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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, prèvia avaluació del control intern, els treballs de 
fiscalització de les tres diputacions provincials i dels ajuntaments de la nostra 
Comunitat, la població dels quals siga superior als 50.000 habitants, entre els quals es 
troba l’Ajuntament de Gandia. 

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 següents objectius específics: 

a) Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat. 

b) Verificat 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 cap 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 en la realització de proves selectives, 
concretament a través de la informació obtinguda dels qüestionaris que s’hi han elaborat 
i de la comprovació d’algunes respostes efectuades per les entitats locals. 

Els qüestionaris contenen 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 econòmica i financera: 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 a través dels qüestionaris remesos a 
les entitats locals fiscalitzades. La segona ha consistit a comprovar, a través de diverses 
proves, determinades respostes dels qüestionaris a fi d’analitzar adequadament el 
control intern. 

1.3 Àmbit temporal 

Les comprovacions han afectat l’exercici de 2010, si bé s’han estés a uns altres exercicis 
quan així ho hem considerat necessari. 

1.4 Règim jurídic 

Per a l’avaluació del control intern hem tingut en compte, entre altres, la següent 
legislació: 

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que 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, que aprova el Text Refós de Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (d’ara endavant 
TRLRHL). 

- Llei 30/2010, de 30 de juny, 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 1995, que aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 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, que aprova el Text Refós de 
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de Béns de les 
Entitats Locals. 
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- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals. 

- Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, que aprova la Instrucció del model 
normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
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2. CONLUSIONS GENERALS 

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

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a) L’Ajuntament compta amb una relació de llocs de treball, aprovada pel Ple de la 
Corporació. 

b) El 14 de juliol de 2011, l’Entitat va aprovar un reglament orgànic, adaptat al títol 
X de l’LRBRL Règim d’organització dels municipis de gran població, que 
estableix que els departaments de tresoreria, comptabilitat i pressuposts 
dependran de la Regidoria d’Hisenda, i el departament d’intervenció haurà de 
ser independent dels anteriors. Tanmateix, a data de redacció d’aquest Informe, 
és aquest últim departament qui elabora els pressuposts i la comptabilitat, i 
també qui els fiscalitza. 

c) La pàgina d’Internet aplega diversa informació, però la relativa al cicle 
pressupostari, entre d’altres de tipus econòmic, es troba sense actualitzar perquè 
no hi ha la tal informació. 

d) No han facilitat la informació sobre les subvencions concedides directament. 

e) Segons la informació facilitada, els regidors de la Corporació van fer un total de 
96 peticions d’informació al president de l’Entitat, totes tramitades, de les quals 
58 van ser ateses. 

2.2 Comptabilitat i Intervenció 

a) Les funcions de gestió i fiscalització no estan totalment segregades, ja que la 
Intervenció participa en comptabilitat, elaboració del pressupost i operacions 
relatives a l’endeutament. 

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

c) No es realitzen ni el control financer ni el d’eficàcia i l’Entitat no ha fixat els 
objectius dels programes, ni determinat el cost dels serveis. 

d) La intervenció de l’Entitat local no ha elevat al Ple un informe sobre els estats 
financers, una vegada aprovats per l’òrgan competent, de cadascuna de les 
entitats dependents a què es refereix l’article 4.2 del Reglament d’Estabilitat 
Pressupostària. 

e) La fiscalització presenta debilitats significatives en matèria d’ingressos, 
subvencions i actuacions urbanístiques (vegeu apartat 6.2.1 de l’Informe). 
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f) El nombre comptes de caixes fixes és excessiu. Segons l’arqueig a 31 de 
desembre de 2010 en són 16 i cadascun té tres o quatre persones que, de forma 
mancomunada, estan autoritzades a operar-hi, cosa que comporta una debilitat 
en el control intern. 

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

a) En els exercicis de 2008, 2009 i 2010 no es van complir els terminis establits 
legalment per a l’aprovació definitiva del pressupost per part del Ple, 
l’elaboració de la liquidació i la presentació del Compte General a aquesta 
Sindicatura. És important destacar que el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2010 no ha sigut presentat en finalitzar el termini legal. 

b) La comprovació de l’inventari després de la renovació de la Corporació va ser 
elaborada i tramitada i està pendent d’aprovació pel Ple de l’Entitat. 

c) Les ordenances específiques relatives a subvencions han sigut aprovades per la 
Junta de Govern Local, quan per tractar-se d’una disposició de caràcter general, 
haurien d’haver sigut aprovades pel Ple. A més a més, no contenen tots els 
aspectes que exigeix l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, entre 
d’altres els que es refereixen als llibres i registres comptables que ha de portat el 
beneficiari, la compatibilitat o incompatibilitat amb la concessió d’unes altres 
subvencions o la vinculació del pressupost per a la totalitat de l’activitat de la 
subvenció. 

