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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’Oriola 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 compte 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. 



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

- 6 - 
 

- 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 disposa dels instruments de gestió degudament aprovats, com 
ara una relació i una classificació de llocs de treball. Encara que l’Entitat compta 
amb un reglament orgànic, les diferents unitats administratives no disposen d’un 
manual de funcions o d’un instrument similar on se’n concreten les distintes 
tasques. 

b) Segons la informació facilitada, els regidors de la Corporació van formular al 
president de l’Entitat un total de 352 peticions d’informació, de les quals hi ha 
constatació que es van resoldre per escrit 18. En aquest sentit, l’Ajuntament 
indica que la informació sobre les peticions que fan els membres dels grups és la 
que figura en el registre, però que hi ha moltes que es resolen sense contestar-les 
per escrit. 

c) La web de l’Entitat inclou diversa informació, però no la relativa a les funcions 
dels òrgans de govern i de les unitats administratives, el cicle pressupostari, 
l’endeutament i l’estabilitat pressupostària. 

2.2 Comptabilitat i Intervenció 

a) La fiscalització dels ingressos ha sigut substituïda en tots els casos per la presa 
de raó, però no es fa un informe que aplegue la fiscalització plena posterior, ni es 
dóna compte al Ple de l’Entitat. Són especialment rellevants les mancances en la 
fiscalització que esmentem en l’apartat 6.2 d’aquest Informe. 

b) Les funcions de gestió i fiscalització no estan totalment segregades, ja que la 
Intervenció participa de la gestió pressupostària. 

c) No s’efectua el control financer ni el 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) Existeix una societat mercantil participada amb el 100% per l’Ajuntament 

(Oryula Histórica SL) que no ha presentat els comptes a aquesta Sindicatura. Els 
seus estatuts van ser aprovats pel Ple de l’Entitat el 26 de febrer de 2008. 
L’absència dels comptes d’aquesta societat en el Compte General infringeix 
l’article 209 del TRLRHL. A més a més, l’Ajuntament no ha presentat a aquesta 
institució el Compte General corresponent a l’exercici de 2010.  
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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, entre altres els que fan 
referència als llibres i registres comptables que ha de portar el beneficiari i la 
compatibilitat o incompatibilitat amb la concessió d’altres subvencions. 

c) Hi ha despeses que es van realitzar sense crèdit suficient i adequat segons es 
desprén de la informació dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits que en 2010 van pujar a 3.530.782 euros. A més a més, segons l’informe 
sobre la liquidació del pressupost de 2010 existeixen despeses pendents 
d’imputar al pressupost per un import de 7.076.775 euros, fet que vulnera el que 
disposa l’article 173.5 del TRLRHL. 

d) No es va elaborar l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en 2010 sobre el pressupost, ni en les modificacions, ni en la 
liquidació del pressupost, ni en el Compte General. 

 Per tant, la Intervenció de l’Entitat no ha elevat al Ple un informe sobre els estats 
financers –una vegada aprovats per part de l’òrgan competent– de cada una de 
les entitats que en depenen, d’acord amb el que indica l’article 4 del Reglament 
d’Estabilitat Pressupostària. 

e) La Intervenció no ha requerit l’òrgan gestor perquè justifique la tramitació de 
l’expedient a fi d’iniciar el reconeixement de l’obligació una vegada 
transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de factures sense que el 
gestor haja tramitat l’expedient de reconeixement de l’obligació. 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) No tots els béns immobles estan inscrits en el Registre de la Propietat, la qual 
cosa constitueix una debilitat del control intern. 

b) La comptabilitat i el control de fons no els realitzen persones distintes i hi ha 
alguns comptes que no formen part de la informació de tresoreria.  

c) Són rellevants les observacions realitzades sobre l’àrea de tresoreria, en concret 
la insuficiència del nombre d’arqueigs suportats per conciliacions bancàries, 
degudament signades o l’existència de descoberts o la falta d’aprovació dels 
plans de tresoreria. 

