPEV es contracten amb el mateix proveïdor (A) serveis relacionats 
amb la tramitació de marques, imatges promocionals, vídeos i logotip 
per 47.502 euros i serveis relacionats amb el desenvolupament, disseny i 
actualització de la web per un total de 30.421 euros. 

La contractació de treballs susceptibles de formar una unitat funcional, a 
través de contractes menors concatenats, comporta un fraccionament de 
l'objecte del contracte que eludeix l'aplicació de la normativa de 
contractació (article 74 de l’LCSP). A més, s'han detectat pagaments de 
factures a nom de l’SGPEV realitzats per l'Ajuntament per import de 
31.028 euros, sense consignació pressupostària. 

Addicionalment, segons la informació d'una base de dades 
especialitzada, la societat contractada (proveïdor A) té com a objecte 
social la promoció immobiliària. La factura d'imatge i instal·lació de 
vinils en els pals publicitaris per import d’11.972 euros aplega treballs 
que estan inclosos en la factura abonada al proveïdor D (apartat 6.2.c). 

Pel que fa al proveïdor B, la Societat contracta el projecte d'expropiació 
per import de 30.051 euros eludint l'aplicació de la disposició addicional 
6a del TRLCAP. A més la Societat paga entre febrer de 2007 i octubre de 
2008 un total de 133.000 euros de factures de l'esmentat creditor a nom 
de l'Ajuntament, en concepte de projecte d'urbanització i 50.000 euros 
per la direcció facultativa de les obres del parc (apartat 6.2.d). Això 
implica una deficiència de control intern i una confusió de funcions 
entre la societat municipal i l'Ajuntament. 

Entre l'Ajuntament i l’SPGEV s'abonen al proveïdor B més de 942.732 
euros per diversos informes i projectes, incloent-hi 5.348 euros de 
despeses de negociació de pagarés. 

Pel que fa al proveïdor C s'han eludit els principis de publicitat i 
concurrència en la contractació de l'obra civil per a la instal·lació de dos 
pals publicitaris de la disposició addicional sisena del TRLCAP per un 
import total de 164.462 euros, i en la contractació de l'obra de la Glorieta 
III del parc per 554.186 euros. Les certificacions d'obra dels pals 
publicitaris inclouen partides de fonamentació que figuren incloses en la 
factura de 112.520 euros del proveïdor D. La liquidació final de la Glorieta 
excedeix en 47.209 euros l'import contractat i del total facturat a l’SGPEV, 
105.591 euros han sigut pagats per l'Ajuntament, per la qual cosa es 
repeteix la falta de control i confusió d'actuacions entre l'Ajuntament i la 
Societat. 

Pel que fa al proveïdor D, la Societat acorda la contractació de la 
instal·lació de dos pals publicitaris al parc VALPARK per un pressupost 
de 121.800 euros presentat per l'empresa, després de sol·licitar tres 
ofertes. Finalment el proveïdor D factura a l'SGPEV per aquest servei la 
quantitat de 112.520 euros en maig de 2007. El Consell d'Administració 
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de 9 de maig de 2007 acorda l'endossament del pagament al proveïdor D 
de la factura a una entitat bancària, si bé el seu abonament es realitza 
erròniament al compte del proveïdor D. 

Com s'indica en la conclusió 6.2.c) de l'Informe, el subministrament de 
dos pals publicitaris ha sigut abonat així mateix per part de l'Ajuntament 
a l'adjudicatària de l'obra d'urbanització, per un import de 89.160 euros, i 
hi ha partides d'impressió de vinil per 11.972 euros facturades pel 
proveïdor A i fonamentació de la instal·lació per 35.413 euros, facturada 
pel proveïdor B a l’SGPEV, que podrien trobar-se incloses en el 
pressupost del proveïdor C. 

D'altra banda, es van contractar amb el proveïdor E diversos estudis 
complementaris necessaris per a tramitar el PAI de VALPARK per un 
import de 81.200 euros, eludint la normativa de contractació. 

Les factures dels proveïdors F, G, H i I tenen el mateix format i nombre i 
es refereixen al mateix acte a Vallada i han sigut emeses en febrer de 
2008. Els tres primers proveïdors estan ubicats en la mateixa direcció, de 
manera que es tracta d'empreses del grup. Per tant, s'ha fraccionat la 
contractació del servei per a eludir l'aplicació dels principis de publicitat 
i concurrència (article 74 de l’LCSP). 

Com a conclusió general, cal dir que la falta de concurrència d'ofertes, 
derivada de l'elusió dels principis que regeixen la contractació, 
observada en la prestació dels serveis anteriors, i la falta de conformitat 
tècnica de les certificacions o factures, no permet garantir que els preus 
contractats siguen concordes al mercat, tal com exigeix la normativa de 
contractació. 

13.  Esdeveniments posteriors al tancament 

La situació econòmica de l'Ajuntament es podria veure agreujada pels 
processos judicials que, d'acord amb la informació facilitada, es mostren 
en el quadre següent. L'última columna indica la fase en què es troben a 
data de redacció d'aquest Informe. 
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Quadre 14. Resum de litigis en curs 

 

 

 
  

Processos judicials 

Quantitat 
que es 
reclama 
(en euros) 

Pagat a 
31/12/2015 
(en euros) 

Pagat 
durant 
2016 

(en euros) 

Pendent de 
pagament a 
la data del 
treball de 
camp  

(en euros) 

Fase en què 
es troba 

PO 438/2015 Jutjat CA núm. 
6 de València 

Incompliment conveni 
urbanístic 

18.667.967 
  

18.667.967 Fase de prova 

PO 266/2010 TSJCV. Secció 
4ª. Impugnació preu just 
expropiació 

203.710 165.891 
 

37.819 Fase 
d’execució 

PO núm. 255/2010 TSJCV 
Secció 4ª. Impugnació preu 
just expropiació. Es van 
acumular 16 recursos, en 
total 17 expedients 

2.681.899 
  

2.681.899 

En execució 
des del 5 de 
desembre de 

2016 

PO 162/2010 Jutjat CA núm. 
5 de València. 

Responsabilitat 
patrimonial per danys  
perjudicis ocasionats por 
VALPARK 

39.390 
  

39.390 Apel·lada 

PO 752/2010 Jutjat 
Contenciosoadministratiu 
núm. 6 de Valencia. 
Interessos moratoris 
construcció pavelló cobert  

137.286 
 

80.000 57.286 En execució 

PO núm. 267/2010 TSJCV 
Secció 4ª. Impugnació preu 
just expropiació. RÚSTICAS 
SIERRA DE ENGUERA, SL 

1.859.169 1.859.169 
   

Total contingències 
futures 23.589.421 2.025.060 80.000 21.484.361  
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APÈNDIX 3. REVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Vallada, com a entitat integrant de l’Administració 
local, té la consideració d’Administració Pública als efectes previstos en 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En conseqüència, 
els contractes administratius regulats en l’article 19 del TRLCSP que 
formalitze l’Ajuntament hauran de regir-se, quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, per aquest text legal i per les seues 
disposicions de desplegament. 

2. Perfil de contractant i obligacions d’informació  

Des de març de 2017 l’Ajuntament de Vallada disposa d’un enllaç directe 
des del seu perfil de contractant a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic i publica la informació contractual directament en la 
Plataforma, això conformement amb allò que disposa l’article 53 del 
TRLCSP. No obstant això, en els exercicis 2014 i 2015 no ha quedat 
constància del compliment d’aquest precepte legal. 

Pel que fa a les obligacions d’informació, l’Ajuntament únicament ha 
tramés al Registre de Contractes del Sector Públic i a la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals la informació referida als 
contractes formalitzats durant l’exercici 2016. En els exercicis 2014 i 2015 
s’incompleix l’obligació de subministrament d’informació prevista en els 
articles 333 del TRLCSP i 40.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal de 
Comptes. 

D’acord amb les relacions de contractes facilitades a aquesta Sindicatura, 
dels exercicis 2014 i 2015 l’Ajuntament no ha formalitzat contractes que 
superen el llindar de l’article 29.1 del TRLCSP. 

3. Contractes formalitzats en els exercicis 2014 i 2015 

D’acord amb la informació certificada per l’Ajuntament, a petició 
d’aquesta Sindicatura, hem elaborat el quadre següent en què s’indica el 
nombre i import en euros dels contractes formalitzats en 2014 i 2015, 
detallats per tipus i procediments d’adjudicació. 
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Quadre 15. Contractes formalitzats  

Tipus de contracte Procediment d’adjudicació 
Import 

d’adjudicació         
(IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Obres Negociat sense publicitat 223.011 3 

Total contractes 2014 223.011 3 

Subministraments Adhesió central de compres 
Diputació València 20.661 1 

Total contractes 2015 20.661 1 

4. Expedients de contractació revisats  

A fi d’analitzar si ha sigut adequada la tramitació de la contractació 
efectuada per l’Ajuntament en els exercicis 2014 i 2015, hem seleccionat 
la mostra que es detalla en el quadre següent elaborat en euros, que 
representa un 47,7% del total de 2014 i un 100,0% del total de 2015.  

Quadre 16. Contractes analitzats 2014 i 2015  

Núm. 
exped. 
(1) 

Tipus Objecte Tramitació Procediment 
Import 

d’adjudicació 
(sense IVA) 

1 Obres 

Obres de reparació de 
diversos carrers: José de 
Ribera – Mota Serrano – 
Xàtiva i altres 

Ordinària Negociat sense 
publicitat 106.364 

  Total mostra 2014 106.364 

2 Subministraments 
Adquisició d’articles 
d’il·luminació de 
tecnologia led 

Ordinària Adhesió central de 
compres  20.661 

   Total mostra 2015 20.661 

(1)  Número d’expedient assignat per la Sindicatura per a una millor identificació. Els expedients  
de contractació no són codificats pel mateix Ajuntament 

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

Addicionalment, s’ha seleccionat una mostra de contractes menors 
adjudicats en 2015: 
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Quadre 17. Contractes menors analitzats 

Núm. 
exp.(1) Tipus Objecte Procediment 

Import 
d’adjudicació 
(sense IVA) 

3.1 Obras 
Obres de rehabilitació 
d’infraestructures esportives 
municipals (1a fase) vestidors 

Contracte 
menor 35.537 

3.2 Obras 
Obres de rehabilitació 
d’infraestructures esportives 
municipals (2a fase) viari públic 

Contracte 
menor 36.577 

  72.114 

(1)  Número d’expedient assignat per la Sindicatura per a una millor identificació 

A més s’ha efectuat un seguiment de contractes formalitzats en exercicis 
anteriors en execució en 2014 o resolts en el dit exercici, així com el 
contracte d’obres d’urbanització del parc estratègic VALPARK, per la seua 
incidència en la situació financera de l’Entitat. 