d) Existeixen despeses que es van realitzar sense crèdit suficient i adequat, segons 
es desprén de la informació subministrada dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits que en 2010 i 2011 van pujar a 3.783.392 euros i 
1.994.077 euros, respectivament, cosa que vulnera el que disposa l’article 173.5 
del TRLRHL. 

e) No consta que s’haja elaborat el pla econòmic financer a què es refereix l’article 
19.1 del reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, aprovat per 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) No tots els béns immobles estan inscrits en el Registre de la Propietat i en 
l’inventari no s’identifiquen els béns que integren el patrimoni municipal del sòl. 

b) Es confeccionen plans de tresoreria però no són aprovats i no se n’efectua un 
seguiment. 

c) Hi ha imports pendents de justificar per les subvencions concedides en les quals 
hi ha vençut el termini i no es comprova el mitjà de pagament efectuat pel 
beneficiari de la subvenció. 
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d) Hi ha valors prescrits i no consta l’existència d’informes sobre les causes de 
prescripció ni l’exigència, si pertoca, de responsabilitat. Tampoc no s’ha 
acreditat que les baixes de drets reconeguts estiguen sustentades a través 
d’expedients degudament informats i aprovats. 

e) Hem detectat dos contractes de garantia (comfort letters) a favor de Televisió 
Pública de Gandia, SL i Iniciatives Públiques de Gandia, SL. L’Ajuntament no 
ha proporcionat informació sobre el seu import total. 

f) S’han de 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 de Gandia està situat a la província de València, a la comarca de la Safor. 
La seua població és de 79.430 habitants, segons l’actualització del cens a 1 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 Sindicatura, i de la informació facilitada per 
l’Ajuntament, hem elaborat el quadre següent que mostra el nombre i tipus d’ens 
dependents o participats per l’Ajuntament, sense considerar les mancomunitats ni els 
consorcis, que comentem posteriorment. 

 

Tipus d’ens Nombre i percentatge de participació 

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

Organismes autònoms 4    

Societats mercantils 4 2 1  

Entitats públiques empresarials 0    

Fundacions    3 

Associacions     

Quadre 3.1 

 

L’Ajuntament participa en sis consorcis i en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 

El quadre següent mostra el nombre de regidors i 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 
Tinents d’alcalde Comissions 

informatives 

Nombre 25 9 8 7 

Quadre 3.2 

 

Hem constatat que l’Ajuntament de Gandia ha fet públic el registre d’interessos, 
activitats i béns dels càrrecs electes de l’Entitat. 

A 31 de desembre de 2010 el reglament orgànic de l’Ajuntament no estava adaptat al 
Títol X de l’LRBRL d’Organització de Municipis de Gran Població. El 14 de juliol de 
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2011 s’aprova un nou reglament orgànic ja adaptat a aquest títol. D’altra banda, l’Entitat 
no té organigrama. 

A fi de millorar el principi de transparència és convenient que en la pàgina d’Internet de 
l’Entitat figuren les dades sobre unitats administratives. 
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4. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

4.1 Personal 

El següent gràfic mostra el nombre de funcionaris de carrera i interins que figuren en la 
nòmina a 31 de desembre dels anys indicats: 

 

 

Gràfic núm. 1 

 

Per les dades que indica el gràfic anterior apreciem que el nombre de funcionaris es 
manté pràcticament igual en el període de 2008 a 2010. Tanmateix, el nombre de 
funcionaris interins en 2010 va augmentar un 41,5% en relació amb l’exercici de 2008. 
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De l’evolució entre 2008 i 2010 del personal laboral, tant de fix com de temporal, en 
destaquem l’increment del personal laboral temporal que va pujar de 76 persones en 
2008 a 212 persones en 2010. 

 

 

Gràfic núm. 2 

 

A més a més, entre 2008 i 2010 el personal eventual va disminuir en 6 persones al llarg 
de tot aquest període. 

 

 

Gràfic núm. 3 

 

De la informació facilitada per l’Ajuntament en destaca el següent: 
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- Existeix una relació de llocs de treball aprovada pel Ple de l’Entitat el 29 de 
novembre de 2010. 

- No totes les provisions de llocs de treball es realitzen mitjançant convocatòria 
pública. 

- No existeix un acord de condicions de treball per al personal funcionari encara 
que sí un conveni per al personal laboral. 

- Quant als pagaments a la Seguretat Social, hi ha liquidacions de poc import 
complementàries per reintegrament de prestacions referides als anys 2007, 2008 
i 2009 que impliquen l’aplicació de recàrrecs. 

