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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

El Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar en el Programa Anual d’Actuació 
per a 2011, iniciar en aquest exercici –amb l’avaluació prèvia del control intern–, els 
treballs de fiscalització de les tres diputacions provincials, així com dels ajuntaments de 
la Comunitat Valenciana la població dels quals fos superior a 50.000 habitants. 
L’Ajuntament d’Elda es troba entre aquests últims. 

Per tant, l’objectiu general d’aquesta fiscalització ha sigut analitzar el control intern en 
relació amb l’aplicació de la normativa comptable i de gestió. Aquest objectiu s’ha fixat 
d’acord amb l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes i el Programa Anual d’Actuació per a 2011. 

L’anàlisi del control intern ha tingut els objectius específics següents: 

a) Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat 

b) Verificar la fiabilitat i integritat de la informació 

c) Comprovar el compliment de  la normativa aplicable 

d) Conèixer i valorar l’organització administrativa i el seu grau de transparència 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

D’acord amb els objectius fixats en l’apartat 1.1, la fiscalització s’ha dut a terme de 
conformitat amb els Principis i normes d’auditoria del sector públic elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol. 

Els procediments d’auditoria han consistit a realitzar proves selectives, concretament 
per mitjà de la informació obtinguda dels qüestionaris elaborats a l’efecte i de la 
comprovació d’algunes de les respostes efectuades per les entitats locals. 

Els qüestionaris comprenen quatre àrees, el contingut de les quals ha servit per a 
estructurar l’Informe: 

1. Àrea de gestió administrativa: personal, secretaria, patrimoni, subvencions i 
contractació. 

2. Àrea de gestió economicofinancera: pressuposts, ingressos, recaptació, 
tresoreria, comptabilitat i endeutament. 

3. Àrea d’intervenció: organització, funció interventora i control d’eficàcia 

4. Àrea de l’entorn tecnològic: organització, control d’accés i continuïtat del servei 
de les operacions en els sistemes d’informació. 
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La fiscalització s’ha desenvolupat en dues fases. En la primera, hem obtingut 
informació sobre el control intern de l’entitat local mitjançant qüestionaris tramesos a 
les entitats locals fiscalitzades. La segona fase ha consistit a comprovar, per mitjà de 
diverses proves, determinades respostes dels qüestionaris a fi d’analitzar adequadament 
el control intern. 

1.3 Àmbit temporal 

Les comprovacions s’han concretat en l’exercici de 2010, si bé s’ha estès a d’altres 
exercicis quan s’ha considerat necessari. 

1.4 Règim jurídic 

Per a avaluar el control intern hem tingut en comptes entre altra, la legislació següent: 

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

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

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

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

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

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

- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

- 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. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de  desembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

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

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, aplicada a les entitats locals. 

- Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1.1 i amb l’enfocament 
descrit en l’apartat 1.2, les conclusions generals més significatives que s’han estructurat 
en els apartats que detallem a continuació, són les següents: 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a) L’Ajuntament no compta amb una relació i una classificació dels llocs de treball, 
però sí amb un catàleg de llocs de treball aprovat i publicat. 

b) L’Entitat no disposa d’un reglament orgànic actualitzat i, en general, les 
diferents unitats administratives no disposen d’un manual de funcions o d’un 
instrument similar on se’n concreten les distintes tasques. 

c) La web de l’Entitat no inclou diversa informació, entre altra la relativa als seus 
acords plenaris, les ordenances, el cicle pressupostari, l’endeutament i 
l’estabilitat pressupostària. 

d) Segons la informació facilitada, els regidors de la corporació van formular al 
president de l’Entitat un total de 119 peticions, 59 de les quals van ser ateses. 

2.2 Comptabilitat i Intervenció 

a) Segons la informació facilitada per mitjà dels qüestionaris, la comptabilitat es 
porta al dia i d’acord amb els principis aplicables, tret de les amortitzacions i el 
patrimoni municipal del sòl. 

b) La segregació de funcions entre gestió i fiscalització no és totalment l’adequada, 
ja que la Intervenció participa de la gestió pressupostària i de les operacions 
relatives a l’endeutament. 

c) L’Entitat ha implantat la fiscalització limitada prèvia, però no es realitzen els 
informes de fiscalització plena. 

d) No s’efectuen els controls financers i d’eficàcia i l’Entitat no ha fixat els 
objectius dels programes ni determinat el cost dels serveis. 