Quadre 18. Contractes analitzats d’exercicis anteriors  

Núm. 
expedient (1) 

Exercici 
d’origen Objecte Import (2) Duració 

4 2001 
Concessió gestió del servei 
residència de tercera edat i centre 
de dia de Vallada  

340.314 
(311.465 inversió + 

28.849 cànon) 
15 anys 

5 2008 Obres d’urbanització del parc 
estratègic VALPARK (resolt en 2012) 

46.028.988  incloent-
hi 9.113.988 de 

millores 
18 mesos 

6 2008 
Direcció facultativa de les obres 
d’urbanització del parc estratègic 
VALPARK (resolt en 2014) 

911.378 - 

7 2011 Obres del hotel-alberg rural 
598.766  i tres 
modificats de 
50.000, 40.000 i 

110.000 
23,6 setmanes 

(1)  Número d’expedient assignat per la Sindicatura per a una millor identificació 

(2) L’import inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent en cada exercici. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que ja s’han 
descrit en l’apartat 6.3 “Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a 
la contractació”. Per tant, en els apartats següents s’apleguen altres 
aspectes addicionals i observacions derivats de la revisió de la 
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contractació que els responsables de l’Ajuntament hauran de tenir en 
compte. 

5. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2014 i 2015 

a) Expedient 1. Obres de reparació en diversos carrers: José de Ribera – Mota 
Serrano – Xàtiva i altres  

 L’expedient es tramita per procediment negociat sense publicitat 
amb consulta a quatre empreses, i està finançat íntegrament per la 
Diputació. 

No consta en l’expedient: 

- L’ordre d’inici, ni la motivació de la necessitat del contracte 
(articles 109.1 i 22 del TRLCSP).  

- L’informe jurídic del secretari-interventor dels plecs 
(disposició addicional 2a del TRLCSP) ni el certificat 
d’existència de crèdit. 

- La fiscalització prèvia a l’aprovació de la despesa (article 109.3 
del TRLCSP), ni tampoc l’aprovació de l’expedient per l’òrgan 
de contractació i  l’obertura del procediment (article 110.1 del 
TRLCSP). 

En l’apartat 6.1.b) s’indica el motiu pel qual considerem que en 
aquest expedient no s’ha realitzat una negociació efectiva amb els 
candidats, d’acord amb els principis que regeixen la contractació 
pública (article 1 del TRLCSP).  

Se selecciona l’oferta que presenta major import de millores, 44.097 
euros més IVA, i el contracte es formalitza el 3 de juliol de 2014, per 
un import de 106.364 euros més IVA (128.700 euros IVA inclòs), sent 
el termini d’execució de dos mesos. L’import executat coincideix 
exactament amb el preu del contracte i el termini d’execució efectiu 
és de sis mesos. No consta la conformitat del director facultatiu de 
l’obra en el detall de les millores que l’adjudicatària declara haver 
realitzat. 

b) Expedient 2. Adquisició d’articles d’il·luminació tecnologia led 

La Diputació Provincial de València subvenciona amb 20.000 euros  
el 80% de la despesa per a l’adquisició d’articles d’il·luminació de 
tecnologia led,  mentre que a càrrec de l’Ajuntament són 5.000 
euros, segons l’Acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 
2015. No obstant això, no consta en l’expedient el certificat 
d’existència de crèdit ni fiscalització prèvia de la Secretaria-
Intervenció (article 109.3 del TRLCSP). Tampoc consta cap estudi 
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d’eficiència energètica en què s’analitze l’estalvi que aquesta 
inversió representarà ni les necessitats que cal satisfer (article 22.1 
del TRLCSP). 

El 18 de febrer de 2015 s’adjudica el subministrament a una de les 
empreses de la central de compres de la Diputació Provincial de 
València, si bé no consta la formalització del contracte. El proveïdor 
factura a l’Ajuntament 20.661 euros, més IVA (25.000 euros en total) 
pel subministrament del material elèctric, de la qual cosa consta 
acta de recepció de 25 de juny de 2015, i un instal·lador certifica la 
instal·lació al setembre de 2015. No obstant això, el pagament de la 
factura no el realitza el mateix Ajuntament, sinó que es 
transfereixen 5.000 euros a la Diputació, i es firma una cessió  
prevista en l’ordre de convocatòria de la subvenció per la qual se 
cedeix al contractista el dret de cobrament de la subvenció de la 
Diputació (20.000 euros) a l’Ajuntament, de manera que aquest ha 
de cobrar la seua factura íntegrament de la Diputació. 

Pel que fa a la comptabilització de l’operació, en 2015 es va 
reconèixer dues vegades una obligació de 20.000 euros (la part 
finançada per la Diputació, que hauria d’haver generat un ingrés i 
una despesa pel mateix import), error comptable que ha de ser 
regularitzat per l’Ajuntament. 

c) Expedient 3. Obres de rehabilitació infraestructures esportives 

En l’apartat 6.1.c) de l’Informe s’assenyala l’existència de 
fraccionament en l’objecte del contracte en aquest expedient. A 
més no ha quedat acreditada la realització efectiva de les millores 
previstes en el contracte (la contractació de 2 a 4 desocupats 
empadronats a Vallada). 

6. Controls formalitzats en exercicis anteriors 

a) Expedient 4. Gestió del servei de residència de la tercera edat i centre de dia 
“José Penadés Sáez” de Vallada 

 Els plecs per a licitar la gestió de la residència els va aprovar el Ple 
de l’Ajuntament el 28 de maig de 2001, se van sotmetre a 
informació pública de manera conjunta amb la convocatòria de 
licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 27 de juny de 2001 i es 
va atorgar un termini de 26 dies per a presentar ofertes. En la 
clàusula 5a del plec de prescripcions tècniques i administratives 
s’estableix que la capacitat de la residència és de 85 places i que el 
cànon en espècie que ha de satisfer el contractista equival a les 
despeses financeres derivades de l’adquisició de l’equipament, 
essent la duració de l’explotació de quinze anys. Es preveu com a 
millora econòmica la possibilitat d’oferir un cànon complementari. 
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 El contracte s’adjudica en el Ple del 10 de setembre de 2001 a favor 
de l’única empresa presentada, amb un cànon complementari oferit 
com a millora de 480.000 pessetes anuals (2.885 euros). El contracte 
es formalitza el 27 de setembre de 2001, si bé el 12 de desembre de 
2001 se subscriu la modificació acordada pel Ple motivada per “un 
error en l’adjudicació”. 

 En la conclusió 6.2.a) de l’Informe s’indica que la modificació 
d’elements essencials hauria d’haver donat lloc a una nova licitació. 
Tot seguit es detallen els termes del contracte i la modificació 
d’aquest. 

Quadre 19. Resum d’imports de la licitació, adjudicació i correcció 
d’errors final 

Fases 
Equipament a 
càrrec de 

l’adjudicatària 

Cànon 
complementari 

Duració 
del 

contracte 

Places 
ocupació 
màxima 

Licitació 
26/6/01 387.246 Millora opcional 15 anys 85 

Adjudicació 
10/09/01 387.246 34.618 12 anys 85 

Rectificació 
26/11/01 311.465 28.849 15 anys 68 

A més, la contractista no ha complit la seua obligació de pagament 
a favor de l’Ajuntament del cànon anual de 2.885 euros, entre 2007 i 
2017 (28.849 euros). Després de diversos requeriments de 
cobrament realitzats per l’Ajuntament en 2014 i 2015, la 
contractista va proposar un calendari d’ajornament i fraccionament 
del seu deute, aprovat per l’Ajuntament el 8 de febrer de 2016, que 
no ha complit íntegrament. Finalment, a l’agost de 2017 la 
contractista ha cancel·lat el seu deute amb l’Ajuntament.  

A efectes informatius, cal assenyalar que l’Ajuntament actua 
d’intermediari, cobrant de la Conselleria de Benestar Social la 
subvenció corresponent a les 45 places subvencionades per aquesta 
i, una vegada rebut l’ingrés, abonant al gestor de la residència les 
factures mensuals corresponents. 

b) Expedient 5: Obres d’urbanització del parc estratègic VALPARK i resolució 
en 2012 

  Adjudicació del PAI previ al contracte d’obres d’urbanització 

 Com a antecedent cal indicar que en juliol de 2006 es publica 
l’aprovació definitiva del Pla Especial Parc Estratègic La Mar de dins 
a Vallada acordada per la Conselleria de Territori i Habitatge al 
desembre de 2005. El projecte inicial consisteix en l’execució d’un 
polígon especialitzat en la indústria naval (drassanes) a 79 
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quilòmetres de la costa aprofitant les sinergies de la Copa Amèrica, 
si bé es reorienta posteriorment a l’execució d’un parc logístic 
empresarial. Cal indicar l’envergadura del projecte del parc 
estratègic empresarial a Vallada, més conegut com VALPARK. La 
superfície total del sector és d’1.310.825 m2, amb un sòl industrial 
previst de 722.110 m2. 

 El 9 de maig de 2006 es constitueix la societat al 100% municipal 
SGPEV, l’objecte social de la qual era la gestió del dit parc (apèndix 
1, punt 12.3). El Ple de 15 de novembre de 2006 acorda l’inici del 
procediment per la gestió indirecta del programa d’actuació 
integrada del Parc Estratègic Vallada (en avant PAI VALPARK). En el 
quadre següent es resumeixen les fites urbanístiques més 
significatives de l’adjudicació del PAI a tres agents urbanitzadors en 
els seus sectors respectius. 

Quadre 20. Resum de les fites urbanístiques del PAI VALPARK 

Sector Adjudicatari 
Acord 

adjudicació 
Ple 

Contracte 
% 

repartiment
definitiu (*) 

Aprovació projecte 
reparcel·lació per 
resolució d’Alcaldia 

Industrial 
UE 1 

Coperfil Group, SA 
(Plataformas 
logísticas Vallada) 

15/10/07 03/12/07 13,9456% 
Paralitzat 

02/03/12 

Industrial 
UE 2 

Promociones 
Industriales Mafort, 
SL 

15/10/07 17/06/08 64,2632% 13/01/10 

Terciari Ardea Saguntum, SL 9/11/07 05/05/08 5,4725% 04/10/12 

(*) Percentatge a càrrec de l’Ajuntament 

 En l’apartat 6.2.b) de l’Informe s’indica l’incompliment de l’article 
117 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana (en avant LUV o Llei 16/2005), llavors vigent, 
que indica expressament que correspon als agents urbanitzadors 
contractar a l’empresari constructor encarregat d’executar el 
projecte d’urbanització i no a l’Ajuntament d’acord amb la 
modalitat de gestió indirecta del PAI elegida. 

  Contracte d’obres d’urbanització subscrit per l’Ajuntament 

 La Corporació tramita en 2007 l’expedient d’obres d’urbanització del 
polígon per un procediment obert amb publicitat comunitària i un 
pressupost de licitació de 51.455.237 euros. Els plecs que serveixen 
de base per a l’adjudicació valoren un 70% aspectes tècnics de 
l’oferta, i han d’assolir un mínim de 60 punts i solament un 30% 
aspectes objectius com les condicions avantatjoses per al pagament 
de les obres i la baixa econòmica segons un interval de puntuacions 
en què baixes superiors al 10% es valoren totes amb 90 punts, el 
que representa penalitzar les baixes significatives. 
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 El 29 de gener de 2008 el Ple aprova el model de contracte i afegeix 
expressament en la clàusula 5a En tot cas se’n descomptaran 
proporcionalment l’import de les millores que no seran objecte de 
facturació i que les millores se certificaran a “cost zero”. Això no 
obstant, l’adjudicatària de les obres presenta un recurs de reposició 
contra aquesta modificació que és desestimat per l’Ajuntament i 
contra la qual recorre davant el jutjat contenciós perquè entén que 
aquesta clàusula contravé els plecs que van servir de base per a la 
licitació. 