A fi de millorar l’organització de l’Ajuntament recomanem: 

- L’elaboració d’un manual de funcions i responsabilitats. 

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

- Establir una data fixa de tancament als efectes de la confecció de nòmina i de 
pagament. 

- En la pàgina d’Internet convé que figure la relació de llocs de treball. 

4.2 Secretaria i registre 

Segons la informació facilitada en el qüestionari, no hi ha un organigrama del 
departament de secretaria. El lloc de secretari d’habilitació estatal es va cobrir per 
concurs. 

D’acord amb les contestacions de l’Ajuntament, les actes del Ple de l’Ajuntament es 
transcriuen transcorreguda una setmana des que se celebra la següent sessió, i el llibre 
d’actes es troba foliat i diligenciat. El mateix succeeix amb la transcripció i el llibre 
d’actes de la Junta de Govern i les resolucions de l’Alcaldia. No obstant això, a data de 
redacció d’aquest Informe, les actes de 2011 d’aquests tres òrgans estaven signades, 
però no estaven foliades ni diligenciades. Segons l’Ajuntament, però, pel que fa a 
l’exercici de 2011 (fins al canvi corporatiu de juny de 2011) està pendent de ser passat 
als llibres oficials en un nou format de paper oficial municipal, en substitució del 
tradicional timbrat estatal, encara no aprovat. També, les actes de la Junta de Govern 
Local del nou mandat corporatiu es troben totes signades electrònicament en el 
corresponent llibre oficial en una plataforma electrònica. 

No totes les propostes que es porten al Ple de l’Entitat estan degudament informades 
pels tècnics municipals encara que sí dictaminades per la comissió informativa 
corresponent. 

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 
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Corporació van fer un total de 96 peticions d’informació al president de l’Entitat, totes 
tramitades, de les quals van ser ateses 58. 

Hi ha un registre general que funciona en xarxa i el registre telemàtic és, de moment, 
auxiliar. 

Recomanem implantar la gestió digitalitzada dels expedients en les àrees de 
subvencions. 

La defensa i assessoria jurídica la porten advocats externs a l’Ajuntament. 

4.3 Patrimoni 

L’inventari actual es va aprovar mitjançant acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 8 de juny de 2007. 

A la data de redacció d’aquest Informe, havia finalitzat la tramitació de l’actualització 
de l’inventari, amb motiu de la renovació de la Corporació, i es va trobar pendent 
d’aprovació per part del Ple i de la seua remissió a la comunitat autònoma i a 
l’Administració de l’Estat. 

D’acord amb el Servei de Contractació i Patrimoni, no existeix un inventari separat de 
béns i drets pertanyents a entitats amb personalitat pròpia i dependents de l’Entitat local, 
ja que en el seu inventari  s’inscriuen només el béns dels quals se’n té constància. 

Les rectificacions de l’inventari no es verifiquen anualment, encara que sí s’efectua una 
actualització quan es renova la Corporació que conté les variacions que han sigut 
comunicades al Servei de Contractació i Patrimoni des de l’última aprovació de 
l’inventari. No obstant això, com hem comentat en el paràgraf anterior, l’actualització 
del l’inventari, elaborada i tramitada com a conseqüència de l’última renovació de la 
Corporació, no ha sigut aprovada. 

No tots els béns immobles estan inscrits en el Registre de la Propietat. Segons els 
qüestionaris, els béns de l’Entitat estan assegurats amb pòlisses per a cobrir la seua 
pèrdua o deteriorament i les cobertures són suficients. S’apunta, però, que actualment la 
pòlissa d’assegurances de danys de la Casa Consistorial cobreix l’equivalent a un terç 
del seu valor. 

Les adquisicions, permutes i les alienacions de béns immobles i mobles de caràcter 
històric, artístic o de considerable valor econòmic, tramitades pel Servei de Contractació 
i Patrimoni, es realitzen previ informe i estan suportades per un informe pericial. Quan 
els béns són adquirits per unes altres unitats, el Servei de Contractació i Patrimoni 
realitza actuacions de comprovació posterior una vegada té coneixement de la dita 
adquisició. 

No és possible identificar en l’inventari els béns que integren el patrimoni municipal del 
sòl, ni la destinació dels recursos que se n’han obtingut. Hi ha constància, però, de fitxes 
en les quals s’identifiquen els béns immobles que el conformen. 
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Recomanem l’elaboració d’unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles, així com 
la implantació d’un registre que controle el consum del combustible. 