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

a) Contravenint el que exigeix el Reglament de Béns de les Entitats Local, aprovat 
pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, l’Entitat no disposa d’un inventari 
degudament actualitzat.  

b) Les bases reguladores de les subvencions no contenen tots els aspectes exigits 
per l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; en concret els criteris 
de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades com a 
conseqüència de la concessió de les subvencions. 
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c) Segons s’adverteix de la informació subministrada dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits –que en 2010 i 2011 van ser de 474.281 i 
118.982 euros, respectivament–, i de les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost –que en 2010 pujaren a 588.022 euros–, hi ha despeses que es 
realitzaren sense crèdit suficient i adequat, fet que vulnera el que disposa 
l’article 173.5 del TRLRHL. 

d) Segons l’Ajuntament, només ha pogut aplicar parcialment les mesures previstes 
en l’article 193 del TRLRHL, quan el romanent de tresoreria per a despeses 
generals va ser negatiu en 2009 i 2010 i en uns imports de 4.353.418 i 3.698.128 
euros, respectivament. 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) Sense perjudici de les observacions realitzades sobre les mancances de 
l’inventari, no s’hi poden identificar els béns que integren el patrimoni 
municipal del sòl. 

b) Nio s’efectuen plans de tresoreria. 

c) Hi ha imports pendents de justificar en les subvencions concedides. 

d) Cal tenir en compte les observacions que figuren en l’apartat 7 d’aquest Informe 
referides a l’organització, l’operativa i l’accés als sistemes d’informació de 
l’Entitat. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi d’Elda està situat a la província d’Alacant, a la comarca del Vinalopó Mitjà. 
La seua població és de 54.815 habitants, segons l’actualització del cens a primer de 
gener de 2010. Després de les eleccions de l’any 2011, la corporació està formada per 
25 regidors. 

A partir de diverses fonts, incloses les de la mateixa Sindicatura i de la informació 
facilitada per l’Ajuntament, hem elaborat el quadre següent en el qual es mostra el 
nombre i tipus d’ens que en depenen o en què participa l’Ajuntament, sense considerar 
les mancomunitats ni els consorcis que comentarem posteriorment. 

 
 

Tipus d’ens 

Nombre i percentatge de participació 

100% 100%>x>50% 50%>/ Sense determinar 

Organismes autònoms 3    

Societats mercantils 3    

Entitats públiques empresarials     

Fundacions    2 

Associacions    1 

Quadre 3.1 

La comprovació de la informació de què disposa l’Ajuntament amb altres fonts, ha 
posat de manifest que l’Ajuntament participa en el Consorci Provincial  per al Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant i en el Consorci per a l’execució 
de les Previsions del Pla Zonal de Residus de la zona XIII i en la Mancomunitat 
Intermunicipal del la Vall del Vinalopó. També és membre de la Institució Firal 
Alacantina, de la Fundació Museu del Calcer i de l’Associació per al Desenvolupament 
Rural de la Comarca del Vinalopó Mitjà (MEDIVER). 

En el quadre següent mostra el nombre de regidors i de membres de la Junta de Govern 
i de tinents d’alcalde, així com el nombre de comissions informatives, sense considerar 
la Comissió Especial de Comptes: 

 
 Regidors Membres Junta de 

Govern 
Tinent 

d’alcalde 
Comissions 

informatives 
Nombre 25 9 (*) 7 9 

(*) Incloent el president 

Quadre 3.2 
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Hem comprovat que hi ha un registre d’interessos d’activitats i béns de càrrecs electes 
que pot ser consultat. 