 El 26 de març de 2008 l’Ajuntament subscriu el contracte d’obres 
d’urbanització del Parc Estratègic VALPARK per un import de 
46.028.988 euros, IVA inclòs i també incloses les millores ofertades 
per import de 9.113.988 euros amb la recurrent. El termini 
d’execució de les obres és de setze mesos i el termini de pagament 
de les certificacions ofertat és de 180 dies. L’adjudicatària consigna 
una garantia del 7%, encara que la clàusula 9.3 del plec exigia el 
20% en cas de presumpció de temeritat. 

 La clàusula segona del contracte indica que hi ha consignació 
pressupostària, mitjançant la generació de crèdit que es realitze pel 
cobrament de les quotes d’urbanització als adjudicataris dels 
programes, d’acord amb l’article 261 de la Llei 16/2005. Aquesta 
generació no s’havia aprovat en el moment de l’adjudicació i, per 
tant, l’expedient s’adjudica sense crèdit suficient (article 67.2 del 
TRLCAP). 

 En data de 29 de gener de 2008 es reconeix un dret i una obligació 
per l’import de l’adjudicació (incloses millores) de 46.028.988 euros, 
sense suport documental. Aquesta comptabilització és inadequada, 
ja que les obres no s’havien repercutit en els urbanitzadors, de 
manera que no es pot comptabilitzar el dret esmentat. A més, no 
s’havia iniciat l’obra, motiu pel qual no és possible reconéixer 
l’obligació davant l’adjudicatari.  Posteriorment s’anul·la el dret de 
46.028.988 euros i en desembre de 2008 se’n comptabilitza un altre 
de 23.557.523 euros, quan solament s’havien executat obres per 
11.356.636 euros i encara no s’havien notificat els imports que calia 
repercutir en els urbanitzadors. Fins 2010 no s’anul·la aquest dret 
per a desglossar-lo en els distints agents urbanitzadors. Per tant, els 
conceptes del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria a 
partir de l’exercici 2008 es troben calculats indegudament. 

 Tot això posa de manifest deficiències significatives en matèria 
comptable per part de la Secretaria-Intervenció, com a òrgan de 
control intern. Entre setembre de 2009 i abril de 2012 l’Ajuntament 
contracta per mitjà de contractes menors successius una empresa 
d’assessoria comptable, gestionada per l’exinterventor del Consorci 
de Museus i l’Ajuntament abona 122.918 euros per aquest 
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assessorament. No obstant això, es van mantenir els errors 
comptables advertits i les mancances de control intern. 

  Execució del contracte d’obres d’urbanització 

 Mitjançant un informe de la direcció facultativa s’indica el 30 de 
juny de 2008 com a data oficial d’inici de les obres, encara que l’acta 
de comprovació del replanteig és del 28 d’abril. Entre juny de 2008 i 
novembre de 2008 s’emeten sis certificacions d’obra per un import 
total de 14.167.779 euros que es comptabilitzen després que el Ple 
aprove les certificacions d’obra, amb un import d’abonament 
d’11.356.636 euros, descomptades les millores prorratejades. 
L’Ajuntament va repercutir en els agents urbanitzadors el 
percentatge corresponent del dit cost, segons les obres es van anar 
executant. 

 Les certificacions número 7 a 10, de desembre de 2008 a març de 
2009, per un total de 2.252.610 euros i les seues factures per import 
d’1.818.848 euros (descomptades les millores) queden sense reflex 
comptable després de ser rebutjades pel Ple de l'Ajuntament del 15 
d’abril i 26 de maig de 2009. Novament el 30 de juliol de 2009 són 
rebutjades a la vista de l’informe de la directora facultativa en què 
s’indica que hi ha partides no executades a 31 de desembre de 2008 
per 2.064.474 euros i s’estableix un saldo a favor de l’Ajuntament de 
188.136 euros. 

 El 10 de juny de 2009 l’adjudicatària reclama a l’Ajuntament el 
cobrament de l’import pendent de les certificacions número 1 i 2 i 
sol·licita que s’aplique l’article 99 del TRLCSP per a suspendre les 
obres. Això no obstant, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de 
juliol de 2009, desestima aquesta sol·licitud. 

 La sentència de 27 de maig de 2011 de primera instància estima el 
recurs interposat per l’adjudicatària contra els acords plenaris que 
rebutgen les certificacions números 7 a 10 i condemna 
l’Ajuntament a pagar-les. L’argument de la sentència és que en 
aquestes certificacions consta la signatura de la directora 
facultativa com a prova de conformitat d’aquestes, encara que hi 
consten informes de detall subscrits per aquella que indiquen 
l’existència de partides no executades i la inadequació dels imports 
certificats. L’Ajuntament no va presentar recurs contra aquesta 
sentència. 

 El pagament a l’adjudicatària de les obres d’urbanització d’aquestes 
certificacions número 7 a 10 es va realitzar en 2012, juntament amb 
les factures rectificatives d’IVA del pendent de pagament i l’import 
pendent de les certificacions número 1 a 6 per mitjà del PPEELL, si 
bé el seu reflex comptable es va demorar fins a l’exercici 2015.  
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  Contenciós sobre clàusula cinquena “Millores a cost zero” 

 La sentència de primera instància de 10 de gener de 2011 estima 
parcialment la pretensió de l’adjudicatària i anul·la la clàusula 
cinquena del paràgraf cinqué del contracte d’obres d’urbanització 
per entendre que les millores no són gratuïtes. L’Ajuntament 
presenta recurs d’apel·lació el 3 de març de 2011, que s’estima per 
sentència de 14 de desembre de 2012 que indica que les millores 
són gratuïtes i la clàusula del contracte no contradiu el plec. 

 Aquesta última sentència no es va poder porta a terme, atés que 
prèviament l’adjudicatària de les obres havia reclamat 3.313.058 
euros en concepte de millores el 28 de març de 2012 per mitjà del 
PPEELL, fora del termini legal previst (15 de març) i adjuntant la 
sentència de primera instància que no era ferma. A més, en l’acord 
de resolució de 20 de juny de 2012, que s’analitza tot seguit, les 
parts acorden una indemnització de danys i perjudicis d’1.450.000 
euros, exclusivament, sense que es preveja el pagament de 
millores. El desistiment dels recursos previst en la clàusula setena 
del dit acord deixa sense efecte la sentència posterior de 14 de 
desembre de 2012. 

 L’Ajuntament interposa en 2013 una demanda de lesivitat contra la 
inclusió d’aquestes millores en el PPEELL, que ha sigut reconeguda 
per la sentència de primera instància el 26 de gener de 2015. La 
contractista incia en 2015 una reclamació per enriquiment injust 
relatiu a les millores, declarant la sentència de 27 d’octubre de 2015 
de primera instància l’obligació de l’adjudicatària de pagar l’import 
indegudament percebut de les dites millores per mitjà del PPEELL. 
Aquestes sentències van ser objecte de recurs en apel·lació i en 
2017 s’han dictat sentències favorables a l’Ajuntament. 

 Per últim es troba pendent de resolució un procediment penal, 
interposat per diversos regidors contra l’anterior secretari-
interventor, l’anterior alcalde i els representants de l’adjudicatària 
per prevaricació administrativa i falsedat en document mercantil 
relativa a la factura de la indemnització, d’1.450.000 euros. 

 Pel que fa a la quantia de les millores abonades, 3.313.058 euros, cal 
indicar que l’import descomptat en concepte de millores de les 
certificacions número 1 a 10 solament assoleix els 3.256.904 euros, 
de manera que hi ha una diferència no explicada. 

  Resolució del contracte d’obres d’urbanització 

 El 29 de setembre de 2009 l’adjudicatària de les obres sol·licita la 
resolució del contracte per impagament parcial de la certificació 
número 1 i total de la certificació número 2, ja que han 
transcorregut més dels vuit mesos previstos en l’article 99.6 del 
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TRLCAP. Davant la desestimació per silenci administratiu, 
l’adjudicatària va interposar recurs contenciós en desembre de 
2009. En l’expedient consta la proposta de resolució per mutu acord 
de l’adjudicatària de 13 de juny de 2012, subscrita per l’alcalde 
anterior, en què es preveu una indemnització per resolució 
d’1.450.000 euros. 

 El 15 de juny de 2012 es notifica la sentència del jutjat contenciós 
número 6 de València, de data 13 de juny de 2012, per la qual 
s’estima parcialment el recurs presentat per l’adjudicatària. La 
sentència declara la resolució del contracte i reconeix el dret de 
l’adjudicatària al rescabalament pels perjudicis en virtut dels 
articles 99.6, 111.f) i 113 del TRLCAP. 

 El secretari-interventor emet un informe el 15 de juny de 2012 sobre 
aquesta sentència en el qual informa favorablement sobre l’acord 
de rescissió assolit entre l’alcalde i l’adjudicatària (1.450.000 euros). 
Aquest acord es refereix també a la sentència 1/2011 de 10 de gener 
de 2011 contra la qual es va presentar recurs i que anul·lava el 
paràgraf cinqué de la clàusula cinquena del contracte en el qual 
s’establia que les millores eren a “cost zero” (vegeu apartat 
següent). No obstant això, indica que no s’ha efectuat cap millora. 

 El secretari-interventor emet el 19 de juny un informe 
complementari de l’anterior, en què es declara expressament el 
dret a la demandant a l’abonament de les millores prèvia 
acreditació de la seua execució, si bé el contracte queda resolt per 
resolució judicial del 13 de juny de 2012. Aquell mateix 19 de juny 
de 2012 el Ple acorda en sessió extraordinària la proposta de 
resolució de mutu acord, a la vista d’informes del 15 de juny de 
2012 i 19 de juny del secretari-interventor, i ratifica l’acord previ 
subscrit per l’alcalde el 13 de juny. 

 El 20 de juny de 2012 es formalitza l’acord de resolució del contracte 
d’obres d’urbanització en què s’estableix una indemnització de 
danys i perjudicis a l’adjudicatària d’1.450.000 euros. A més 
s’afegeix la clàusula setena no inclosa en l’acord inicial de 13 de 
juny i per la qual es preveu el desistiment dels recursos formulats 
per cada part i es dóna compte de la sentència judicial que declara 
la resolució del contracte. 

 La factura de la indemnització d’1.450.000 euros emesa per 
l’adjudicatària i verificada per aquesta Sindicatura té segell 
d’entrada el 20 de juny de 2012, si bé la data és del 30 de desembre 
de 2009 (apartat 6.2.b). 
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  Revisió de partides incloses en l’última certificació número 10 

 L’import facturat en aquestes certificacions, descomptant-ne 
millores de 3.256.904 euros prorratejades, és de 13.163.485 euros. De 
la dita quantitat es torna a facturar als tres agents urbanitzadors 
11.014.914 euros, i queda un saldo pendent de pagament a 
l’Ajuntament de 9.939.042 euros al tancament de 2014. 