4.4 Subvencions 

La gestió de les subvencions es realitza per diverses unitats administratives. No s’ha 
aportat informació de les subvencions concedides directament, cosa que constitueix una 
limitació a l’abast. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions estan previstes en una ordenança 
general aprovada pel Ple de l’Entitat el 4 de novembre de 2004 i en unes ordenances 
específiques que han sigut aprovades per la Junta de Govern Local, quan per tractar-se 
d’una disposició de caràcter general l’òrgan competent és el Ple de l’Entitat. 

Pel que fa a les ordenances específiques de cada subvenció, l’Ajuntament ha seguit dos 
procediments diferents: 

a) El primer es refereix a les subvencions per a la rehabilitació d’edificis i també la 
concessió de subvencions a les associacions, federacions o fundacions per a 
l’adquisició i rehabilitació, construcció i lloguer de locals socials. 

 En l’any 2010 no es van publicar ni les bases reguladores ni la convocatòria 
d’aquestes subvencions, encara que sí es van tramitar i es van atorgar. Les bases 
reguladores van ser publicades en els butlletins oficials de la província de 19 
d’abril de 2006 i de 22 d’octubre de 2008, respectivament. 

b) El segon s’ha seguit en les ajudes a la joventut, esports, petites empreses, 
organitzacions no governamentals per a ajuda al tercer món i associacions 
veïnals. 

 En aquestes subvencions tots els anys es publica un anunci en el BOP en el qual 
es remet al text íntegre en el tauler d’anuncis de l’Entitat. 

D’altra banda, les bases reguladores de totes les subvencions no consideren els següents 
aspectes exigits per la Llei Reguladora de Subvencions: 

1. Determinació, si pertoca, dels llibres i registres comptables específics per a 
garantir l’adequada justificació de la subvenció. 

2. Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades 
amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris són d’aplicació 
per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari o, si 
pertoca, l’import per a reintegrar. 

3. La possible modificació de l’objecte de la subvenció. 
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4. Les bases reguladores de les subvencions per a rehabilitació d’edificis, les del 
tercer món i associacions veïnals tampoc no preveuen la incompatibilitat amb 
unes altres subvencions. 

Quan el beneficiaris de les subvencions són agrupacions de persones físiques o 
jurídiques sense personalitat, no consten ni en la sol·licitud ni en la resolució de la 
concessió: 

a) Els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació. 

b) L’import de subvenció que ha d’aplicar cadascun dels membres, que tindran 
igualment la consideració de beneficiaris. 

c) El nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders 
suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a 
l’agrupació. 

d) El compromís que l’agrupació no podrà dissoldre’s fins que no haja 
transcorregut el termini de prescripció. 

De la informació facilitada en destaquen el següent: 

- No existeix vinculació del pressupost per a la totalitat de l’activitat de la 
subvenció. 

- No porten registres individualitzats de les subvencions on s’indique: 

- Import liquidat en l’exercici 

- Import cobrat en l’exercici 

- Aplicació comptable 

- Estat d’execució de la inversió corresponent 

- Desviacions de finançament 

- L’existència d’imports pendents de justificar per les subvencions concedides en 
les quals haja vençut el termini. 

- La manca d’un pla estratègic de subvencions. 

- L’absència de comprovació del mitjà de pagament efectuat pel beneficiari de la 
subvenció 

4.5 Contractació 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen en l’àrea de 
contractació puja a set, distribuït en un cap de servei, un tècnic, quatre auxiliars 
administratius i un encarregat de magatzem. 
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En 2010 es van tramitar tres contractes subjectes a regulació harmonitzada per un 
import total de 731.379 euros. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Confeccionar un índex en els expedients de contractació, que ara porten en 
suport paper. 

- Elaborar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del material. 

- Els recomptes físics s’han de realitzar quant menys una vegada a l’any i el seu 
resultat l’ha de plasmar i signar el responsable del magatzem. 

- L’establiment d’una segregació de funcions respecte a la recepció i custòdia de 
materials i la seua comptabilitat. 

El perfil de contractant de l’Ajuntament està ubicat en una plataforma pròpia de 
l’Ajuntament i està actualitzat. 

Per últim, hem d’assenyalar que s’ha remés la informació sobre els contractes adjudicats 
al Registre de Contractes del Sector Públic. 
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5. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA 

5.1 Pressuposts 

En l’àrea de pressuposts treballen els funcionaris integrats en els departaments 
d’Intervenció i Tresoreria, cosa que comporta una debilitat de control intern, ja que és el 
mateix departament qui elabora i fiscalitza els 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 84.984.000 109.225.000 96.520.630 

Pressupost inicial despeses 84.989.000 109.225.000 96.520.630 

Previsions ingressos definitius 125.058.931 178.211.037 165.666.440 

Crèdits despeses definitius 125.058.931 178.211.037 165.666.440 

Drets reconeguts nets 126.242.049 147.296.123 96.919.026 

Obligacions reconegudes netes 102.836.931 124.849.120 121.851.148 

Resultat pressupostari ajustat 29.495.990 4.546.052 (5.075.419) 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 26.645.164 17.226.591 (5.952.741) 

Romanent de tresoreria total  39.701.878 59.129.625 32.453.704 

Quadre 5.1.1 

És destacable la disminució del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals, que passen de ser positius en 2009 a ser negatius, en 5.075.419 euros 
i 5.952.741 euros, en 2010. 