d) Hi ha valors prescrits i no es tramiten expedients per a determinar-ne possibles 
responsabilitats. Les baixes de drets reconeguts no estan suportades per 
expedients degudament informats i aprovats, ni es comproven per a verificar que 
han sigut pagats pels deutors. 

e) 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’Oriola està situat a la província d’Alacant, a la comarca de la Vega Baixa. 
La seua població és de 87.113 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 0    

Societats mercantils 4    

Entitats públiques empresarials 0    

Fundacions    1 

Associacions    3 

Quadre 3.1 

La comprovació de la informació de què disposa l’Ajuntament amb altres fonts, ha 
posat de manifest que hi ha una societat mercantil (Oryula Histórica, SL) que no ha 
presentat comptes a aquesta Sindicatura, tot i estar participada per l’Ajuntament amb el 
100% i que el Ple de l’Entitat va aprovar els seus estatuts el 26 de febrer de 2008. 

L’Ajuntament participa en els consorcis Provincial de Serveis de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament de la Província d’Alacant; per al Desenvolupament Econòmic de 
les Comunitats de la Vega Baixa; per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de 
Residus de la zona XVII; i Commemoració de l’Any Hernandià Oriola 2010. També 
forma part de la Mancomunitat dels Canals de Taibilla. 

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 
Tinents 

d’alcalde 
Comissions 

informatives 
Nombre 25 9  8 7 

Quadre 3.2 
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El registre d’interessos d’activitats de càrrecs electes de l’Ajuntament pot ser consultat 
amb una petició prèvia. 

L’Ajuntament compta amb un reglament orgànic que va ser aprovat pel Ple el dia 16 de 
setembre de 2008, però no disposa d’un organigrama actualitzat. 

A fi de millorar el principi de transparència, és convenient que en la pàgina web de 
l’Entitat figuren les dades sobre les funcions dels òrgans de govern i les unitats 
administratives. 
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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 s’ha reduït en dos entre el període de 2008 a 2010, ja que passen de 237 a 
235. El nombre de funcionaris interins en 2010 va ser de 238, 10 més que en 2008, xifra 
que representa un augment del 4,4%.  
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El personal laboral fix s’ha mantingut estable entre 42 i 40. Tanmateix, el personal 
laboral temporal s’ha incrementat en 59 persones, passant de 105 a 164 persones, 
increment que representa un 56,2%. 

  

Gràfic núm. 2 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2008 i 2010 del personal eventual, el nombre 
del qual es va mantenir entre 16 i 17 persones. 

 

Gràfic núm. 3 
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De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent: 

- La relació de llocs de treball no està aprovada, ni n’existeix una classificació. 

- En general, les provisions dels llocs de treball no s’ha realitzat per convocatòria 
pública. 

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

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

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

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

- Establir una data fixa de tancament a l’hora de confeccionar la nòmina i del 
pagament. 

- Incloure en la web de l’Entitat l’oferta d’ocupació pública. 

4.2 Secretaria i registre 

Segons la informació facilitada en el qüestionari, no hi ha un organigrama actualitzat del 
departament de Secretaria. La provisió de funcionaris amb habilitació estatal que 
ocupen llocs de Secretaria és la següent: 

 
Concurs Secretari general 

Lliure designació 

Nomenament provisional 

Comissió de serveis Oficial major 

Quadre 4.2.1 

D’acord amb les respostes del qüestionari, les actes del Ple de l’Ajuntament es 
transcriuen una setmana després que s’haja efectuat la sessió següent i el llibre d’actes 
està foliat i diligenciat. El mateix ocorre amb el llibre d’actes de la Junta de Govern i el 
de les resolucions de l’Alcaldia. 

Segons la informació facilitada, els regidors de la Corporació li van fer al president de 
l’Entitat un total de 352 peticions d’informació, de les quals hi ha constatació que 18 
van ser resoltes per escrit. En aquest sentit l’Ajuntament indica que la informació sobre 
les peticions que fan els membres dels grups és la que figura en el registre, però que n’hi 
ha moltes que es resolen sense ser contestades per escrit. 
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El registre telemàtic no s’ha implantat. És el mateix funcionari del registre el que 
determina la destinació dels escrits que es presenten. 