 En addició a això, l’adjudicatària factura en gener de 2011 
increments d’IVA per import de 196.544 euros que es van abonar 
per mitjà del PPEELL, juntament amb la indemnització per resolució 
contractual d’1.450.000 euros i les millores de 3.313.058 euros que es 
comenten en paràgrafs anteriors. 

 En total l’adjudicatària de les obres percep de l’Ajuntament la 
quantitat de 18.123.087 euros. 

c) Expedient 6: Contracte de direcció facultativa de les obres d’urbanització 
del parc estratègic VALPARK i rescissió en 2014 

 Hi ha un contracte anterior, per a la redacció del projecte 
d’urbanització, que subscriu l’Ajuntament el 22 de gener de 2007 
per import de 493.000 euros, després d’un procediment obert 
urgent, justificat insuficientment per la necessitat que els 
interessats en el PAI VALPARK conegueren el dit projecte. S’hi 
presenta solament una empresa en el termini de set dies atorgat 
per a presentar proposicions. Per tant, no es garanteix la 
concurrència d’ofertes. 

 La contractació del projecte es tramita sense crèdit suficient ni 
fiscalització prèvia, exigida per l’article 11 del TRLCAP, basada en el 
fet que l’Ajuntament compensaria la despesa repercutint quotes als 
agents urbanitzadors, circumstància que no es va produir fins a 
octubre de 2008. Davant la insuficiència de crèdit de l’Ajuntament, 
encara que la factura dels serveis anava a nom de la Corporació, del 
total de 493.000 euros contractats, la quantitat de 133.000 euros 
l’abona la societat municipal SGPEV (vegeu apèndix 2, punt 12,3) i la 
despesa la comptabilitza l’Ajuntament solament parcialment, la 
resta es recull en la comptabilitat de la societat esmentada sense 
factura de suport. 

 El Ple de 28 de març de 2008 adjudica la direcció facultativa, 
l’expedient número 6, a la mateixa empresa redactora del projecte 
d’urbanització sense establir cap preu i eludint els procediments de 
contractació (vegeu apartat 6.2.d de l’Informe). 

 Pel que fa a la direcció facultativa, el Ple del 10 de juny de 2008 
aprova el model de contracte detallant els honoraris i el 19 de juny 
acorda incrementar la base de càlcul d’aquests. El 20 de juny de 
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2008 se subscriu el contracte de direcció facultativa segons l’última 
modificació, segons la qual el preu contractat és d’un import  total 
de 911.378 euros, calculant alguns dels honoraris esmentats sobre 
el pressupost d’execució material de licitació de les obres, 
37.275.575 euros, en lloc de fer-ho sobre el de l’adjudicació, 
26.742.249 euros, descomptat l’IVA, el benefici industrial i les 
millores. Aquesta Sindicatura considera que hi ha un error de càlcul 
per excés en la despesa de direcció facultativa contractat de 105.333 
euros. 

 Entre 2008 i març de 2009 l’adjudicatària de la direcció facultativa 
factura la quantitat de 338.374 euros en execució del contracte. 
Aquestes despeses no han sigut repercutides als agents 
urbanitzadors (a diferència del projecte d’urbanització), tal com 
preveu la mateixa clàusula sisena del contracte, motiu pel qual 
l’Ajuntament ha assumit aquestes despeses sense que hi 
corresponguera. Dels imports facturats a l’Ajuntament, 50.000 euros 
són abonats per l’SGPEV (apèndix 2, punt 12.3). 

 En desembre de 2013 l’empresa de la direcció facultativa de les 
obres (i el projecte d’urbanització i expropiació, entre altres treballs) 
sol·licita la rescissió del contracte per paralització de les obres 
acordada per l’Administració (en setembre de 2009). El Ple de 25 de 
març de 2014 acorda indemnitzar l’empresa esmentada amb la 
quantitat sol·licitada, 63.859 euros, amb IVA, vist l’informe 
favorable de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la 
Generalitat Valenciana basat en l’aplicació de l’article 214.b del 
TRLCSP. Aquest import tampoc ha sigut repercutit en els 
urbanitzadors. 

d) Expedient 7. Obres de l’hotel-alberg rural 

 En el quadre següent es resumeixen les dades del contracte 
principal de 2011 i les tres modificacions tramitades en 2013, en 
euros, tots els quals subscrits amb la mateixa empresa 
constructora. 
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Quadre 21.  Resum del contracte d’obres de l’hotel rural, inicial i 
modificats 

Objecte Contracte 
Procediment 

(1) 

 
Import 
amb IVA 

Millores 
ofertades 

Acta 
comprovació 
replanteig 

Acta 
recepció 

Obra 
hotel-alberg rural 01/06/2011 PNAP urgent 

 

598.566 

149.691 
econòmiques i 

178.210 
en projecte 

16/11/2011 03/07/2013 

1a fase: habilitació 
hotel rural 
instal·lacions 

Resolució 
Alcaldia 
21/10/13 

Menor PNSP 
 

50.000 14.844 +IVA 01/11/2013 31/01/2014 

2a fase: habilitació 
hotel rural 
instal·lacions 

Resolució  
Alcaldia 
30/12/13 

Menor PNSP 
 

40.000 8.945 + IVA NO CONSTA NO CONSTA 

3a fase: habilitació 
hotel rural 
instal·lacions acabats 

23/04/2014 PNSP 

 

110.000 
Ascensor, 
sanitaris i 
aixeteria 

30/04/2014 16/10/2014 

 TOTAL   798.566    

(1) PNAP: Procediment negociat amb publicitat 

(2) PNSP: procediment negociat sense publicitat 

Pel que fa a la necessitat de l’actuació, no s’acredita en l’expedient, 
segons exigeix l’article 22 de l’LCSP, ni tampoc consta un estudi de 
viabilitat ni previsió de la forma de gestió. 

L’Ajuntament contracta la redacció del projecte d’obres per 37.343 
euros i per 10.035 euros l’estudi de seguretat i salut, amb una 
arquitecta externa (la mateixa adjudicatària que l’expedient 
número 6) considerant que es tracta de contractes menors, a pesar 
que se supera el llindar de 18.000 euros sense IVA previst en 
l’article 122 de l’LCSP. 

L’arquitecta esmentada presenta dos projectes d’hotel-alberg rural 
a l’octubre de 2010, un de 3.105.929 euros i un altre de 598.566 
euros. Aquest últim l’aprova el Ple al desembre de 2010 sense ser 
supervisat (article 109 de l’LCSP). Pel que fa a la diferència entre els 
dos projectes i l’informe tècnic de deficiències emés el 21 de 
desembre de 2011 pels tècnics municipals cal assenyalar que el 
projecte aprovat no és complet i s’incompleix l’article 93.2 de l’LCSP 
com es conclou en l’apartat 6.2.e) de l’Informe. Així ho corrobora el 
compromís subscrit per la contractista al març de 2013 per a 
finançar obres de l’hotel fins a 800.000 euros, reconeixent que el 
projecte s’ha adaptat a la subvenció de la Diputació.   

L’obra es licita per procediment negociat amb publicitat urgent en 
què s’atorguen tretze dies per a presentar ofertes, sense que quede 
acreditada la urgència que exigeix l’article 96 de l’LCSP. No consta 
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certificat d’existència de crèdit ni informe de fiscalització (article 
93.3 de l’LCSP). 

El secretari-interventor no emet informe jurídic sobre els plecs i 
entre els criteris de negociació previstos no consta la baixa 
econòmica, només les millores econòmiques de manera 
indeterminada, sense la concreció escaient, ponderades en un 60% 
del total. És contrari al principi d’igualtat la valoració de la 
contractació de personal de Vallada, amb un 20% de ponderació. 

El Ple de 12 d’abril de 2011 adjudica definitivament l’execució de 
l’obra a una de les 19 ofertes presentades, bàsicament per les 
millores econòmiques i de projectes ofertades, sense que conste en 
l’expedient l’acta de la mesa de contractació a la qual es refereix el  
dit acord plenari, ni informe tècnic de valoració degudament 
subscrit pel seu autor. Solament consta una taula de dades de 
valoració sense cap signatura. 

L’1 de juny de 2011 se signa el contracte per import de 598.766 
euros, en el qual s’ofereixen millores econòmiques per 149.691 
euros, a més de 178.210 euros en millores del projecte. 

L’acta de comprovació de replanteig de les obres se subscriu el 16 
de novembre de 2011, això posa de manifest la falta de justificació 
de la urgència. L’acta de recepció de les obres se signa el 3 de juliol 
de 2013. 

El 23 d’abril de 2013 els tres tècnics municipals van redactar un 
projecte modificat amb preus contradictoris que indica les partides 
previstes i efectivament executades, i segons el qual l’import 
econòmic és igual a l’anterior, 598.766 euros, que el Ple va aprovar 
tres dies després, pràcticament quan les obres estaven finalitzades. 

Sobre l’acreditació de les millores realitzades efectivament i que 
defineixen el resultat de l’adjudicació, els tècnics municipals 
emeten un informe de detall en data de 22 d’abril de 2013 a petició 
dels regidors de l’oposició. Aquest informe detalla les partides de 
millores econòmiques executades, si bé la suma d’aquestes no 
assoleix l’import ofertat de 149.691 euros (sinó 6.470 euros menys), 
s’inclouen partides inadmissibles i de quantificació subjectiva com 
el termini de garantia i una suposada diferència entre el que s’ha 
executat i el compromís pactat de 800.000 euros i a més no 
s’especifiquen les millores del projecte ofertades, que eren de 
178.210 euros. Per tot això cal concloure que l’acreditació de 
l’execució de les millores previstes en el contracte original es 
irregular. 

A més cal indicar que hi ha divergències significatives i 
incoherència entre les partides executades efectivament del 
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projecte modificat elaborat el 23 d’abril i la liquidació final annexa a 
l’informe esmentat del 22 d’abril, que no han pogut ser aclarides pel 
personal tècnic signatari dels dos documents. 

En el pressupost de 2011 es comptabilitza una despesa de 160.000 
euros que coincideix amb la subvenció per a percebre, en lloc de 
coincidir amb la despesa de l’obra executada. 

En execució del contracte original de 2011 s’han emés 19 
certificacions que sumen exactament el preu del contracte, 598.766 
euros, si bé solament s’han comptabilitzat despeses en la partida 
corresponent a l’hotel rural per 490.593 euros. Els 108.173 restants 
van saldar obligacions reconegudes en 2011 en altres partides 
d’obres distintes, el que representa un error comptable important, 
atés que les certificacions corresponen a 2012 i 2013. 

La certificació número 17 es paga per mitjà d’un pla de pagaments 
del Reial Decret 8/2013 a càrrec de la Generalitat (per compensació 
de deutes amb l’Ajuntament). Això posa de manifest l’absència de 
crèdit suficient. 

S’observa una diferència significativa (de 3 a 8 mesos) entre la data 
de les factures i/o certificacions i la data de comptabilització 
d’aquestes. A més, no consta registre d’entrada en les factures 
revisades. Això representa una deficiència important de control 
intern. 