De la informació obtinguda en destaquen el següent: 

- El compliment dels diferents tràmits del pressupost de 2010 no es va efectuar en 
el termini legal. 

- En els exercicis de 2008, 2009 i 2010 no es compleixen els terminis establits 
legalment per a l’aprovació definitiva del pressupost pel Ple, elaboració de la 
liquidació o presentació del Compte General. És important destacar que el 
Compte General corresponent a l’exercici de 2010 no ha sigut presentat a 
terminació del termini legal. 

- Segons el qüestionari, l’Ajuntament ha aplicat algunes de les recomanacions 
efectuades en l’informe del pressupost de 2005 emés per aquesta Sindicatura, 
però el seu seguiment no es recull de cap informe. 
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- El romanent de tresoreria per a despeses general de l’exercici de 2010 va ser 
negatiu, per la qual cosa s’aplicaran les mesures establides en l’article 193 del 
TRLRHL en el pressupost de 2012. 

El quadre següent mostra, en euros, el volum dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits i de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2010, 
cosa que demostra la manca de control de la despesa: 

 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 

anteriors a 2010 

Despeses de 
l’exercici de 

2010 

Obligacions 
pendents 

d’aplicar en 2010 

2010 6 3.783.392 3.783.392  

2011 2 1.994.077 1.994.077   

Total 8 5.777.469 3.783.392 1.994.077  2.844.939

Quadre 5.1.2 

Segons els qüestionaris, l’Ajuntament no compta amb àrea de despeses d’inversió. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- No s’ha aportat informació sobre els projectes d’inversió prevists en el 
pressupost de 2010, així com els que van ser parcialment i totalment executats 
en aquest exercici. 

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

- No es compleixen els terminis que s’estableixen en el pla d’inversions. 

- No s’efectua un seguiment de l’execució de les inversions. 

- La informació pressupostària que apareix en la pàgina d’Internet correspon a 
l’exercici de 2009, i a la data de redacció d’aquest Informe, no s’han publicat ni 
la liquidació pressupostària de 2010 ni l’execució pressupostària de 2011. 

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. 

- Separar les funcions d’elaboració i fiscalització del pressupost, ja que actualment 
totes dues es desenvolupen en l’àrea d’Intervenció. 
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- Elaborar el pla d’inversions ha de ser ral, d’acord amb la capacitat d’execució de 
l’Ajuntament, i a més a més cal estimar el cost de les inversions i realitzar un 
seguiment de l’execució d’aquestes inversions. 

5.2 Ingressos 

En l’àrea de gestió tributària i d’altres ingressos treballen 22 funcionaris de 
l’Ajuntament que presten els seus serveis en l’Organisme Autònom de Gestió, Inspecció 
i Recaptació de l’Ajuntament (OGIR), creat pel Ple el 27 de desembre de 2007, 13 
d’ells en gestió tributària i 9 en recaptació. 

El quadre següent indica el nombre de liquidacions efectuades en 2010 i les 
reclamacions rebudes dels següents tributs, en el cas que aquests els liquide la pròpia 
Entitat local: 

 

Tipus de tribut Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 2.497 145 145 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 332 724 724 

Impost Béns Immobles (altes) 1.959 772 772 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 121 53 53 

Quadre 5.2.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- El nombre d’ordenances fiscals segons la informació facilitada puja a 35, i totes 
han sigut actualitzades en termini i publicades abans de l’entrada en vigor de 
l’exercici al qual es refereixen. En el cas de taxes per prestació de serveis 
s’elabora el corresponent informe per a determinar el valor del cost del servei. 

- L’Entitat compta amb una unitat d’inspecció de tributs però no existeix un pla 
d’actuació ni es realitzen informes en els quals es valoren les seues accions. 

A fi de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària recomanem: 

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

- Establir un sistema per tal que el ciutadà, mitjançant la signatura electrònica, 
puga realitzar gestions tributàries com ara la consulta i sol·licitud de certificats o 
la sol·licitud de llicències d’obres. 
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5.3 Recaptació 

La recaptació dels ingressos tributaris es realitza a través de l’Organisme Autònom de 
Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs. 