Recomanem implantar la gestió digitalitzada dels expedients en les àrees d’urbanisme, 
subvencions, contractació i patrimoni, així com portar un registre de litigis, contractes, 
convenis, compromisos i dels poders atorgats. 

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

A fi de millorar el principi de transparència, és convenient que en la web de l’Entitat 
figuren els ordres del dia de les sessions del Ple. 

4.3 Patrimoni 

L’Entitat disposa d’un inventari actualitzat de tots els béns i drets, la rectificació del 
qual va ser aprovada el 20 de maig de 2011. 

L’inventari de l’Entitat està autoritzat pel secretari de la Corporació, compta amb el 
vistiplau del president i se n’ha tramés una còpia tant a la Generalitat com a 
l’Administració de l’Estat. 

Les rectificacions de l’inventari es verifiquen anualment, i se’n fa una comprovació 
quan es renova la composició de la Corporació. El Ple de l’Entitat ha aprovat les 
rectificacions i les comprovacions de l’inventari, encara que no tots els béns immobles 
estan inscrits en el Registre de la Propietat. 

No es compta amb pòlisses per a cobrir la pèrdua i el deteriorament dels béns. 

En el cas de béns immobles i de béns mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic, les adquisicions, permutes i les alienacions, estan 
suportades per un informe pericial. 

En l’inventari no és possible identificar els béns que integren el patrimoni municipal del 
sòl ni la destinació que se n’obtenen. 

L’epígraf dels drets reials no expressa les dades següents exigides per l’article 21 del 
Reglament de Béns: 

a) Signatura de la inscripció en el Registre de la Propietat 

b) Cost de l’adquisició si havia sigut onerosa 

L’epígraf dels béns mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor 
econòmic, no conté les dades exigides per l’article 22 del Reglament de Béns, en 
concret el lloc en què es troba situat i la persona responsable de la seua custòdia. 

Es recomana elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles. 
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4.4 Subvencions 

La gestió de les subvencions la realitzen distintes unitats administratives. Segons la 
informació facilitada, l’import total de subvencions concedides és de 2.747.349 euros. 
D’aquesta quantitat s’han concedit directament subvencions per un import de 2.365.642 
euros, un 86,1%; i la resta, el 13,9%, en règim de concurrència competitiva. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions s’estableixen en les bases 
d’execució del pressupost. 

Segons les comprovacions efectuades i les respostes del qüestionari, les bases 
reguladores de concessió de subvencions no consideren el següent: 

a) Les circumstàncies que com a conseqüència de l’alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la 
modificació de la resolució. 

b) Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions impostes 
amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris són aplicables 
per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari o, si 
s’escau, l’import per reintegrar. 

c) La possible modificació de l’objecte de la subvenció. 

La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva no reuneix els 
requisits establits en l’article 23 de la Llei de Subvencions, en concret, la indicació de la 
disposició que haja aprovat les bases reguladores i del diari oficial en què està 
publicada, tret que, atenent la seua especificitat, s’incloguen en la mateixa convocatòria. 

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 de la seua situació. 

- L’absència d’un pla estratègic de subvencions. D’altra part, no existeix cap 
vinculació del pressupost per a la totalitat de l’activitat de la subvenció. 

- La concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva no ha 
sigut objecte de publicitat quan legalment pertoca. 

- En la justificació de la subvenció no es comprova l’efectiva realització de 
l’activitat subvencionada. 

4.5 Contractació 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen en l’àrea de 
contractació són vuit, adscrits a un negociat. 
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El nombre i l’import dels contractes subjectes a regulació harmonitzada en 2010, van 
ser set i 2.836.339 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. 

- Aplicar les recomanacions efectuades pels informes emesos per aquesta 
Sindicatura sobre la plataforma de contractació, el perfil del contractant i les 
instruccions 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. 