En octubre de 2013 s’adjudica per mitjà de procediment negociat 
sense publicitat (PNSP), a la mateixa constructora que la de l’obra 
principal, l’execució de la primera fase d’habilitació de l’hotel rural 
preinstal·lacions per un import de 50.000 euros, IVA inclòs. S’hi 
presenten dues ofertes més, però se selecciona l’adjudicatària 
perquè ofereix millores econòmiques de 14.844 euros, més IVA, 
consistents en un fals sostre en habitacions, menjador i resta de 
dependències. 

Així mateix, en desembre de 2013 s’adjudica mitjançant un PNSP, la 
segona fase de l’habilitació de l’hotel rural preinstal·lacions, per 
40.000 euros a la mateixa constructora, després de presentar-se 
dues ofertes més. L’adjudicatària ofereix millores sense detallar de 
8.945 euros més IVA. 

En abril de 2014 s’adjudica i signa el contracte de finalització de 
l’hotel-alberg rural (acabats i instal·lacions) per 110.000 euros, 
després d’un PNSP i de consultar tres empreses, entre les quals se 
selecciona la mateixa adjudicatària perquè ofereix millores en el 
subministrament i instal·lació de l’ascensor i els sanitaris i 
l’aixeteria, sense més detall. 
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Cal concloure que no s’ha acreditat en les certificacions relatives als 
modificats esmentats ni en cap informe tècnic l’execució efectiva 
de les millores oferides per l’adjudicatària, que van determinar 
l’adjudicació. 

El cost total de l’obra, segons les certificacions del contracte original 
de 2011 i els tres modificats posteriors és de 798.566 euros. 

Al setembre de 2014 es publica un anunci per a la concessió de 
l’explotació de l’hotel rural, segons el qual va a càrrec de la 
concessionària l’equipament de la cuina i el mobiliari, pendent 
d’executar, per import de 107.251 euros, si bé no consta que es 
presenten ofertes. En 2017 s’ha licitat un nou contracte per a la 
dotació de l’hotel, finançat pel Patronat Provincial de Turisme de 
València, amb caràcter previ a una nova concessió. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb 
el que preveu la secció 1220 del Manual de fiscalització d’aquesta 
Sindicatura, les conclusions, recomanacions i incidències provisionals 
incloses en el projecte d’Informe de fiscalització s'han comentat amb els 
gestors en la fase d'execució del treball de camp. 

Posteriorment i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va 
tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització, aquest va 
ser tramés als comptedants perquè, en el termini concedit, formularen, 
si calia, les al·legacions que estimaren convenients. 

Dins del termini concedit, els comptedants han formulat les al·legacions 
que han considerat pertinents. Així mateix van presentar al·legacions 
altres tercers. 

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

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

2) 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 
II i III d’aquest Informe. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Resum dels comptes anuals de l’exercici 2014 
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BALANÇ 

 
  

  2014 2013 VARIACIÓ 
BRUTA 

VARIACIÓ  

A) IMMOBILITZAT 32.810.285 32.442.719 367.566 1,1% 

A) I. Inversions destinades a l’ús general 26.769.610 26.467.964 301.646 1,1% 
A) I.1.  Terrenys i béns naturals 19.805.619 19.728.869 76.750 0,4% 
A) I.2.  Infraestructures i béns destinats a l’ús general 6.891.876 6.666.980 224.896 3,3% 
A) I.4.  Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 72.115 72.115 0 0,0% 

A) II Immobilitzat immaterial 459.746 429.826 29.920 7,0% 

A) II.3 Altre immobilitzat immaterial 459.746 429.826 29.920 7,0% 

A) III. Immobilitzacions materials 5.580.929 5.544.929 36.000 0,6% 

A) III.2. Construccions 4.915.526 4.879.526 36.000 0,7% 
A) III.3. Instal·lacions tècniques 4.639 4.639 0 0,0% 
A).III.4. Altre immobilitzat 1.043.051 1.043.051 0 0,0% 
A).III.5. Amortitzacions -382.287 -382.287 0 0,0% 

C) ACTIU CIRCULANT 13.064.562 13.210.642 -146.080 -1,1% 

C) II. Deutors 13.004.123 13.132.192 -128.069 -1,0% 
C) II.1. Deutors pressupostaris 12.160.534 12.714.240 -553.706 -4,4% 
C) II.2. Deutors no pressupostaris 456.524 378.373 78.151 20,7% 
C) II.4. Administracions Públiques  0 845 -845 -100,0% 
C) II.5. Altres deutors 814.927 883.404 -68.477 -7,8% 
C) II.6. Provisions -427.862 -844.670 416.808 -49,3% 
C) III. Inversions financeres temporals 5.417 1.404 4.013 285,8% 
C) III.3. Fiances i depòsits constituïts a curt termini 5.417 1.404 4.013 285,8% 
C) IV. Tresoreria 55.022 77.046 -22.024 -28,6% 

TOTAL  45.874.847 45.653.361 221.486 0,5% 

     
  2014 2013 VARIACIÓ 

BRUTA 
VARIACIÓ 

A) FONS PROPIS 32.657.023 31.386.319 1.270.704 4,0% 

A) I. Patrimoni 12.020.034 12.020.034 0 0,0% 

A) I.1. Patrimoni 12.020.034 12.020.034 0 0,0% 
A) III. Resultats d’exercicis anteriors 19.365.661 18.591.177 774.484 4,2% 

A) IV. Resultats de l’exercici 1.271.328 775.108 496.220 64,0% 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 1.582.336 1.685.412 -103.076 -6,1% 

C) II. Altres deutes a llarg termini 1.582.336 1.685.412 -103.076 -6,1% 
C) II 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.547.684 1.627.771 -80.087 -4,9% 
C) II 2. Altres deutes 34.652 57.641 -22.989 -39,9% 

D) CREDITORS A CURT TERMINI 11.635.488 12.581.631 -946.143 -7,5% 

D) II. Altres deutes a curt termini 153.675 265.303 -111.628 -42,1% 

D) II.1. Deutes  amb entitats de crèdit 119.585 222.551 -102.966 -46,3% 
D) II.4. Fiances i depòsits rebuts a curt termini 34.090 42.752 -8.662 -20,3% 

D) III. Creditors 11.481.813 12.316.328 -834.515 -6,8% 

D) III.1. Creditors pressupostaris 11.239.403 11.863.431 -624.028 -5,3% 
D) III.2. Creditors no pressupostaris 172.976 190.452 -17.476 -9,2% 
D) III.4. Administracions Públiques 24.393 123.654 -99.261 -80,3% 
D) III.5. Altres creditors 45.041 138.791 -93.750 -67,5% 

TOTAL  45.874.847 45.653.362 221.485 0,5% 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 
 

DEURE EXERCICI 
2014 

EXERCICI 
2013 

VARIACIÓ 
BRUTA 

VARIACIÓ 
NETA 

A) DESPESES 2.073.256  2.198.117 -124.861 -5,7% 

3. Despeses funcionament serveis i prestacions socials 1.455.492 1.644.527 -189.035 -11,5% 

3. a) Despeses de personal 710.122 769.386 -59.264 -7,7% 

3. d) Variació de provisions de tràfic  -415.318 -480.983 65.665 -13,7% 

3. e) Altres despeses de gestió 791.231 1.052.330 -261.099 -24,8% 

3. f) Despeses financeres i assimilables 369.457 303.794 65.663 21,6% 

4. Transferències i subvencions 549.498 553.590 -4.092 -0,7% 

4. a) Transferències i subvencions corrents 549.498 553.590 -4.092 -0,7% 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 68.266 0 68.266 - 

5. d) Despeses extraordinàries 52.166 0 52.166 - 

5. e) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 16.100 0 16.100 - 

Estalvi 1.271.328 775.107 496.221 64,0% 

     

HAVER EXERCICI 
2014 

EXERCICI 
2013 

VARIACIÓ 
BRUTA 

VARIACIÓ 
NETA 

B) INGRESSOS 3.344.584 2.973.224 371.360  12,5% 

1. Vendes i prestacions de serveis 136.288 150.080 -13.792 -9,2% 

3. Ingressos de gestió ordinària 945.109 901.859 43.250 4,8% 

3. a) Ingressos tributaris 945.109 901.859 43.250 4,8% 

4. Altres ingressos de gestió ordinària 448.183 318.385 129.798 40,8% 

4. c) Altres ingressos de gestió 400.465 303.741 96.724 31,8% 

4. f) Altres interessos i ingressos assimilats 47.718 14.644 33.074 225,9% 

5. Transferències i subvencions 1.680.077 1.538.478 141.599 9,2% 

5. a) Transferències corrents 924.826 837.868 86.958 10,4% 

5. b) Subvencions corrents 557.458 566.260 -8.802 -1,6% 

5. c) Transferències de capital 197.793 134.350 63.443 47,2% 

6. Guanys i ingressos extraordinaris 134.927 64.422 70.505 109,4% 

6. c) Ingressos extraordinaris 53.061 0 53.061 - 

6. d) Ingressos i beneficis d’altres exercicis 81.866 64.422 17.444 27,1% 

Desestalvi      -   -  
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

CAPÍTOL D’INGRESSOS 

PREVISIÓ EXECUCIÓ 

INICIAL MODIF. DEFINIT. D. R. NETS (1) REC. 
NETA 

(2) PEND. 
COBRA. 

1  Impostos directes 763.000 0 763.000 765.456 100,3% 688.924 90,0% 76.532 

2  Impostos indirectes 70.000 0 70.000 34.223 48,9% 25.228 73,7% 8.995 

3  Taxes i altres ingressos 417.200 167.483 584.683 498.601 85,3% 465.506 93,4% 33.095 

4  Transferències corrents 1.130.001 240.155 1.370.156 1.459.294 106,5% 946.955 64,9% 512.339 

5  Ingressos patrimonials 226.180 0 226.180 223.913 99,0% 222.486 99,4% 1.427 

6  Alienació d’inversions reals 0 0 0 0 - 0 - 0 

7  Transferències de capital 144.001 72.441 216.442 197.793 91,4% 90.000 45,5% 107.793 

8  Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 0 

9  Passius financers 0 0 0 0 - 0 - 0 

TOTAL INGRESSOS 2.750.382 480.079 3.230.461 3.179.280 98,4% 2.439.099 76,7% 740.181 

          

CAPÍTOL DE DESPESES 

PREVISIÓ EXECUCIÓ 

INICIAL MODIF. DEFINIT. 
O. R. 
NETES 

(1) 
PAGAM. 
LÍQUIDS 

(2) 
PEND. 
PAGA. 