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

 
  % de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 41,2% 1,8% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 99,5% 0,0% 

Impost Béns Immobles (altes) 40,4% 14,7% 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 68,9% 0,0% 

Quadre 5.3.1 

El termini màxim d’inici de l’acció executiva, en el cas que siga la pròpia Entitat qui la 
realitze, puja a 30 dies. 

Els percentatges de cobrament en període voluntari i executiu de les multes en l’exercici 
de 2010 ha sigut el següent: 

 
 % de cobrament 

 Període voluntari Període executiu 

Multes 2010 23,0% 4,0% 

Quadre 5.3.2 

L’Entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una empresa 
privada i el cost que ha comportat per a l’Ajuntament puja a 661.098 euros, mentre que 
els drets reconeguts puja a 227.807 euros. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- No consta que les baixes de drets reconeguts estiguen sustentades a través 
d’expedients informats i aprovats com cal, ni es comproven per a verificar que 
aquests no hagen sigut pagats pels deutors. 

- Existeixen valors prescrits i no consta l’existència d’informes sobre les causes de 
prescripció ni de l’exigència, si pertoca, de responsabilitat. 
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- L’Entitat efectua conciliacions periòdiques entre les dades que figuren en els 
comptes de recaptació i els que es dedueixen de la comptabilitat municipal, tot i 
que no existeix cap document que plasme totes les diferències i com se 
solucionen. 

A fi de millorar el control intern de la recaptació recomanem l’establiment d’un sistema 
per tal que el ciutadà puga realitzar, mitjançant la signatura electrònica, la liquidació i 
pagament de tributs. 

5.4 Tresoreria 

En l’àrea de tresoreria treballen cinc funcionaris, no integrats en cap negociat. 

Segons l’arqueig a 31 de desembre de 2010, l’Ajuntament tenia 4 comptes restringits 
d’ingressos, 23 comptes operatives, 1 compte de dipòsit, 16 comptes de caixa fixa, 3 
comptes de pagaments per a justificar i 1 de caixa de pagaments per a justificar, i 
l’import total de l’existència en metàl·lic va pujar a 8.528.420 euros. 

D’acord amb la informació aportada i les confirmacions dels bancs, l’Ajuntament no és 
titular de targetes de crèdit encara que sí existeixen dos dispositius de lectura òptica per 
al càrrec en compte de factures per peatge d’autopistes. 

El nombre d’habilitats de caixes fixes puja a 16, i els acomptes efectuats en 2010, a 
234.000 euros. Tots els acomptes es tornen a final d’any. Les bases del pressupost 
estableixen les normes del funcionament dels acomptes de caixa fixa. Com diu el 
paràgraf anterior, a 31 de desembre segons arqueig existien 16 comptes habilitats per a 
la caixa fixa, i cadascun té tres o quatres persones que de forma mancomunada estan 
autoritzades per a operar, cosa que comporta una debilitat en el control intern. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Hi ha set persones autoritzades per a accedir als comptes de l’Entitat a través 
d’Internet, per a la consulta de saldos i uns altres tipus d’operacions. 

- Es confeccionen plans de tresoreria però no són aprovats i no se n’efectua un 
seguiment. 

- Existeix una caixa en efectiu per a realitzar pagaments per justificar a regidors 
que no tenen habilitada caixa fixa. 

- Hi ha deu comptes inactius. 

- S’ha detectat un compte amb un saldo de 108 euros que no està consignat en 
l’arqueig. A 6 d’octubre de 2011 aquest saldo ha sigut transferit a comptes 
operatius de l’Entitat i el compte ha sigut cancel·lat. 

- L’obertura de comptes corrents és aprovat pel regidor d’Hisenda, per delegació 
de l’Alcaldia, a proposta del tresorer, sense cap informe. 
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- El pagament a proveïdors supera els 90 dies. 

- S’han detectar dos contractes de garantia (comfort letters) a favor de Televisió 
Pública de Gandia, SL i d’Iniciatives Públiques de Gandia, SL. L’Ajuntament no 
ha proporcionat informació sobre el seu import total. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

- L’elaboració d’un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a 
l’àrea de tresoreria. 

- Deixar constància de les negociacions realitzades amb les entitats bancàries a fi 
d’obtenir la major rendibilitat dels saldos en els comptes. 

5.5 Comptabilitat 

No existeix l’àrea de comptabilitat com a tal i els funcionaris que realitzen aquesta tasca 
estan adscrits a l’àrea d’Intervenció. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- La comptabilitat està al corrent i, per norma general, d’acord amb els principis 
que hi són d’aplicació. 

- El termini màxim que tarda en arribar al departament de comptabilitat la 
informació relativa a les despeses, és d’un dia, i la comptabilitat es realitza en un 
termini màxim de tres dies. 