El reglament orgànic de l’Ajuntament va ser aprovat pel Ple el dia 19 d’abril de 1991 i 
no està degudament actualitzat. L’Entitat no disposa d’un organigrama general que 
estiga actualitzat. 
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4. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

4.1 Personal 

El gràfic següent mostra el nombre de funcionaris de carrera i interins que figuren en la 
nòmina a 31 de desembre de 2008, 2009 i 2010: 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

Gràfic núm. 1 

De les dades indicades en el gràfic anterior podem observar com el nombre de 
funcionaris ha experimentat entre el període de 2008 a 2010 un increment del 3%, ja 
que passen de 389 a 401 persones, a causa de l’augment del nombre de funcionaris 
interins, que passa de 67 en 2008 a 88 en 2010. El nombre de funcionaris de carrera s’ha 
reduït en 9 persones en aquest període. 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2008 i 2010 del personal laboral temporal, ja 
que l’Entitat informa que no hi ha personal laboral fix. Cal destacar que el nombre de 
laborals temporals s’ha reduït en un 57%. 
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Gràfic núm. 2 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2008 i 2010 del personal eventual, el nombre 
del qual es estable i es manté en 13 persones. 
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De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent: 

- La relació de llocs de treball no està aprovada, però el Ple de 3 de desembre de 
2009 va aprovar un catàleg de llocs de treball. En la contestació a la pregunta del 
qüestionari sobre la classificació de llocs, hom ha contestat que no s’ha realitzat 
de forma objectiva i no consten els requisits següents: 

 - Requisits per a la seua provisió 

 - Funcions 

 - Mèrits 

- La provisió de tots els llocs de treball no s’ha realitzat per convocatòria pública. 

- No hi ha un conveni per al personal laboral. 

- L’existència d’incidències en l’IRPF, que segons la documentació facilitada 
pugen a 550 euros. 

A fi de millorar l’organització de l’Ajuntament, recomanem els següent: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats 

- Fixar una data de pagament de la nòmina 

- Establir un sistema objectiu i quantificable de presència de tot el personal 
funcionari i laboral. 

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació 

- Incloure en la web de l’Entitat la relació de llocs de treball 

4.2 Secretaria i registre 

Segons la informació facilitada en el qüestionari hi ha un organigrama del departament 
de Secretaria que no està actualitzat. El lloc de secretari d’habilitació estatal està proveït 
mitjançant nomenament provisional. 

D’acord amb la informació facilitada, recomanem estendre la gestió informatitzada dels 
expedients a les àrees següents: subvencions, contractació, patrimoni, així com portar un 
registre sobre els contractes i convenis signats. 

L’Ajuntament no ha implantat el registre telemàtic. A més del registre general, 
l’Ajuntament compta amb 50 registres auxiliars i és el funcionari del registre qui 
determina la destinació dels escrits i de la documentació presentada. 
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D’acord amb les respostes del qüestionari, les actes del Ple de l’Ajuntament es 
transcriuen havent transcorregut un mes des que tenen lloc i el llibre d’actes està foliat. 
El mateix ocorre amb la transcripció i el llibre d’actes de la Junta de Govern i el de les 
resolucions de l’Alcaldia. 

Els grups municipals poden accedir als expedients abans de les reunions del Ple, amb 
l’antelació prevista legalment. Segons la informació facilitada, els regidors de la 
Corporació li van fer al president de l’Entitat un total de 119 peticions, i 59 de les quals 
van ser ateses. 

A fi de millorar el principi de transparència, és convenient que en la web de l’Entitat 
figure la informació següent: 

- Ordres del dia de les sessions del Ple 

- Actes dels plens 

- Actes de les juntes de govern 

- Reglaments 

- Ordenances 

4.3 Patrimoni 

L’última rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Entitat va ser aprovada pel Ple en 
la sessió de l’11 d juliol de 1996 i està referida a 31 de desembre de 1994. Encara que el 
servei del patrimoni ha efectuat una revisió del dit inventari i ha proposat que el Ple 
considere la seua aprovació, aquest òrgan no l’ha realitzada. Aquest fet constitueix una 
debilitat del control intern. 

L’inventari de béns dels ens dependents no es du de manera separada dels béns de 
l’Entitat i presenta els mateixos defectes que el d’aquesta. 

Fins al 2011, les rectificacions de l’inventari no es verifiquen anualment ni s’efectua 
una comprovació quan es renova la Corporació. El Ple de l’Ajuntament el 29 de juny de 
2011 va aprovar la comprovació de l’inventari, referida a 31 de desembre de 1994, 
aprovat per l’Acord del Ple d’11 de juliol de 1996. En general, els béns immobles estan 
inscrits en el Registre de la Propietat. 