El perfil del contractant de l’Ajuntament està ubicat en la seua pàgina web i està 
actualitzat. 

Per acabar, hem d’indicar que l’Entitat no ha tramés 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 

Segons l’Ajuntament, no hi ha un negociat específic de l’àrea de pressuposts. Cal 
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 90.168.040 66.980.215 68.769.678

Pressupost inicial despeses 90.168.040 66.980.215 68.769.678

Previsions ingressos definitives 126.640.722 122.459.394 113.553.781

Previsions despeses definitives 126.640.722 122.459.394 113.553.781

Drets reconeguts 83.221.967 81.840.075 78.452.378

Obligacions reconegudes 77.873.981 84.190.288 81.435.257

Resultat pressupostari ajustat 577.038 1.628.892 6.189.793

Romanent de tresoreria per a desp. generals 8.256.287 7.643.908 4.041.035

Romanent de tresoreria total  52.191.257 48.727.380 31.219.977

Quadre 5.1.1 

Entre els exercicis 2008 i 2009 el pressupost inicial es va reduir significativament. No 
obstant això, aquesta evolució és del mateix signe, però menys important que en les 
previsions definitives i en els drets reconeguts. 

De la informació obtinguda destaca el següent: 

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

- L’Entitat acompleix les següents fases del cicle pressupostari durant els exercicis 
de 2008 i 2009, però no ha presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2010 a aquesta Sindicatura de Comptes. 

 
  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 No 

Quadre 5.1.2 
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- L’Ajuntament no ha aplicat les recomanacions efectuades en l’informe emés per 
aquesta Sindicatura entre altres aspectes sobre la gestió pressupostària en relació 
amb l’exercici de 2006. 

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, la 
qual cosa demostra la falta del control de la despesa: 

 

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 1 3.530.782 3.530.782 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

Total 1 3.530.782 3.530.782 0 0 

Quadre 5.1.3 

A més a més, segons l’informe sobre la liquidació del pressupost de 2010, hi ha 
despeses pendents d’imputar al pressupost per un import de 7.076.775 euros, 
circumstància que vulnera el que disposa l’article 173.5 del TRLRHL. 

El quadre següent mostra el nombre i la situació dels projectes en 2010, segons la 
informació facilitada: 

 
Situació dels projectes Nombre Import 

Projectes prevists 171 6.954.800 

Projectes executats totalment en l’exercici 45 1.099.734 

Projectes parcialment executats 110 2.484.968 

Quadre 5.1.4 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Les competències dels diferents òrgans de govern per a aprovar les inversions no 
estan definides per normes internes. 

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

- No existeix un pla d’inversions o no s’acompleixen els terminis que n’hi ha. 

- Per a realitzar cada una de les inversions de l’exercici, no es tramiten els 
corresponents expedients. 
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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. 

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

- Separar les funcions d’elaboració de les de fiscalització del pressupost que 
actualment les realitza la Intervenció. 

- Elaborar un pla d’inversions que ha de ser real i d’acord amb la capacitat 
d’execució de l’Ajuntament. A més cal estimar el cost de les inversions i 
realitzar-ne un seguiment de l’execució. 

- 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 

 - Els informes d’auditoria o de fiscalització 

5.2 Ingressos 

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

El quadre següent mostra el nombre de liquidacions tributàries efectuades en 2010. La 
resta de la informació no ha sigut facilitada per l’Ajuntament: 

 

Tipus de tribut Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 5.332

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 2.455

Impost Béns Immobles (altes) 5.894

Impost Activitats Econòmiques (altes) 229

Quadre 5.2.1 
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De la informació facilitada destaquem el següent: 

- El nombre d’ordenances fiscals segons la informació facilitada és de 31 i no 
totes les ordenances de les taxes per prestació de serveis compten amb un 
informe que determine el valor que tindria el cost del servei. 

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

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

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a aquesta 
àrea. 

- Establir la possibilitat que el ciutadà puga realitzar gestions tributàries 
mitjançant la signatura electrònica, entre altres, la consulta i sol·licitud de 
certificats. 