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua comptabilitat garanteix 
un accés exclusiu a les persones que s’encarreguen de comptabilitzar, i són 22 
les persones que accedeixen, en principi, a aquesta aplicació. 

- Les bases d’execució del pressupost estableixen les normes en matèria 
comptable, que no defineixen els documents i registres comptables utilitzats, 
encara que sí el flux que han de seguir els documents per a la seua signatura pels 
diferents responsables que intervenen en el procés comptable. 

- La informació sobre l’execució dels pressuposts i els moviments de tresoreria se 
subministren al Ple trimestralment. 

- El sistema comptable no subministra informació sobre el Patrimoni Municipal 
del Sòl encara que sí s’efectua un seguiment de les despeses amb finançament 
afectat que la seua gestió poguera generar. 

- El sistema comptable no proporciona informació sobre el patrimoni de l’Entitat. 

- No es periodifiquen els interessos de les operacions de crèdit. 
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6. ÀREA D’INTERVENCIÓ 

6.1 Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’àrea d’intervenció puja a 8, integrats en tres 
negociats. D’aquest funcionaris, 2 en són d’habilitació estatal, que han sigut coberts per 
concurs. 

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

Les funcions de fiscalització no estan separades de les de comptabilitat. A més a més, la 
Intervenció participa en l’elaboració dels pressuposts i en la gestió de les operacions de 
crèdit. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

L’Entitat local i els seus organismes autònoms han regulat la fiscalització prèvia 
limitada en les bases d’execució del pressupost, tot i que no es concreten els aspectes 
sobre els quals s’ha d’efectuar la fiscalització a banda de la suficiència i adequació del 
crèdit i de l’òrgan competent per a aprovar la despesa, sense que es tinga constància que 
el Ple de l’Entitat haja concretat uns altres aspectes per a comprovar en la fiscalització. 
Tanmateix no es realitza una fiscalització posterior com és preceptiu. 

L’Ajuntament ha indicat un nombre aproximat d’informes de fiscalització prèvia 
emesos en 2010: 

 
Estat dels informes Nombre 

Informes fiscalització prèvia 193 

Informes amb advertiments 28 

Informes amb discrepància no resolta 0 

Quadre 6.2.1 

No s’ha donat compte al Ple sobre els advertiments de 2010. 

Quan s’omet la fase de fiscalització en alguna despesa no s’emet cap informe, no 
obstant això, s’emet informe d’advertiment si s’ha prescindit de l’expedient de 
contractació pertinent. 

La fiscalització prèvia limitada s’ha implantat per a les despeses de personal, la 
contractació administrativa, subvencions i d’altres despeses. No es realitza una 
fiscalització posterior, com és preceptiu, i per tant no es realitza un informe que aplegue 
la fiscalització plena. 
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La fiscalització dels ingressos ha sigut substituïda en tots els casos per la presa de raó i 
no es realitza un informe que reculla la fiscalització plena posterior, com és preceptiu, ni 
es dóna compte al Ple de l’Entitat. 

6.2.2 Informe específics 

L’informe sobre els pressuposts generals de l’Entitat no es pronuncia sobre el contingut 
de l’informe econòmic financer ni les bases del pressupost. 

No es realitza cap comprovació de la suficiència de les despeses estimades, considerant 
els expedients de reconeixement extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els 
saldos del compte 413, ni es deixa constància que l’estimació dels ingressos es contrasta 
amb els drets liquidats i recaptats en els exercicis precedents. 

Com a conseqüència que no s’ha elaborat el Compte General de 2010, no s`ha realitzat 
l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Els informes de 
les altres fases pressupostàries contenen els càlculs efectuats i els ajusts practicats sobre 
la base de les dades dels capítols I a IX dels estats de despeses i ingressos 
pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional i segons el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals. 

La Intervenció de l’Entitat local no ha elevat al Ple un informe sobre els estats financers, 
una vegada aprovats pel l’òrgan competent, de cadascuna de les entitats dependents a 
què es refereix l’article 4.2 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària. No tenim 
constatació que el Ple de l’Entitat haja tingut coneixement dels informes de la 
Intervenció sobre l’estabilitat pressupostària, ni s’han tramés a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma. 

Malgrat que hi ha incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, no s’ha 
elaborat un pla econòmic financer obtingut de la consolidació dels plans individuals de 
les entitats a què es refereix l’article 4.1 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació dels pressupost no es pronuncia sobre 
l’evolució de les dades en relació amb l’exercici anterior. 

L’informe de fiscalització d’ordenances fiscals relatives a taxes no es pronuncia sobre la 
correcta estimació de l’informe econòmic financer. 