Les pòlisses per a cobrir la pèrdua i deteriorament dels béns no tenen una cobertura 
suficient per a cobrir el valor de recuperació dels béns assegurats. 

En el cas dels béns immobles i dels béns mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic, les adquisicions, permutes i les alienacions, estan 
suportades per un informe pericial. 
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En l’inventari no és possible identificar els béns que integren el patrimoni municipal del 
sòl, ni la destinació dels recursos que se n’han obtingut. No s’han inscrit tots els béns en 
el Registre de la Propietat. 

No hi ha instruccions escrites per a usar els vehicles ni un registre del combustible. 

4.4 Subvencions 

La gestió de les subvencions la realitzen distintes unitats administratives. Segons la 
informació facilitada, l’import total de subvencions concedides és d’1.388.978 euros. 
D’aquesta quantitat s’han concedit directament subvencions per un import de 713.484 
euros i la resta en règim de concurrència competitiva. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions s’estableixen en les bases 
d’execució del pressupost i en una ordenança general que s’han publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

Segons les comprovacions efectuades, les bases reguladores de la concessió de les 
subvencions no consideren els criteris de graduació dels possibles incompliments de 
condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris 
serveixen per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari i, si 
escau, l’import que s’ha de reintegrar. 

Pel que fa a la gestió de les subvencions, és important destacar: 

- La falta d’un registre que proporcione informació de les subvencions concedides 
i la seua situació. 

- La falta d’un pla estratègic de subvencions. 

- La concessió de subvencions no ha sigut objecte de publicitat, quan legalment 
pertocava. 

- L’existència d’imports pendents de justificar de subvencions en què hi ha vençut 
el termini. 

4.5 Contractació 

Segons la informació facilitada, en el negociat que forma l’àrea de contractació 
treballen tres funcionaris. 

En l’exercici de 2010 es va tramitar un contracte subjecte a regulació harmonitzada amb 
un import de 542.373 euros. 

D’acord amb la informació obtinguda es recomana el següent: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de contractació. 
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- Aplicar les recomanacions efectuades pels informes emesos per aquesta 
Sindicatura sobre la plataforma de contractació. 

- Confeccionar un índex dels expedients de contractació i la correcta cronologia 
dels tràmits que es porten en suport paper. 

- Redactar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del material, així com 
la realització de recomptes físics almenys una vegada a l’any, i establir una 
segregació de funcions respecte a la recepció i custòdia de materials i la seua 
comptabilitat. 

- Incloure en la web de l’Entitat la composició de les meses de contractació. 
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5. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA 

5.1 Pressuposts 

En el negociat que constitueix l’àrea de pressuposts treballen tres funcionaris. És 
important destacar que la Intervenció participa en l’elaboració dels pressuposts. 

El quadre següent mostra les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2008, 2009 i 2010 en euros. 

 
Magnitud 2008 2009 2010 

Pressupost inicial ingressos 45.121.051 42.959.872 43.447.872 

Pressuposto inicial despeses 45.121.051 42.959.872 43.447.872 

Previsions ingressos definitives 53.650.126 59.624.813 53.103.659 

Previsions despeses definitives 53.650.126 59.624.813 52.103.593 

Drets reconeguts 42.561.282 46.222.392 44.946.487 

Obligacions reconegudes 44.137.964 51.095.425 44.156.360 

Resultat pressupostari ajustat 293.910 (2.857.808) (126.227) 

Romanent de tresoreria per a desp. generals 576.956 (4.353.418) (3.698.128) 

Romanent de tresoreria total  5.834.932 563.861 759.489 

Quadre 5.1.1 

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2008 era positiu, però en els dos 
exercicis següents té signe negatiu, encara que en 2010 el seu import s’ha reduït en un 
96% en relació amb el de 2009. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals que era positiu al tancament de 
l’exercici de 2008, ha evolucionat fins ha presentar un import negatiu molt elevat en els 
dos exercicis següents; al seu torn el romanent de tresoreria total s’ha reduït 
significativament, tot i que es manté amb signe positiu. 

L’Ajuntament indica que ha aplicat mesures de sanejament previstes legalment en 
funció de les seues possibilitats. 

El quadre següent mostra el volum dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits i de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2010. 
  