Pel que fa a la gestió d’ingressos per transferències, són rellevants les observacions 
següents: 

- No s’efectua un seguiment de les convocatòries de subvencions per a identificar 
les subvencions a què pot tenir accés la Corporació, ni es registren els convenis 
subscrits amb les entitats que concedeixen les subvencions. 

- En les subvencions finalistes no s’efectua un seguiment de la inversió per tal de 
verificar que es desenvolupa adequadament i d’acord amb les condicions que 
donaren lloc a la concessió de la subvenció. 

- No es porten registres individualitzats de les subvencions en els quals s’indique: 

- Entitat o organisme que la concedeix 

- Finalitat 

- Import concertat 

- Import liquidat en l’exercici 

- Import cobrat en l’exercici 

- Aplicació comptable 

- Estat d’execució de la corresponent inversió 

5.3 Recaptació 

Els sistemes que utilitza l’Entitat per a la recaptació dels ingressos tributaris són els 
següents: 
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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 la informació que no ha sigut facilitada quant el percentatge de 
cobrament de 2010 en període voluntari i executiu de les figures tributàries següents: 

 
 % de cobrament  

Període voluntari Període executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 

Impost Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 

Impost Béns Immobles (altes) 

Impost Activitats Econòmiques (altes)  

Quadre 5.3.2 

Els percentatges de cobrament en període voluntari i executiu de les multes en l’exercici 
de 2010 tampoc no han sigut facilitats. 

 
 % de cobrament 

 Període voluntari Període executiu 

Multes 2010 

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 87.151 euros mentre que els drets 
reconeguts pugen a 77.238 euros. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No es revisen els comptes presentats per les entitats col·laboradores. 

- Les entitats col·laboradores de recaptació dedueixen directament de l’aplicació 
el seu premi de cobrança. 

Per tal de millorar el control intern de la recaptació, es recomana el següent: 
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- Establir un sistema perquè el ciutadà puga realitzar mitjançant la signatura 
electrònica la liquidació i el pagament dels tributs. 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitat del personal assignat a l’àrea de 
recaptació. 

5.4 Tresoreria 

En l’àrea de tresoreria treballen cinc funcionaris integrats en dos negociats. El nombre 
de comptes és de trenta d’operatius, nou de restringits, cinc d’acomptes de caixa fixa i 
cinc de financers. Hem rebut la confirmació de quatre entitats financeres sobre quatre 
comptes dels quals l’Ajuntament no ha informat i que no estan inclosos en l’arqueig a 
31 de desembre de 2010. 

D’acord amb la informació aportada per les entitats de crèdit, l’Ajuntament és titular 
d’una targeta de crèdit, la suma de l’import de crèdit de la qual és de 4.000 euros. No 
obstant això, les confirmacions bancàries indiquen que l’import puja a 6.000 euros. 

El nombre d’habilitats de caixa fixa puja a sis. La quantia d’acomptes de caixa fixa 
efectuats en 2010 va ser de 113.467 euros i el saldo pendent de justificar a 31 de 
desembre del dit exercici de 1.720 euros.  

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Hi ha cinc persones autoritzades per a accedir als comptes de l’Entitat per mitjà 
d’Internet, per a consultar els saldos. No obstant això les confirmacions 
bancàries indiquen que poden fer d’altres operacions. 

- No totes les conciliacions bancàries estan signades per la persona responsable. 

- No s’investiguen les partides no conciliades durant llarg temps. 

- Es manegen fons en efectiu i no existeixen normes per escrit sobre l’import 
màxim que ha d’haver en caixa. 

- No es comproven els extractes bancaris respecte a les valoracions efectuades pel 
banc. 

- L’alcalde aprova l’obertura de comptes corrents sense cap informe. 

- Els plans de tresoreria no els aprova cap òrgan de govern. 

- La freqüència dels arqueigs és baixa, ja que sols es practica el de desembre, les 
conciliacions bancàries del qual no estan signades per tots els clavers. 