1  Despeses de personal 818.716 51.918 870.634 710.122 81,6% 710.122 100,0% 0 

2  Despeses de funcionament 667.362 154.220 821.582 749.327 91,2% 665.098 88,8% 84.229 

3  Despeses financeres 345.001 45.536 390.537 369.457 94,6% 369.457 100,0% 0 

4  Transferències corrents 588.301 -3.000 585.301 549.498 93,9% 352.077 64,1% 197.421 

6  Inversiones reals 249.002 231.405 480.407 372.955 77,6% 150.437 40,3% 222.518 

7  Transferències de capital 0 0 0 0 - 0 - 0 

8  Actius financers 0 0 0 0 - 0 - 0 

9  Passius financers 82.000 0 82.000 80.709 98,4% 80.709 100,0% 0 

TOTAL DESPESES 2.750.382 480.079 3.230.461 2.832.068 87,7% 2.327.900 82,2% 504.168 

(1)   Grau d’execució 

(2)   Grau de realització 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 2013 VARIACIÓ 
BRUTA 

VARIACIÓ 

a  Operacions corrents 603.084 -49.087 652.171 1328,6% 

b  Altres operacions no financeres -175.162 -348.311 173.149 49,7% 

1  Total operacions no financeres (a+b) 427.922 -397.398 825.320 207,7% 

2  Actius financers 0 0 0 - 

3  Passius financers -80.709 -132.612 51.903 39,1% 

I   RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) 347.213 -530.010) 877.223 165,5% 

Ajustos 0 635.161 -635.161 - 

4 (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 0 635.161 -635.161 - 

5 (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 0 - 

6 (-) Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 0 - 

II   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6) 347.213 105.151 242.062 230,2% 

     

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 
VARIACIÓ 
BRUTA 

VARIACIÓ 

1   (+) Fons líquids 55.022 77.046 -22.024 -28,6% 

2   (+) Drets pendents de cobrament 12.577.433 13.006.961 -429.528 -3,3% 

          + del pressupost corrent 740.181 860.171 -119.990 -13,9% 

          + de pressupostos tancats 11.420.352 11.854.070 -433.718 -3,7% 

          + d’operacions no pressupostàries 461.941 431.511 30.430 7,1% 

          - cobrams. realitzats pendents d’aplicació definitiva 45.041 138.791 -93.750 -67,5% 

3   (-) Obligacions pendents de pagament 10.671.948 11.436.552 -764.604 -6,7% 

          + del pressupost corrent 504.168 746.601 -242.433 -32,5% 

          + de pressupostos tancats 10.735.235 11.116.829 -381.594 -3,4% 

          + d’operacions no pressupostàries 247.472 456.526 -209.054 -45,8% 

          - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 814.927 883.404 -68.477 -7,8% 

I     Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.960.507 1.647.455 313.052 19,0% 

II    Saldos de cobrament dubtós 427.862 844.670 -416.808 -49,3% 

III   Excessos de finançament afectat 0 0 0 - 

IV  Romanent de tresoreria per a despeses generals  
(I-II-III) 1.532.645 802.785 729.860 90,9% 
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Al·legacions dels comptedants 
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AJUNTAMENT de VALLADA                               Pl. Major, 10 
46691 VALLADA (València)               Teléfon 96 225 70 9 
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Dª. Mª José Tortosa Tortosa, Alcaldesa del Ayuntamiento de Vallada, a la vista del trámite de 

alegaciones al borrador del informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana 

“Diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Vallada. Ejercicio 2014”, realizo las 

siguientes,  

ALEGACIONES 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 6.1 del borrador del informe. Página 14. Párrafo c. 

Contenido de la alegación: 

El sistema de contratación utilizado es el procedimiento negociado sin publicidad, para la 1ª fase, 

REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MUNCIPALES (VESTUARIOS) por importe de 

43.000 €. Y para la 2ª fase  REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MUNCIPALES Y VIARIO 

PUBLICO, por importe de 44.257,94 €, ambas con el IVA incluido. 

Se invitó a tres empresas de la localidad: CONSTRUCCIONES ALEMÁ S.C.; CONSTRUCCICOCNES 

PIQUERAS MENDOZA S.L. y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MICO S.L. 

Transcurrido el plazo fijado (26/11/2015)  no se presentó ninguna oferta. 

En la base OCTAVA de la convocatoria de ayudas de la Diputación Provincial de Valencia, publicadas 

en el B.O.P. nº 174 de 9/9/2015, se fijan  los  PLAZOS PARA REALIZAR Y JUSTIFICAR LAS INVERSIONES.  

El plazo para ADJUDICAR las actuaciones estará comprendido entre el 1/01/2015 y 10/12/2015, 

debiendo presentar el estadillo de adjudicación a través de la plataforma informática hasta el 

15/12/2015.  

El plazo para ejecutar las actuaciones finaliza el 31/12/2015, debiendo presentar la documentación 

justificativa a través de la plataforma informática hasta el 15/01/2016. 

Dada la premura para la contratación de las obras, solo se  presentó oferta por CONSVAL 2012 S.L. 

por las cantidades fijadas en el procedimiento negociado. 

Las obras fueron adjudicadas, como contratos menores,  por resoluciones de Alcaldía nº 188 y 189 de 

14 de diciembre de 2015. 

Todo el expediente fue preparado, impulsado y finalizado por el Secretario-Interventor, firmando y 

autorizando los documentos necesarios  para llevar a cabo dichas obras. 
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Documentación justificativa de la alegación: 

1.- Invitación a CONSTRUCCIONES ALEMÁS S.C. (Doc. nº 1). 

2.- Invitación a CONSTRUCCIONES PIQUERAS MENDOZA S.L. (Doc. nº 2). 

3.- Invitación a CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MICO  S.L. (Doc. nº 3). 

4.- Oferta presenta por CONSVAL 2012 S.L. (Doc. nº 4). 

5.- Resolución Alcaldía nº 188/2015. (Doc. nº 5). 

6.- Resolución Alcaldía nº 189/2015. (Doc. nº 6). 

7.- Certificado adjudicación 1ª fase. (Doc. nº 7). 

8.- Remisión telemática. (Doc. nº 8). 

9.- Certificado adjudicación 2ª fase. (Doc. nº 9). 

10.- Remisión telemática. (Doc. nº 10). 

SEGUNDA ALEGACIÓN 

Apartado 5 del borrador del informe. Página 14. Párrafo c. 

Contenido de la alegación: 

Dice el informe que no ha quedado acreditada la efectiva realización de las mejoras previstas en el 

contrato (la contratación de 2 a 4 desempleados empadronados en vallada). 

En relación a este asunto, se pone en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas que sí que se 

realizaron las mejoras consistentes en la contratación de trabajadores desempleados. 

TERCERA ALEGACIÓN 

Apartado 6.2 del borrador del informe. Página 17. Párrafo b. 

En el punto 6.2 “Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación de ejercicios 

anteriores 2014” (pág. 17) se llega a la conclusión de que el Ayuntamiento de Vallada ha asumido 

gastos por las obras de urbanización del parque, incluyendo indemnizaciones y mejoras, por importe 

total de 18.123.087 euros, además de 117.393 euros pagados por error. En relación a este pago 

duplicado, también figura en la página 12, primer párrafo y en la pág. 54, segundo párrafo. 
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Según datos obrantes en la contabilidad municipal se incorporó en el mecanismo de pago a 

proveedores (RDL 4/2012) el importe pendiente de las certificaciones de obra nº 1 a 10 y 

rectificativas como consecuencia del incremento del IVA en un 2 %, incorporándose por error la 

cantidad de 121.383,06 euros, como cantidad pagada por exceso a la empresa urbanizadora. Este 

importe difiere del señalado en el punto 6.2 anterior (117.393 euros). 

Durante el procedimiento de auditoria realizado por la Sindicatura de Cuentas, por la Corporación 

Local, por desconocimiento, no se facilitó a la Sindicatura la información correspondiente al 

requerimiento que el Ayuntamiento realiza a la empresa urbanizadora por el pago indebido de 

121.383,06. En consecuencia, por Resolución de la Tesorería de la Corporación de fecha 2 de 

septiembre de 2013, se dictó Providencia de Apremio con recargo reducido del 10 % contra la 

empresa urbanizadora, exigiendo el reintegro de la cantidad de 121.383,07 euros indebidamente 

percibida.  

Considerando que habiendo finalizado el plazo de ingreso sin efectuarlo, por Resolución de la 

Tesorería municipal de fecha 4 de marzo de 2014, se procede a la ejecución de las garantías 

existentes para el cobro de la siguiente deuda: 

- Deuda principal: 121.383,07 euros. 

- Recargo de apremio 20 %: 24.276,62 euros. 

- Costas: 6.000 euros.  

- Intereses de demora: 4.955,08 euros. 

Total: 156.614,77 euros. 

El Ayuntamiento ingresa este importe en fecha 13 de marzo de 2014. 

Documentación justificativa de la alegación: 

1.- Cuadro certificaciones de obra nº 1 a 10 y facturas rectificativas, detallando el importe facturado 

de cada certificación, la diferencia entre ambas cantidades, el importe pagado por Ayuntamiento al 

agente urbanizador antes del mecanismo de pago a proveedores, el importe incorporado en el 

mecanismo de pago a proveedores y la diferencia incorporada por exceso. (Doc. nº 11). 

2.- Resolución Tesorería municipal. (Doc. nº 12). 

3.- Justificante bancario del ingreso de la empresa constructora en la cuenta del Ayuntamiento. (Doc. 

nº 13). 
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4.- Documentación contable del ingreso. (Doc. nº 14). 

CUARTA ALEGACIÓN 

Apartado 6.2 del borrador del informe. Página 18. Párrafo d. 

En el punto 6.2 “Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación de ejercicios 

anteriores 2014” (pág. 18) se establece que entre 2008 y marzo de 2009 la adjudicataria de la 

dirección facultativa factura al Ayuntamiento la cantidad de 388.374 euros, gastos que no se llega a 

repercutir a los agentes urbanizadores, por lo que ha sido indebidamente asumido por el 

Ayuntamiento. 

Por lo que respecta a la cantidad de 388.374 euros, en concepto de honorarios por Dirección 

facultativa, se hace constar que fueron incluidos para el cálculo de las cuotas a repercutir a los 

agentes urbanizadores. 

Documentación justificativa de la alegación: 

1.- Cuadro inversiones Parque Estratégico de Vallada. (Doc. nº 15). 

QUINTA ALEGACIÓN 

Apartado 5 del borrador del informe. Páginas 9 y 10. Párrafos g, i. 

En el punto 5 “Conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y 

reglamentarios” (págs. 9 y 10) se pone de manifiesto que en el ejercicio 2014 el Ayuntamiento 

concedió a una comisión de fiestas (entidad sin personalidad jurídica) una subvención por la que se 

reconoce y pagan obligaciones en el presupuesto de ese año por importe de 12.807 euros, sin que se 

haya justificado por la comisión la subvención concedida. Por otro lado, en 2014 se reconocen y 

pagan obligaciones por un total de 17.018 euros correspondientes a dos contratos con dos uniones 

musicales, sin que conste la existencia de las correspondientes facturas. 

Respecto a estas dos cuestiones, se pone en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas que las 

actuaciones objeto de la subvención a la comisión de fiestas han sido realizadas y los servicios de las 

dos uniones musicales han sido efectivamente prestados, a pesar de que no conste en ningún 

expediente administrativo ningún documento justificativo que sirva como prueba de las actuaciones 

y/o servicios prestados.  