Informe sobre el control intern de l’Ajuntament d’Elda. Exercici de 2010 

- 18 - 
 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 

anteriors a 2010 

Despeses de 
l’exercici 2010 

Obligacions 
pendents 

d’aplicar en 2010 

2010 18 474.281 474.281 0 

2011 1 118.982 0 118.982 

Total 19 593.263 474.281 118.982 588.022

Quadre 5.1.2 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- L’Entitat diu que les següents fases del cicle pressupostari durant els exercicis 
2008, 2009 i 2010 es van realitzaren en els terminis preceptius. 

 
  Exercicis 

2008 2009 2010 

Aprovació definitiva del pressupost per part del Ple  Sí Sí  Sí  

Elaboració de la liquidació del pressupost  Sí Sí Sí 

Presentació Compte General Sí Sí Pendent 

Quadre 5.1.3 

- No obstant això, l’Entitat ha contestat que en 2010 no va formalitzar en el 
termini que pertocava els tràmits del pressupost. 

- L’Ajuntament solament ha aplicat alguna de les recomanacions efectuades en 
l’informe emès per aquesta Sindicatura corresponent a l’exercici de 2006, sobre 
l’elaboració del pressupost i la informació econòmica que s’ha de trametre al Ple 
de l’Entitat. 

En l’àrea de despeses d’inversió treballen quinze funcionaris integrats en dos negociats. 
El quadre següent mostra el nombre i la situació dels projectes en 2010 (*). 

 
Situació dels projectes Nombre Import 

Projectes prevists 3 1.519.168 

Projectes executats totalment en l’exercici   

Projectes parcialment executats 3 529.994 

(*) Aquesta informació es contradictòria amb els aclariments complementaris 

Quadre 5.1.4 
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De la informació facilitada destaca el següent: 

- El desfasament que existeix pel que fa a les inversions entre allò previst i allò 
realitzat. 

- Quan es planifiquen les inversions no s’estima el cost de manteniment ni el seu 
finançament posterior. 

A fi de millorar la gestió d’aquesta àrea recomanem el següent: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de pressuposts. 

- Dictar circulars dirigides a les unitats gestores per a elaborar els pressuposts. 

- Incloure en la web de l’Entitat informació sobre: els pressuposts, les 
modificacions que aprove el Ple, els pressuposts dels organismes autònoms, 
l’execució trimestral del pressupost, la liquidació del pressupost i els informes 
d’auditoria. 

5.2 Ingressos 

En l’àrea de gestió tributària i d’altres ingressos treballen deu funcionaris integrats en 
un negociat. 

El quadre següent mostra el nombre de liquidacions efectuades en 2010 i les 
reclamacions rebudes dels tributs següents, en el cas que la mateixa entitat local els 
liquide:  

 

Tipus de tribut Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 3.068 24 24 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. (altes) 

Impost Béns Immobles (altes) 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 

Quadre 5.2.1 

De la informació facilitada destaquem el següent: 

- El nombre d’ordenances fiscals segons la informació facilitada és de 37. 

- L’Entitat no compta amb una unitat d’inspecció de tributs. 

A fi de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària recomanem: 
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- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de tresoreria. 

- Establir la possibilitat que el ciutadà puga realitzar gestions tributàries 
mitjançant la signatura electrònica. 

En el negociat que constitueix l’àrea de gestió d’ingressos per transferències treballa un 
funcionari. De la informació facilitada destaca el següent: 

- Es porten registres individualitzats de les subvencions, encara que és convenient 
que s’hi completen alguns aspectes de la informació i que s’hi indique: 

 - Import liquidat en l’exercici 

 - Import cobrat en l’exercici 

 - Aplicació comptable 

 - Estat d’execució de la corresponent inversió 

 - Desviacions de finançament 

5.3 Recaptació 

El quadre següent mostra els sistemes que utilitza l’Entitat per a recaptar els ingressos 
tributaris. Segons les respostes del qüestionari, resulta significatiu que la recaptació dels 
tributs en període voluntari sols es realitzen per mitjà d’entitats bancàries i no s’indique 
la periodicitat en què aquestes situen els ingressos a comptes de l’Ajuntament. 