- L’existència de comptes inactius i un compte que ha estat en descobert per un 
import de 6.471 euros. 
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D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Deixar constatació de les negociacions realitzades amb les entitats bancàries per 
tal d’obtenir la major rendibilitat possible dels saldos en els comptes. 

- Separar les funcions de comptabilitat i control de fons. 

5.5 Comptabilitat 

En l’àrea de comptabilitat, que depén de la Intervenció, treballen sis funcionaris 
integrats en dos negociats. 

Segons la informació facilitada en destaquem el següent: 

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

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua comptabilitat no 
garanteix l’accés exclusiu a les persones que s’encarreguen de comptabilitzar. 

- No estan definits en cap norma de l’Entitat 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. 

- No existeixen normes escrites sobre l’arxiu dels documents comptables, la seua 
accessibilitat i protecció segura. 

- El termini en què se subministra la informació al Ple de l’Entitat sobre 
l’execució dels pressuposts i els moviments de tresoreria està regulat, però no 
s’ha complit. 

- No es comptabilitzen les amortitzacions ni es periodifiquen els interessos. 

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. 

- Dur a la pràctica la segregació de les funcions comptables respecte de la 
liquidació de tributs, compres, recepció de béns o serveis, caixa i bancs, custòdia 
de valors, rebuts i efectes per cobrar i inventaris. 
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6. ÀREA D’INTERVENCIÓ 

6.1 Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’àrea d’Intervenció és de vuit, estan integrats en 
dos  negociats. 

Les funcions assignades a la Intervenció estan regulades en les bases d’execució del 
pressupost. No estan separades de les de comptabilitat i la Intervenció participa en 
l’elaboració dels pressuposts. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

L’Entitat no ha regulat la fiscalització prèvia limitada. 

El quadre següent mostra la situació dels informes de fiscalització emesos en 2010: 

 
Estat dels informes Nombre 

Total d’informes emesos  

Informes amb advertiments 19 

Informes amb discrepància  

Quadre 6.2.1 

No obstant això, no es dóna compte al Ple de l’Entitat dels informes amb discrepància 
no resolta, per la qual cosa el Ple de l’Entitat no ha adoptat un acord relatiu a les 
matèries sobre els que existien informes de la Intervenció amb advertiments. 

Quan s’omet la fase de fiscalització en alguna despesa, la Intervenció no emet cap 
informe. 

La fiscalització dels ingressos ha sigut substituïda en tots els casos per la presa de raó, 
però no es realitza un informe que aplegue la fiscalització plena posterior tal com és 
preceptiu, ni es dóna compte al Ple de l’Entitat. 

6.2.2 Informes específics 

No s’ha acreditat que l’informe sobre els pressuposts generals de l’Entitat s’haja 
pronunciat sobre els aspectes següents:  

a) El compliment dels terminis en els distints tràmits. 

b) El contingut del pressupost de l’Entitat i els seus ens participats majoritàriament, 
segons el que estableix l’article 164 del TRLRHL. 
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c) L’adequació dels annex considerats en l’article 165 del TRLRHL per al 
pressupost. 

d) El contingut de l’informe economicofinancer i de les bases d’execució del 
pressupost. 

e) L’adequada estimació dels ingressos prevists en el pressupost. 

No s’ha acreditat documentalment que s’haja efectuat cap comprovació sobre la 
suficiència de les despeses estimades, considerant els expedients de reconeixement 
extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els saldos del compte 413. Tampoc no es 
deixa constància que l’estimació dels ingressos es contrasta amb els drets liquidats i 
recaptats en els exercicis precedents. 

En 2010 no es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en l’elaboració del pressupost, ni en les seues modificacions, ni en la 
liquidació, ni en el Compte General.  