 

 

mailto:vallada_alc@gva.es


AJUNTAMENT de VALLADA                               Pl. Major, 10 
46691 VALLADA (València)               Teléfon 96 225 70 9 
C.I.F.  P- 4625300A                            Fax  96 225 76 24  

vallada_alc@gva.es 

 
 

 

 

 

 

 

Vallada, a 29 de diciembre de 2017. 

La Alcaldesa, 

Fdo. Mª José Tortosa Tortosa. 

(Documento firmado electrónicamente). 
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ANNEX III 

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 DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE VALLADA. EXERCICI DE 2014. 

 Hem rebut les al·legacions següents, dins del termini concedit, i sobre les 
quals informem el següent: 

A) Al·legacions efectuades per Vicente Perales Calabuig, alcalde de 
l’Ajuntament de Vallada en l’exercici 2014 i fins al 13 de juny de 2015, i 
per Vicente Ricardo Martínez Sánchez, secretari-interventor d’aquest 
Ajuntament durant els exercicis 2014, 2015 i fins al 17 de maig de 
2016. 

Primera al·legació  

Apartat 5é.h) de l’esborrany de l’Informe, “Conclusions sobre el compliment 
d’altres requeriments legals i reglamentaris”. 

Comentaris: 

L’al·legació indica que la memòria presentada al Ple de l’Ajuntament per 
la comissió de festes conté un error, ja que no correspon a una subvenció 
de la Diputació per import de 21.168 euros, perquè, segons consta en els 
decrets de l’Alcaldia, aquesta subvenció va ser concedida directament 
per l’Ajuntament. 

En al·legacions presenten un Acord de la Junta de Govern, de 5 de 
setembre de 2014, en el qual s’aproven factures justificatives d’aquesta 
subvenció per un import de 24.578 euros, encara que no les aporten. 
Considerem que aquests fets s’han d’indicar en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’esborrany de l’Informe en els termes indicats. 

Segona al·legació  

Apartat 5é.i) de l’esborrany de l’Informe, “Conclusions sobre el compliment 
d’altres requeriments legals i reglamentaris”. 

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que indica l’Informe sense aportar factures per a 
evidenciar la realització de la prestació per les unions musicals a què es 
refereix l’esborrany de l’Informe de fiscalització. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació  

Apartat 5é.j) punt 5 del paràgraf primer de l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

S’al·lega que la falta de la factura de la certificació número vuit de les 
obres d’urbanització del parc estratègic VALPARK, per un import de 
798.282 euros, es deguda als litigis relacionats amb les obres 
d’urbanització del dit parc.  

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta i cinquena al·legació  

Apartat 6 de l’apèndix 3 relatiu al contenciós sobre la clàusula cinquena, 
“millores a cost zero” de l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

S’aporta la sentència número 886/17 sobre el recurs d’apel·lació 
interposat per l’Ajuntament de Vallada (notificada el 23 de novembre de 
2017) contra la sentència número 21/2015, de 26 de gener. La sentència 
estima la pretensió de l’Ajuntament continguda en la Resolució  de 3 de 
juny de 2013, relativa a la lesivitat de la inclusió en el mecanismes de 
pagament al proveïdor de la suma d’1.450.000 euros d’indemnització i de 
la diferència d’IVA per l’actualització del tipus al 18%. Contra la dita 
sentència cap recurs de cassació. 

En l’al·legació s’adjunta la sentència 962/17, de 24 d’octubre de 2017, 
notificada el 6 de novembre de 2017, que desestima el recurs d’apel·lació 
interposat per la contractista de les obres del Parc contra la sentència de 
27 d’octubre de 2015. Es confirma l’enriquiment injust, ja que 
l’Ajuntament va abonar millores no executades mitjançant el 
mecanisme de pagaments. Contra aquesta sentència cap recurs de 
cassació. 

Sengles sentències resulten favorables a l’Ajuntament, circumstància 
que cal indicar en el nostre Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’esborrany de l’Informe en els termes indicats. 
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B) Al·legacions efectuades per l’alcaldessa actual de l’Ajuntament. 

Primera al·legació  

Apartat 6.1 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf c) 

Comentaris: 

L’al·legació es limita a detallar la documentació i els tràmits que es 
troben en els expedients de primera i segona fase de rehabilitació 
d’infraestructures esportives, que ja van ser analitzats  durant el treball 
de camp i no contradiuen el que hem exposat en l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació  

Apartat 6.1 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf b) 

Comentaris: 

Sobre l’acreditació de les millores previstes en el contracte, l’Ajuntament 
al·lega que sí que es realitzaren millores consistents en la contractació 
de treballadors desocupats. No obstant això, no s’aporta cap 
documentació sobre la dita contractació ni cap certificat del personal 
responsable de l’Ajuntament sobre el compliment d’aquesta millora. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació  

Apartat 5.j), punt 6, paràgraf primer; apartat 6.2.b), paràgraf 8é; apartat 6.b, 
paràgrafs 20 i 37 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència al pagament duplicat de 117.393 euros. Aquest 
import va ser calculat segons la documentació facilitada per 
l’Ajuntament al seu moment. L’Ajuntament indica que la quantia per 
aquest concepte és de 121.383 euros, a diferència del que apareix en 
l’Informe. En l’al·legació s’aporten ara diversos documents sobre el 
reintegrament d’aquest pagament, en concret, l’execució de les garanties 
que havia atorgat el contractista. També s’hi adjunta una còpia del 
justificant d’ingrés de l’import de 156.615 euros que correspon al 
principal, les costes i els interessos de demora. 
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L’existència de pagaments duplicats es redueix a una factura de 1.157 
euros, fet que s’ha d’expressar en l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’esborrany de l’Informe en els termes indicats. 

Quarta al·legació  

Apartat 6.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf d) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que la despesa de direcció facultativa de les obres 
es va incloure en el càlcul de les quotes que s’havien de repercutir als 
urbanitzadors, i aporta el document número 15 amb els dits càlculs, el 
qual es refereix a una previsió de despeses per repercutir. No obstant 
això, no es documenta que s’hi haja materialitzat la dita repercussió als 
urbanitzadors, mitjançant la corresponent reclamació de pagament. 

La quota zero inicial abonada pels urbanitzadors no incloïa la despesa de 
la direcció facultativa de les obres i en les factures de les certificacions 
d’obra tampoc consta el dit concepte. Per tant, no ha quedat acreditada 
la repercussió de la direcció facultativa als urbanitzadors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació  

Apartat 5.h) i i) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’indica que les actuacions objecte de la subvenció a la comissió de 
festes han sigut realitzades i els serveis de les dues unions musicals han 
sigut efectivament prestats, encara que no conste en cap expedient 
administratiu cap document justificatiu que servisca com a prova de les 
actuacions i/o serveis prestats.  

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 
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C) Al·legacions efectuades per Francisco Ballester Masiá, conseller de la 
Societat per a la Gestió del Parc Estratègic Empresarial des del 9 de 
maig de 2006 fins al 25 de setembre de 2007. 

Primera al·legació  

Apartat 6.2.b) de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 3 

Comentaris: 

Sobre la forma de gestió del PAI VALPARK, l’al·legació manifesta que 
l’adjudicació del PAI es va realitzar legalment a tres agents urbanitzadors 
i mai per gestió directa. Segons indica l’al·legant, l’Ajuntament en el Ple 
del 15 de novembre de 2006 va acordar autoritzar l’anticipació de la 
programació dels terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Especial Parc 
Estratègic de Vallada, als efectes de l’article 261 de la Llei 16/2005, 
Urbanística Valenciana. Segons sembla, l’al·legant considera que el 
referit article obliga a l’Ajuntament, fins i tot en el cas de gestió indirecta, 
a fer-se càrrec de les obres d’urbanització. 

Discrepem de la dita interpretació, ja que l’article 261 no afecta el règim 
de la gestió indirecta que es regula així: 

- L’article 117.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, distingeix entre una gestió 
directa i una d’indirecta de l’execució pública de les actuacions 
integrades. El que caracteritza la gestió indirecta és que 
l’Administració delega en un tercer la condició d’urbanitzador. 

- En la gestió indirecta, doncs, hi ha un tercer la iniciativa del qual és 
seleccionada pel procediment de pública concurrència, que és el 
responsable del desenvolupament i l’execució de les distintes 
actuacions urbanístiques que, en qualsevol cas, comprendran la de 
redactar els documents tècnics establits en les bases, proposar i 
gestionar el corresponent projecte de reparcel·lació i contractar 
l’empresari constructor encarregat de l’execució del projecte 
d’urbanització. L’urbanitzador està obligat a finançar el cost de les 
inversions, obres, instal·lacions i compensacions necessàries per a 
executar el programa, el qual haurà de ser garantit en la forma i 
proporció suficients. Aquest cost pot repercutir en la propietat dels 
solars resultants (article 119.1). 

- En coherència amb aquestes previsions, l’article 159 de la Llei 
Urbanística Valenciana declara que l’execució del programa 
d’actuació integrada es realitzarà a risc i ventura de l’urbanitzador. 

- És per tant, clara la voluntat legal que l’urbanitzador assumisca el 
risc de l’actuació i, en conseqüència, que siga el mateix 
urbanitzador qui contracte l’empresari constructor i, per tant 
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assumisca directament l’obligació de pagar a aquest últim les 
obligacions que es deriven del dit contracte. 

A més, cal tenir en compte que en la clàusula vuitanta dels contractes 
subscrits amb els agents urbanitzadors els dies 3 de desembre  de 2007, 5 
de maig de 2008 i 17 de juny de 2008 (annexos IX, X i XI), s’establia 
expressament que els adjudicataris dels programes adquirien la condició 
de beneficiaris de l’expropiació, “pagant o consignant, en el seu cas, la 
quantitat fixada com a preu just i complint les obligacions derivades de 
la tramitació del procediment expropiatori, fins la resolució definitiva 
tant en via administrativa com contenciosa”. No obstant això, els agents 
urbanitzadors solament van adquirir part dels terrenys que havien de 
pagar com a beneficiaris, ja que una altra part de les finques expropiades 
va ser adquirida per l’Ajuntament. Novament cal constatar, doncs, que 
l’entitat municipal va assumir un risc que no hi corresponia, i aquesta 
manera indeguda d’actuar ha representat un increment de 
l’endeutament municipal. 

S’al·lega que s’ha omés en l’esborrany que s’haja perseguit el cobrament 
de les quotes no satisfetes pels agents urbanitzadors i que s’hagen 
embargat totes les garanties, en procediment de constrenyiment i se 
procedira a la subhasta de finques registrals en 2012, subhastes que van 
ser declarades desertes. Aquestes actuacions no fan més que confirmar 
l’absència de crèdit per a adjudicar les obres d’urbanització per part 
d’aquest i a més han sigut clarament insuficients per a cancel·lar els 
deutes dels urbanitzadors. Atés el llarg procés legal per a recuperar 
aquests imports, hem resumit en l’esborrany les quotes impagades en 
els comptes anuals de l’Ajuntament en 2014 i la participació de 
l’Ajuntament en els procediments de concurs de creditors dels 
urbanitzadors, per recuperar les quotes esmentades, que es troben 
encara en curs. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 6.2.b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 2 

Comentaris: 

L’al·legació indica que s’ignora la sentència 886/17 de 28 de setembre de 
2017 i la sentència 962/17 de 24 d’octubre de 2017. Les dites sentències 
han sigut aportades en les al·legacions efectuades pels gestors 
municipals anteriors i, com que eren posteriors al nostre treball de camp, 
s’han tingut en consideració, de manera que remetem al que s’exposa en 
les al·legacions esmentades. 
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Sobre les factures rectificatives d’IVA i la seua declaració de lesivitat, es 
reitera el que s’exposa en l’al·legació tercera de l’alcaldessa. Igualment, 
pel que fa a la providència de constrenyiment realitzada en 2013 per a la 
reclamació a la contractista de 121.138 euros d’abonaments indeguts. 