 
Sistema de recaptació Període voluntari Període executiu

Per funcionaris     

En col·laboració amb entitats bancàries Si   

En col·laboració amb empreses privades (que no siguen entitats bancàries)     

Delegació en entitats públiques Si  Si 

Quadre 5.3.1 

El quadre següent indica el percentatge de cobrament de 2010 en període voluntari i 
executiu de les figures tributàries següents: 
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 % de cobrament  

Període voluntari Període executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 62,2% 35,4% 

Impost Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 88,0% 1,0% 

Impost Béns Immobles (altes) 18,8% 0,5% 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 37,2% 0,0% 

Quadre 5.3.2 

El termini mitjà que es tarda per a iniciar l’acció executiva és de 45 dies. 

La gestió del cobrament de les multes la realitzen funcionaris de l’Ajuntament i els 
percentatges de cobrament en període voluntari i executiu de les multes en 2010 que 
hagen sigut impostes en aquest exercici són: 

 
 % de cobrament 

 Període voluntari Període executiu 

Multes 2010 40,0% 25,2% 

Quadre 5.3.3 

L’Entitat té contractada la retirada de vehicles en via pública amb una empresa privada, 
i el cost que ha comportat per a l’Ajuntament és de 48.928 euros mentre que els drets 
reconeguts pugen a 54.902 euros. 

De la informació facilitada destaca que les entitats col·laboradores de recaptació 
dedueixen directament de l’aplicació el seu premi de cobrança, i que no hi ha 
constatació que es concilien els comptes de recaptació amb comptabilitat. 

L’Ajuntament indica que no hi ha valors prescrits. No obstant això, de l’antiguitat del 
pendent de cobrament a 31 de desembre de 2010, es desprén que podrien estar prescrits 
valors per un import de 84.269 euros. 

5.4 Tresoreria 

En el negociat que constitueix l’àrea de tresoreria treballen 6 funcionaris. 

En nombre de comptes corrents és de vint-i-sis i el de targetes de crèdit, dos; i la suma 
de l’import del crèdit és de 3.000 euros. 

El nombre d’habilitats de caixa fixa pujava a dos, la quantia d’acomptes de caixa fixa 
efectuats en 2010 va ser de 3.249 euros i el saldo pendent de justificar a 31 de desembre 
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del dit exercici de 2.780 euros. Hi ha normes per escrit sobre el funcionament dels 
acomptes de caixa fixa. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No es confeccionen plans de tresoreria 

- En alguns casos el termini de pagament a proveïdors supera els 90 dies 

D’acord amb la informació obtinguda es recomana deixar constància de les 
negociacions realitzades amb les entitats bancàries per a obtenir la major rendibilitat 
possible dels saldos en els comptes. 

5.5 Comptabilitat 

En el negociat que constitueix l’àrea de comptabilitat, que depén de la Intervenció, 
treballen quatre funcionaris. 

Segons la informació facilitada: 

- La comptabilitat es porta al dia i d’acord amb els principis aplicables. 

- El termini màxim que tarda a arribar al Departament de Comptabilitat la 
informació relativa a les despeses és de 61 dies i, des que el departament 
comptable té coneixement, el termini en què registra la informació de 2 dies. 

- En les normes comptables elaborades per l’Entitat, no estan definits els 
documents i registres comptables utilitzats ni el flux que han de seguir els 
documents per a la seua signatura per part dels distints responsables que 
intervenen en el procés comptable. 

- El sistema comptable no és capaç de subministrar informació sobre el Patrimoni 
Municipal del Sòl. 

- No es comptabilitzen les amortitzacions. 

A fi de millorar el control intern d’aquesta àrea, recomanem el següent: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de comptabilitat. 

- Establir els procediments necessaris perquè les anotacions comptables facen 
referència clara als comprovants que han motivat els assentaments comptables i 
que siguen accessibles. 

- Regular els procediments de revisió dels registres comptables i les seues 
anotacions. 
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6. ÀREA D’INTERVENCIÓ 

6.1 Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’àrea d’Intervenció és vint i estan integrats en 
quatre negociats que efectuen d’altres tasques relacionades amb la gestió econòmica de 
l’Ajuntament. Un funcionari amb habilitació estatal ocupa el lloc relacionat amb aquesta 
àrea i ha sigut cobert per concurs. 

