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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 dels ajuntaments de la nostra Comunitat, la població del quals siga superior 
als 50.000 habitants, i de les tres diputacions provincials, entre els quals es troba 
l’Ajuntament de Torrent. 

Per tant, l’objectiu general d’aquesta fiscalització ha sigut analitzar el control intern pel 
que fa a 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) 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 
conformement 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 s’ha obtingut informació 
sobre el control intern de l’Entitat local a través dels qüestionaris remesos a les entitats 
locals fiscalitzades. La segona fase 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 s’ha considerat necessari. 

1.4 Règim jurídic 

Per a l’avaluació del control intern hem tingut en compte, entre d’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 la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (d’ara 
endavant 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, 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. 

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

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

- Reial Decret 1463/2007, de 20 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. CONCLUSIONS GENERALS 

Conformement 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 hem 
estructurat en els apartats que detallem tot seguit, són les següents: 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a) L’Ajuntament no compta amb una relació de llocs de treball, però sí amb un 
catàleg de llocs de treball aprovat i publicat, encara que no s’hi han classificat 
els llocs de treball amb criteris objectius. 

b) L’Entitat té un reglament orgànic actualitzat, tanmateix les diferents unitats 
administratives no compten amb un manual de funcions o d’un instrument 
semblant on es concreten les distintes tasques. 

c) Segons les respostes del qüestionari, els regidors de la Corporació no han fet 
peticions d’informació al president de l’Entitat. No obstant això, en un escrit 
dirigit a aquesta Sindicatura per un grup municipal de l’Ajuntament s’assenyala 
que des de fa tres exercicis no han tingut accés a la informació econòmica de 
l’Entitat. Quant a això, la Secretaria indica que la contestació a la pregunta en 
qüestió es va efectuar en base a la relació d’instàncies formulades per escrit. 

d) La web aplega diversa informació, però la relativa al cicle pressupostari, entre 
d’altra de tipus econòmic, es troba sense actualitzar perquè no se’n disposa. 

2.2 Comptabilitat i Intervenció 

a) Segons la informació facilitada a través dels qüestionaris, la comptabilitat no es 
porta al corrent ni tampoc d’acord amb els principis que hi són aplicació, ni és 
capaç de subministrar informació sobre el patrimoni de l’Entitat. 

b) No s’ha regulat el termini en què s’ha de subministrar al Ple la informació a la 
qual es refereix l’article 207 del TRLRHL. 

c) La segregació de funcions entre gestió i fiscalització no és adequada en la seua 
totalitat, ja que la Intervenció participa de la gestió pressupostària. 

d) No es realitza una fiscalització a posteriori dels ingressos malgrat d’haver-se 
substituït la seua fiscalització prèvia per la presa de raó. 

e) Els informes sobre estabilitat pressupostària només es van realitzar quant al 
pressupost inicial, però no en relació amb les restants fases del cicle 
pressupostari. 

f) La fiscalització presenta debilitats significatives en matèria de personal, 
subvencions, pagaments per a justificar i actuacions urbanístiques. 
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g) En la contestació del qüestionari ens van indicar que la Intervenció no incorpora, 
en l’informe trimestral al Ple, una relació de les factures o documents 
justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des de la 
seua anotació en l’esmentat registre i no s’hagen tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’haja justificat per l’òrgan gestor 
la seua absència de tramitació. En al·legacions, l’Ajuntament assenyala que no 
hi ha factures en aquesta situació. 

h) Els controls financer i d’eficàcia no es realitzen i l’Entitat no ha fixat els 
objectius dels programes ni determinat el cost del serveis. 

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

a) Les bases reguladores de les subvencions no contenen tots els aspectes que 
exigeix l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, entre d’altres la 
determinació dels registres comptables per a comprovar la justificació de la 
subvenció i els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions 
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. 

 A més a més, hem comprovat que en dues subvencions concedides en règim de 
concurrència competitiva no s’han complit tots els requisits de l’article 23 de 
l’esmentada Llei, entre d’altres els relatius als criteris de valoració de les 
sol·licituds. 

b) L’Ajuntament no ha complit en termini les fases del cicle pressupostari en 
l’exercici de 2010. És important destacar la falta de presentació a aquesta 
Sindicatura de Comptes dels Comptes Generals corresponents als exercicis de 
2009 i 2010, cosa que vulnera l’article 9.1 de la Llei de la Generalitat 6/1985. 

c) Segons la liquidació dels pressuposts de 2009 i 2010, el romanent de tresoreria 
per a despeses generals va ser negatiu en 4.996.861 euros i 9.087.477 euros, 
respectivament, sense que de la contestació del qüestionari se’n desprenga que 
s’hagen adoptat les mesures que exigeix l’article 193 del TRLRHL. 

d) No s’efectua el seguiment del pla econòmic i 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 pel 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat té un inventari aprovat, encara que no se n’efectuen les comprovacions 
preceptives quan existeix un canvi de Corporació. Segons ens han indicat, no 
tots els béns immobles estan inscrit en el Registre de la Propietat. 

b) No es comprova en la justificació de les subvencions, entre uns altres aspectes, 
que aquestes subvencions no superen el cost de l’activitat subvencionada, el 



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

- 9 - 

mitjà de pagament efectuat pel beneficiari ni la realització de l’activitat 
subvencionada. 