Quant a l’omissió en el nostre esborrany de diverses actuacions 
realitzades per l’Ajuntament per al rescabalament dels perjudicis causats 
a l’erari públic (embargament d’avals i subhastes de terrenys, entre 
altres), cal indicar que, atés el transcurs de temps des de l’inici del PAI 
VALPARK en 2006, hem hagut de sistematitzar les actuacions segons la 
seua rellevància, a partir de la informació facilitada pels mateixos 
assessors legals. En addició a això, l’elevada quantitat de litigis i 
actuacions que ha sigut necessari realitzar no fa més que confirmar 
l’assumpció de riscos innecessaris per part de l’Ajuntament en el PAI des 
del seu origen, en 2006, i ha donat lloc al pagament d’importants 
honoraris de defensa i assessoria legal. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu la resposta a les al·legacions quarta i cinquena dels anteriors 
gestors de l’Ajuntament. 

Vegeu la resposta a l’al·legació tercera de l’alcaldessa de l’Ajuntament. 

Tercera al·legació 

Apartat 6.2.c de l’esborrany de l’Informe, pàgina 17, paràgraf 4 

Comentaris: 

Sobre la duplicitat de pagament dels pals publicitaris, l’al·legació explica 
que la societat municipal va contractar d’una banda el subministrament 
de dos pals publicitaris, excloent-ne l’obra civil per a col·locar-los, i d’una 
altra l’obra civil, amb la mateixa empresa constructora de la Glorieta III 
mitjançant contracte menor (aquesta Glorieta va ser un projecte inicial 
de la Diputació que va ser segregat per la mateixa Diputació) i es va 
contractar amb la mateixa empresa que la Diputació per a evitar 
interferències, fet amb què es vol justificar l’exclusió de publicitat i 
concurrència). S’addueix que les certificacions de la Glorieta van ser 
signades per un funcionari de la Diputació de València. 

Pel que fa a això, cal indicar que és una duplicitat que en el detall del 
pressupost del subministrament de pals publicitaris, d’una banda, i en la 
certificació de l’obra, d’una altra, s’incloguen en els dos casos treballs de 
fonamentació. 

La certificació a què ha tingut accés aquesta Sindicatura no conté segell 
de conformitat de cap responsable de l’Ajuntament ni de la Societat ni de 
la Diputació. A més hi ha una factura posterior de gener de 2009 d’un 
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altre proveïdor que factura a la societat municipal la imatge i instal·lació 
dels vinils en els pals publicitaris ja col·locats en 2007. 

L’al·legant manifesta que els cartells publicitaris que va instal·lar la UTE 
urbanitzadora de les obres eren informatius de les obres i no tenen res a 
veure amb els altres pals publicitaris facturats a la societat municipal, 
com es dedueix d’un escrit de la direcció facultativa (RE585 de 7 de juny 
de 2011) que indica que eren un suplement col·locat per l’empresa 
adjudicatària de l’obra, que va patir una solsida greu. 

Per tant, conclou que es tracta de conceptes distints, el contactat per 
l’empresa, la col·locació de pals publicitaris, i el segon, l’execució d’una 
partida de dos cartells anunciadors de les obres. L’al·legació no aporta 
l’escrit esmentat ni prova gràfica del que manifesta, si bé hem tingut 
accés a un reportatge fotogràfic facilitat per l’Ajuntament que confirma 
que els pals publicitaris facturats per l’adjudicatària de les obres 
d’urbanització a l’Ajuntament no ho són, sinó que es tracta d’un 
complement instal·lat sobre aquests en els quals es dóna publicitat a la 
mateixa UTE constructora i per això el cost havia d’haver sigut assumit 
per aquesta en lloc de facturar-lo a l’Ajuntament. 

La inexistència de crèdit en l’execució de la Glorieta es justifica perquè 
posteriorment s’anava a repercutir dins de les càrregues d’urbanització 
del Parc als urbanitzadors, com així es va acreditar en l’expedient de 
reintegrament per abast A67/11, que es va tractar en el Ple de 22 de 
febrer de 2012. S’ha comprovat que aquestes despeses s’han repercutit 
posteriorment per mitjà de la quota zero, si bé la seua execució no hauria 
d’haver sigut finançada per l’Ajuntament, com les obres d’urbanització, 
sinó pels urbanitzadors, consignant-ne l’import anticipadament, si era el 
cas. Altrament, el risc de l’execució recau sobre l’Ajuntament i no en els 
urbanitzadors adjudicataris del PAI, com així ha esdevingut, fet que ha 
donat lloc a la situació financera deficient de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6.2 d) de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 1 i següents i apèndix 3, 
apartat 6 b) 

S’al·lega que la sentència número 327/2009, de 15 de juny de 2009, 
declara conforme a dret el procediment de contractació de la mercantil 
encarregada del projecte d’urbanització i que en la clàusula dissetena del 
contracte estava prevista la contractació derivada, article 210.e) del Reial 
Decret Legislatiu 2/2000 i que el Ple de 28 de març de 2008 va acordar 
encarregar la direcció facultativa de l’obra a la mercantil redactora del 
projecte d’urbanització. 
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La sentència es refereix, en tot cas, al procediment de contractació del 
projecte d’urbanització i no a la contractació derivada de la direcció 
facultativa realitzada posteriorment. L’article 210.e) al·legat exigeix que 
l’import del contracte derivat estiga previst en l’anunci del contracte 
inicial, circumstància que no concorre en aquest cas. Segons l’anunci de 
licitació del projecte d’urbanització, el seu pressupost de licitació era de 
900.000 euros i l’adjudicació i contractació es va realitzar per 473.000 
euros. Si afegim al dit import el cost de la direcció facultativa “derivada” 
de 911.549 euros, se supera clarament el pressupost de licitació de 
900.000 euros. Per tant no concorren les circumstàncies de l’article 
esmentat i la contractació de la direcció facultativa es va fer sense seguir 
el procediment legal previst en la normativa de contractació. 

Quant als honoraris de direcció facultativa, en el nostre esborrany no es 
qüestionen els honoraris de direcció d’obra de 413.793 euros previstos en 
el projecte d’expropiació, sinó els honoraris de control de qualitat i 
seguretat i salut (un 0,5% cadascun), que s’han calculat sobre 37.275.575 
euros segons rectificació del Ple de 19 de juny de 2008 i no sobre el 
pressupost d’execució material de 26.742.249 euros, després de la baixa 
d’adjudicació de l’obra i sobre el càlcul de la qual coincideix l’al·legant. 

Sobre la presumpció de temeritat de l’oferta contractada en el contracte 
d’obres d’urbanització, s’al·lega que, com que l’oferta va ser finalment 
acceptada per la mesa i el Ple, no s’entén que s’exigisca una garantia 
definitiva excepcional. Pel que fa a això, el sentit literal del plec, en la 
seua clàusula 9.3, és molt clar: qualsevol oferta incursa inicialment en 
presumpció de temeritat ha de consignar una garantia complementària 
del 20%, circumstància que no s’ha complit. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 6.b) de l’esborrany, apèndix 3, de l’Informe 

Comentaris: 

S’indica que es tergiversa el que s’exposa en la sentència 244/2011 de 27 
de maig, que segons l’al·legant es refereix exclusivament a l’estimació de 
la datació de l’exigència del pagament de les certificacions (180 dies) i 
que el que s’exposa en l’esborrany forma part del resum d’al·legats. 

No es comparteix l’al·legació, perquè abans de determinar el còmput del 
termini de pagament, la sentència admet la pretensió de la UTE actora 
(que exigeix el pagament de les certificacions perquè les ha signades la 
direcció facultativa) en contra de la pretensió de l’Ajuntament, que 
apel·la a l’existència d’informes de la direcció facultativa en què es diu 
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que hi ha partides no executades en les dites certificacions. La sentència 
indica textualment: Constant acreditat que els dits documents es troben 
subscrits per la direcció d’obra, s’ha d’entendre que si la direcció d’obra ha 
signat unes certificacions és perquè les obres que són objecte d’aquestes s’han 
executat, perquè no es pot entendre el contrari, és a dir, que se certifiquen unes 
obres per la direcció facultativa que no s’han emprés... Per tant, el resum de la 
sentència que conté l’esborrany és plenament fidel a aquesta, i és 
prioritari determinar la procedència del pagament de les certificacions 7 
a 10 abans de determinar la datació de l’exigència del pagament. 

Quant a la decisió del Ple d’acatar la sentència (per acord de 26 de juliol 
de 2011) queda exposada en l’esborrany de l’Informe quan indiquem que 
l’Ajuntament va decidir no recórrer contra la sentència. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

L’al·legació fa referència als canvis de l’esborrany de l’Informe que s’han 
de tenir en compte com a conseqüència de les al·legacions efectuades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Pàgina 16, paràgraf 3: 

Vegeu la resposta a les al·legacions quarta i cinquena dels anteriors 
gestors de l’Ajuntament. 

Vegeu la resposta a l’al·legació tercera de l’alcaldessa de l’Ajuntament. 

Pàgina 42, paràgraf 4: 

Quant a l’elusió de la normativa de contractació i els pagaments 
realitzats indistintament per l’Ajuntament i la societat municipal, 
l’al·legant no aporta cap documentació que permeta modificar la nostra 
redacció. 

Pàgina 51, paràgrafs 2 i 3: 

Sobre el PAI de VALPARK, s’ha de reiterar el que es manifesta en 
l’al·legació primera. 

Pàgina 52, paràgraf 3: 

Sobre la garantia definitiva de les obres, es reitera el que s’exposa en 
l’al·legació quarta. 
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Pàgina 54, paràgraf 2: 

Sobre l’abonament indegut de 117.393 euros, vegeu la resposta a 
l’al·legació tercera de l’alcaldessa de l’Ajuntament. 

Pàgina 54, paràgraf 5: 

Pel que fa a les sentències objecte d’apel·lació, vegeu la resposta a les 
al·legacions quarta i cinquena dels anteriors gestors de l’Ajuntament. I 
també vegeu la resposta a l’al·legació tercera de l’alcaldessa de 
l’Ajuntament. 

Pàgina 56, paràgrafs 4 i 6: 

Sobre l’abonament indegut de 117.393 euros, vegeu resposta a l’al·legació 
tercera de l’alcaldessa de l’Ajuntament. 

Pàgina 57, paràgraf 4: 

Sobre les despeses de direcció facultativa, tal com s’exposa en l’al·legació 
quarta, estimem que s’ha de mantenir la redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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