La regulació de les funcions assignades a la Intervenció es realitza mitjançant les bases 
d’execució del pressupost. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

Segons les bases d’execució del pressupost, la fiscalització prèvia s’ha limitat amb 
caràcter general a comprovar l’existència de crèdit suficient i adequat i a la competència 
de l’òrgan sense que tinguem constatació que el Ple de l’Entitat haja concretat d’altres 
aspectes per comprovar en la fiscalització. No obstant això, no es realitza una 
fiscalització posterior tal com és preceptiu. 

El quadre següent mostra la situació dels informes de fiscalització prèvia emesos en 
2010. Com indica l’Ajuntament, en no portar un registre d’expedients i d’informes, té 
un caràcter aproximat: 

 
Estat dels informes Nombre 

Total d’informes emesos 135 

Informes amb advertiments 4 

Informes amb discrepància  

Quadre 6.2.1 

El Ple de l’Entitat ha adoptat un Acord relatiu a matèries sobre les que existien informes 
d’intervenció amb advertiments. Quan s’omet la fase de fiscalització en alguna despesa 
s’emet un informe sobre les infraccions de l’ordenament jurídic i de les prestacions que 
s’han realitzat. La fiscalització dels ingressos ha sigut substituïda en tots els casos per la 
presa de raó, però no es realitza una fiscalització posterior tal com és preceptiu. 

6.2.2 Informes específics 

L’informe sobre els pressuposts generals de l’Entitat no es pronuncia, entre altres, sobre 
els aspectes següents: 

a) El contingut de l’informe economicofinancer i les bases d’execució del 
pressupost. 
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b) l’adequada estimació dels ingressos prevists en el pressupost. 

No es deixa constància que l’estimació dels ingressos es contrasta amb els drets 
liquidats i recaptats en els exercicis precedents. 

S’elaboren els informes d’Intervenció sobre l’estabilitat pressupostària en totes les fases 
i segons s’indica no ha hagut incompliment. No obstant això, en l’informe relatiu a la 
liquidació del pressupost de 2010, efectuada la consolidació dels organismes autònoms, 
reflecteix que existeix una necessitat de finançament de 104.231 euros. Tanmateix, en 
l’Acord de 28 d’abril de 2011, la subcomissió de Règim Econòmic, Financer i Fiscal, va 
establir com a límit per a elaborar el pla econòmic que la necessitats de finançament no 
superés el 5,53% dels ingressos no financers consolidats, sense incloure l’efecte de la 
liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en tributs de l’Estat 
corresponent a l’any 2008. 

En la fiscalització de les subvencions no es comprova en tots els casos la presentació en 
el termini del compte justificatiu. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions i es comprova íntegrament 
amb una periodicitat menor a l’any. 

L’Entitat disposa d’un registre de factures i la Intervenció ha requerit trimestralment a 
l’òrgan gestor perquè justifique la tramitació de l’expedient per a iniciar el 
reconeixement de l’obligació transcorregut des de l’anotació en el registre de factures 
sense que el gestor haja tramitat l’expedient de reconeixement de l’obligació. 

De la informació facilitada, cal destacar que no es concilia l’inventari amb la 
comptabilitat. 

6.3 Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat no ha implantat el control financer ni el control d’eficàcia, però manifesta que 
té previst implantar-los en els pròxims dos anys. Tampoc no realitza cap tipus 
d’auditoria pública, tal com considera l’article 162 de la Llei General Pressupostària, ni 
té intenció d’establir-la en un futur. 

L’Entitat no coneix els objectius dels programes, ni el cost dels serveis i el seu 
rendiment, ni ha establit indicadors. 
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7. ÀREA D’INFORMÀTICA 

7.1 Organització de l’àrea d’informàtica 

El Departament d’Informàtica s’organitza en un negociat en el qual treballen nou 
funcionaris. 

El Departament de Tecnologies de la Informació (TI) no és independent de la resta de 
departaments funcionals. 