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

d) Segons la contestació del qüestionari, hi ha pagaments pendents de justificar 
amb una antiguitat superior a tres mesos i els comptes justificatius dels 
pagaments per a justificar no es presenten en termini ni amb els justificants 
adequats. No obstant això, en al·legacions s’assenyala que això és a causa 
d’errors comptables, sense que s’haja acreditat aquest fet. 

e) Segons l’Entitat, no hi ha valors prescrits. Tanmateix, en la liquidació 
d’exercicis tancats de 2010 hi havia un saldo pendent de cobrament anterior a 
2006 per import de 3.179.393 euros. 

f) No es concilien les dades de recaptació amb comptabilitat. 

g) 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 Torrent està situat a la província de València, a la comarca de l’Horta 
Sud. La seua població és de 79.843 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. 
Mitjançant la Llei 4/2010, de 14 de maig, de la Generalitat, es va establir que s’aplicara 
al Municipi de Torrent el règim d’organització dels municipis de gran població. 

A partir de diverses fonts, incloses les de la pròpia Sindicatura, i de la informació 
facilitada per l’Ajuntament, hem elaborat el quadre següent que mostra el nombre i tipus 
d’ens que en depenen o en les quals participa 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 3 0 0 0 

Societats mercantils 2 1 0 0 

Entitats públiques empresarials 0 0 0 0 

Fundacions 0 0 0 0 

Associacions 0 0 0 0 

Quadre 3.1 

La comprovació de la informació que posseeix l’Ajuntament ha sigut contrastada amb 
unes altres fonts i hi coincideixen en tots els aspectes indicats. 

D’altra banda, l’Ajuntament participa en cinc consorcis i dues mancomunitats, segons el 
detall següent: 

- Consorci per al Desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre Local Pública 
de la Demarcació de Torrent. 

- Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvament. 

- Consorci Grup Esportshorta. 

- Consorci Xarxa Joves.net. 

- Consorci per a la Gestió i Administració del Museu Comarcal de l’Horta Sud. 

- Mancomunitat de Municipis de l’Hora Sud. 
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- Mancomunitat Quart–Benager. 

El quadre següent mostra, en relació amb l’exercici de 2010, el nombre de regidors, 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 8 8 4 

Quadre 3.2 

D’acord amb la informació facilitada existeix un registre d’interessos d’activitats i béns 
de càrrecs electes que, en compliment del que estableix l’article 2 i disposició transitòria 
única del Decret del Consell 191/2010, de 19 de novembre, es fa públic l’11 de març de 
2010 mitjançant la seua inserció en el BOP. 

Segons hem pogut comprovar, existeix un reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de 
Torrent i un altre reglament orgànic del Govern i l’Administració, aprovats inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament l’11 de novembre de 2010 i definitivament el 13 de gener de 
2011. Es va publicar en el BOP el 19 de gener de 2011. 

L’Entitat no compta amb un organigrama general actualitzat i aprovat, tot i que l’11 de 
novembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament modifica els organigrames d’algunes àrees: 
delegació d’economia, hisenda i patrimoni, foment econòmic, ocupació i comerç i la 
delegació d’informació, règim interior i recursos humans. 

En la pàgina d’Internet de l’Entitat figuren les dades sobre: 

- El president de l’Entitat 

- Els càrrecs electes 

- Els òrgans de govern: composició 

- 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 dels exercicis de 2008, 2009 i 2010. 

 

 

Gràfic núm. 1 

 

De les dades aplegades en el gràfic anterior apreciem com el nombre de funcionaris ha 
experimentat, entre el període de 2008 a 2010, un increment del 7,4% en passar de 325 
a 349. 

Cal destacar també el nombre de funcionaris interins que a 31 de desembre de 2010 
representa un 30,1% del nombre total de funcionaris. 

El gràfic següent mostra l’evolució, entre 2008 i 2010, del personal laboral tant de fix 
com de temporal. 
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Gràfic núm. 2 

 

Podem assenyalar l’increment del 89,6% experimentat en el personal laboral temporal 
entre els exercicis de 2008 i 2009 així com el creixement global del nombre de 
treballadors laborals, que ha passat de 73 a 103 entre 2008 i 2010, cosa que significa un 
increment del 41%. També destaquem que el personal temporal a 31 de desembre de 
2010 representa un 76,7% del personal laboral. 