No tenim constància que es fiscalitzen les anul·lacions de drets, siga per insolvències, 
errors o prescripció. 

L’interventor fiscalitza les bases reguladores de concessió de subvencions de 
concurrència competitiva, tot i que no es realitza un informe quan es concedeixen 
subvencions directes. 

La fiscalització de la nòmina de personal es realitza per mostreig i es comprova en la 
seua integritat amb una periodicitat menor d’un any. 
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L’Entitat disposa d’un registre de factures de manera que si ha transcorregut un mes des 
de l’anotació en aquest registre i el gestor no ha tramitat l’expedient de reconeixement 
de l’obligació, la Intervenció requereix via correu electrònic la seua tramitació. 

L’inventari de l’Entitat no està conciliat amb la comptabilitat. 

No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre els següents aspectes: 

- Els convenis urbanístics. 

- Els projectes de reparcel·lació. 

- Les adquisicions i alienacions de béns immobles. 

- Altes i baixes de l’inventari. 

6.3 Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat no ha implantat el control financer ni el control d’eficàcia i es desconeix si 
l’implantarà en un futur. Tampoc no realitza cap altre tipus d’auditoria pública, de 
manera similar a com obligaria l’article 162 de la Llei General Pressupostària, ni té 
intenció d’establir-la en el futur. 

S’ha realitzat una auditoria de l’empresa pública IPG dels anys 2008 i 2009, i s’ha 
planificat que es faran auditories a tres empreses públiques de l’exercici de 2010. 

L’Entitat no coneix els objectius dels programes, 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, d’ara endavant TI, compta amb sis funcionaris 
estructurats en un negociat i 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 
15/1999, de 13 de desembre, ni del document sobre adequació l’Esquema Nacional de 
Seguretat a què es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 3/2010, de 
8 gener. Tampoc no té el document sobre adequació a l’Esquema Nacional 
d’Interoperativitat a què es refereix 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 TI. 

- 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. 

- Realitzar d’auditories periòdiques sobre el compliment de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades (LOPD). 

- Elaborar un procediment que garantisca que les adquisicions en matèria de TI 
responen a les necessitats dels departaments així com un procediment aprovat 
per al desenvolupament de programari. 

- Registrar les peticions de canvis en programes. 

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

7.2 Operacions en els sistemes d’informació 

L’Entitat té un inventari de programari i de maquinari. Hi ha procediments per a 
gestionar les incidències i problemes en terminis adequats. 

El procediment de gestió d’incidències considera el registre i seguiment de totes les 
incidències fins a la seua resolució. Tot i que es registra l’activitat en la xarxa local, no 
es fa un seguiment dels registres de l’activitat en la xarxa local. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Establir controls d’accés a les dependències de l’Entitat. 
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- Aprovar una relació de les persones autoritzades per a accedir al Centre de 
Processos de Dades (CPD). 

- Registrar documentalment tots els accessos al CPD. 

Hi ha funcions de gestió dels serveis TI contractats amb tercers, per als quals no s’han 
definit acords de nivells de servei mesurables. 

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 d’informàtica, adduïm 
les següents recomanacions: 

- Elaborar procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i modificacions) 
d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. 

- Potenciar la complexitat mínima de les contrasenyes. 

- Realitzar còpies de les dades dels processos importants que es realitzen en 
ubicacions externes a la pròpia Entitat. 

- 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 realitzar proves periòdiques i planificades del pla de recuperació. 
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8. RECOMANACIONS 

A més a més de les esmentades en el present Informe, com a resultat del treball de 
fiscalització realitzat convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit: 

1. És convenient l’elaboració d’un organigrama actualitzat de l’Entitat, i de 
manuals de funcions de les distintes àrees. 

2. L’Ajuntament ha de parar especial esment en la planificació de les inversions, i 
estimar no només el seu cost sinó també el seu manteniment. Les dotacions de 
despeses han de servir de límit i evitar el recurs del reconeixement extrajudicial 
de crèdits, mitjançant un control adequat de la despesa. 

3. Les modalitats de la funció interventora s’han d’aplicar a fi de millorar el control 
intern. S’hi han de tenir-se en compte les observacions efectuades sobre el 
contingut dels informes de fiscalització en l’apartat 6 d’aquest Informe i 
concretar aquells aspectes que s’han de comprovar en la fiscalització. 

4. Les funcions d’intervenció i comptabilitat s’han de segregar i la Intervenció no 
ha de participar en la gestió econòmica de l’Entitat. 

5. L’Ajuntament ha de portar a la pràctica, per a millorar la seguretat i l’eficàcia de 
l’entorn tecnològic, les mesures que aplega 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 de Gandia 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 
 

 

 

 

 

 