L’Entitat no disposa del document o documents de seguretat a què es refereix l’article 
88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, (d’ara en avant LOPD), ni del document sobre 
l’adequació a l’esquema nacional de seguretat a què es refereix la disposició transitòria 
primera del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener. Tampoc no té el document sobre 
d’adequació a l’Esquema Nacional d’Interoperativitat que esmenta la disposició 
transitòria primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Les tasques de programació i desenvolupament les han de realitzar persones 
diferents a les que tenen assignades responsabilitats de gestió en TI (els 
programadors tenen accés a l’entorn real o de producció i els operadors de TI 
tenen accés a l’entorn de desenvolupament). 

- L’Entitat ha de disposar d’un pla estratègic dels sistemes d’informació i d’un pla 
anual de projectes dels sistemes d’informació, així com d’una política de 
seguretat de la informació. 

- Elaborar plans de conscienciació en matèria de seguretat de la informació per a 
tots els empleats de l’Entitat i la realització d’auditories periòdiques sobre el 
compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 

- Establir un procediment que garantisca que les adquisicions en matèria de TI 
responen a les necessitats dels departaments, i un procediment aprovat per al 
desenvolupament del programari. 

- Realitzar proves dels desenvolupaments, adquisicions, actualitzacions i 
modificacions d’aplicacions importants en un entorn distint del real o de 
producció abans de ser implantats. 

- Aprovar un procediment per als canvis en programes en casos d’emergència. 

7.2 Operacions en els sistemes d’informació 

L’Entitat no disposa d’un inventari del programari i no hi ha procediments per a 
gestionar les incidències i problemes en terminis adequats. 
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El procediment de gestió d’incidències no considera el registre i seguiment de totes les 
incidències fins a la seua resolució, i no es registra l’activitat en la xarxa local (càrrega 
de xarxa, comportaments anòmals, etc.) ni un seguiment. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Anotar per escrit les persones autoritzades per a accedir al Centre de Processos 
de Dades(CPD). 

- Registrar documentalment tots els accessos al CPD. 

7.3 Control d’accés a dades i programes i continuïtat del servei 

A fi de millorar el control intern de l’Entitat, pel que fa a l’àrea informàtica, recomanem 
el següent: 

- Regular adequadament els usuaris autoritzats per a l’accés remot a la xarxa LAN 
de l’Entitat i els accessos remots a la xarxa LAN per mitjà de protocols. 

- Suprimir la utilització de comptes d’usuaris genèrics per part dels usuaris finals 
(comptes usats per dos o més usuaris). 

- Potenciar la complexitat mínima de les contrasenyes i fixar una vigència màxima 
de noranta dies. 

- Elaborar un pla de continuïtat que preveja els procediments de recuperació dels 
processos importants de l’Entitat amb terminis i objectius de temps de 
recuperació i efectuar proves periòdiques i planificades (encara que siguen 
parcials) del pla de recuperació. 
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8. RECOMANCIONS 

A més de les esmentades en el present Informe, com a resultat del treball de fiscalització 
realitzat cal efectuar les recomanacions següents: 

1. És convenient actualitzar un reglament orgànic i un organigrama de l’Entitat, 
així com un manual de funcions de les distintes àrees. 

2. L’Ajuntament ha de prestar una atenció especial a la planificació de les 
inversions i estimar no sols el seu cost, sinó també el seu manteniment. Les 
dotacions de despeses han de servir de límit i evitar el recurs al reconeixement 
extrajudicial de crèdits mitjançant un control adequat de la despesa. 

3. Les modalitats de la funció interventora han d’aplicar-se amb la finalitat de 
millorar el control intern. Cal tenir en compte les observacions efectuades sobre 
el contingut dels informes de fiscalització en l’apartat 6 d’aquest Informe i 
concretar aquells aspectes per comprovar en la fiscalització prèvia limitada, a 
més de l’existència, suficiència i adequació del crèdit i de la competència de 
l’òrgan. 

4. L’Ajuntament ha de dur a la pràctica per a millorar la seguretat i l’eficàcia de 
l’entorn tecnològic les mesures esmentades en l’apartat 7 d’aquest Informe. 
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9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització de 
l’Ajuntament d’Elda corresponent a l’any 2010, el citat informe es va trametre al 
comptedant perquè en el termini concedit en formulés al·legacions. 

Una vegada transcorregut el dit termini, no se n’han rebut al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu Reglament i, en compliment del 
Programa Anual d’Actuació 2011 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 12 de desembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 12 de desembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
 

 

 

 

 