Una vegada aprovats per part de l’òrgan competent, la Intervenció de l’Entitat no ha 
elevat al Ple un informe sobre els estats financers de cada una de les entitats dependents 
a què es refereix l’article 4 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 i no s’han tramés a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost no es pronuncia sobre 
aquests aspectes: 

a) L’estimació adequada dels saldos de cobrament dubtós 

b) L’evolució de les dades en relació amb l’exercici anterior 

c) La situació d’endeutament de l’Entitat 

Quan es contracten operacions de crèdit a llarg termini, l’informe d’Intervenció 
considera els requisits establits en els articles 52 i 53 del TRLRHL. 

L’interventor no fiscalitza les bases reguladores de concessió de subvencions. Realitza 
un informe quan es concedeixen subvencions directes. No obstant això, l’informe no es 
pronuncia sobre els aspectes següents: 

a) El compliment dels requisits i les obligacions establides en els articles 13 i 14 
per a ser beneficiari d’una subvenció. 

b) El règim de garanties. 

c) El règim de comptabilitat amb altres subvencions. 
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En la fiscalització de les subvencions, en tots els casos no es comprova la presentació en 
termini del compte justificatiu. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals, però no es 
comproven mai íntegrament. 

L’Entitat disposa d’un registre de factures, però la Intervenció no ha requerit l’òrgan 
gestor perquè justifique la tramitació de l’expedient a fi d’iniciar el reconeixement de 
l’obligació, una vegada transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de factures, 
sense que el gestor haja tramitat l’expedient de reconeixement de l’obligació. 

La Intervenció no incorpora a l’informe trimestral al Ple una relació de les factures o els 
documents justificatius respecte dels quals hagen transcorregut més de tres mesos des 
de la seua anotació en el dit registre, i no s’hagen tramitat els corresponents expedients 
de reconeixement de l’obligació, o l’òrgan gestor haja justificat l’absència de la seua 
tramitació. 

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat. 

No es realitzen en tots els casos informes de fiscalització sobre els aspectes següents, 
perquè segons la Intervenció no han sigut sotmesos a fiscalització prèvia: 

- Els convenis urbanístics 

- Els projectes de reparcel·lació 

- 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, ni té intenció 
d’implantar-los en els pròxims dos anys, quan les bases d’execució del pressupost així 
ho considera. 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 compta amb quatre funcionaris i està estructurat en un 
negociat. El Departament de Tecnologies de la Informació (TI) és independent de la 
resta dels altres departaments. 

L’Entitat no disposa 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. 

- L’Entitat ha de disposar d’un pla estratègic dels sistemes d’informació i d’un pla 
anual de projectes dels sistemes d’informació. 

- Efectuar 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 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. 

- 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 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Efectuar un seguiment de l’activitat en els registres de la xarxa local. 

- Establir controls d’accés a les dependències de l’Entitat (per a aquelles que no 
són de lliure accés al públic, s’anoten les persones i les dates i hores en què 
accedeixen). 

- Definir els nivells de mesura de les prestacions que figuren en els contractes amb 
tercers. 
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- Disposar d’equips de subministrament elèctric alternatiu als servidors. 

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: 

- Establir que el personal autoritzat sol·licite documentalment les altes del 
personal i que les baixes de personal es comuniquen puntualment al departament 
de TI. 

- Impedir la utilització de comptes genèrics i millorar el bloqueig  de les 
contrasenyes. 

- Realitzar còpies del programari i de les aplicacions necessàries per al tractament 
de les dades existents en les còpies de seguretat. 

- 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 elaborar un organigrama actualitzat 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. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té a conèixer la informació 
sobre la situació economicofinancera, cal dur a la pràctica el termini en què s’ha 
de proporcionar a aquest òrgan la informació sobre l’execució dels pressuposts i 
de la tresoreria de l’Entitat, i donar compliment al que disposa l’article 207 del 
TRLRHL. 

4. L’àrea de Tresoreria s’ha de potenciar augmentant la freqüència dels arqueigs. 
En aquest sentit, es considera que la freqüència dels arqueigs ha de ser mensual. 

5. Les modalitats de control intern 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. 

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

7. Per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic, l’Ajuntament ha de 
dur a la pràctica les mesures que esmentem 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’Oriola 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 
 

 

 
 