El gràfic següent mostra l’evolució del personal eventual entre 2008 i 2010, que com 
podem observar roman invariable a llarg del període analitzat: 

 

 

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

- La relació de llocs de treball no està aprovada, però hi ha un catàleg provisional 
de llocs de treball aprovat pel Ple de l’Ajuntament. En la contestació a la 
pregunta del qüestionari sobre la classificació de llocs ens han indicat que no 
s’ha realitzat de forma objectiva i que no consta el número del lloc ni els mèrits 
per a la seua provisió. 

- Segons la resposta del qüestionari, la provisió dels llocs de treball no es realitza, 
en tots els casos, mitjançant convocatòria pública. En al·legacions, l’Ajuntament 
assenyala que la provisió de llocs de treball s’ha realitzat mitjançant 
convocatòria pública en aquells en els quals la convocatòria és preceptiva. 

- L’Entitat afirma tenir retards o incidències amb la Seguretat Social, encara que 
hem comprovat que les dues últimes incidències estan resoltes. Així mateix, en 
l’escrit rebut de la Tresoreria General de la Seguretat Social s’indica que 
l’Ajuntament no té cap deute pendent. 

- Si bé en la contestació del qüestionari s’afirma que la documentació continguda 
en els expedients de personal és completa i està actualitzada, en les verificacions 
realitzades per aquesta Sindicatura sobre dos expedients s’ha posat de manifest 
que en un d’ells la situació familiar de l’empleat no està actualitzada ni consta la 
titulació necessària per a ocupar el lloc que exerceix. 

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

- Fixar uns hores mínimes anuals de formació. 

- Incorporar els documents que assenyalem tot seguit en els expedients de 
personal: NIF i situació personal, titulació, presa de possessió, reconeixement 
d’antiguitat, cursos realitzats i el reconeixement de compatibilitats. 

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

- Incloure en el lloc d’Internet de l’Entitat la relació de llocs de treball. 

4.2 Secretaria i registre 

Segons la informació facilitada en el qüestionari existeix un organigrama del 
departament de Secretaria, actualitzat a 11 de novembre de 2010, i el nombre i la forma 
de provisió de funcionaris amb habilitació estatal que ocupen llocs de secretaria és el 
següent: 
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Concurs 2 

Lliure designació 0 

Nomenament provisional 0 

Comissió de serveis 0 

Quadre 4.2.1 

D’acord amb les respostes del qüestionari, les actes del Ple de l’Ajuntament es 
transcriuen en el termini d’una setmana des de la seua aprovació i el llibre d’actes es 
troba foliat i diligenciat. El mateix succeeix amb el Llibre d’Actes de la Junta de Govern 
i el de Resolucions de l’Alcaldia. 

Segons indiquen en el qüestionari, els grups municipals poden accedir als expedients 
abans de les reunions del Ple, amb l’antelació prevista legalment. A més a més, d’acord 
amb la informació facilitada, els regidors de la Corporació no van realitzar peticions 
d’informació al president de l’Entitat. Tanmateix, en un escrit del portaveu de l’oposició 
de l’Ajuntament dirigit al síndic major d’aquesta Sindicatura, de data 31 de març de 
2011, afirmaven no haver pogut tenir accés des de fa tres exercicis a la informació sobre 
alguns aspectes de la gestió municipal, especialment sobre la situació econòmica i 
financera. 

Pel que fa a aquest assumpte, l’Ajuntament assenyala que la pregunta s’ha contestat en 
base a la relació d’instàncies formulades per escrit i adreçades a l’alcalde on se 
sol·licita informació, d’acord amb l’article 14 del ROF. I concretament en 2010 no 
consten instàncies d’aquest tipus. Qüestió distinta és l’accés directe a informació o 
expedients que no necessiten de petició expressa, d’acord amb l’article 15 del ROF, i 
els precs i preguntes formulades en seu del Ple o comissions informatives, que són 
objecte de contestació al si dels dits òrgans col·legiats. 

D’allò que ha facilitat l’Ajuntament no s’ha acreditat que s’hagen atés totes les peticions 
d’informació per part del regidors de la Corporació per a conèixer aquells assumptes 
relacionats amb la gestió econòmica municipal. 

L’Ajuntament ha implantat un registre telemàtic a través del qual es poden realitzar fins 
a 23 tramitacions distintes. El registre telemàtic d’”entrada” posseeix numeració única. 
Està centralitzat, excepte per a les àrees de benestar social, foment econòmic i RETOSA 
(Recaptació de Torrent, SA). El registre telemàtic d’”eixida” està completament 
descentralitzat per departaments. 

A més del registre general, l’Ajuntament compta amb un registre auxiliar. El funcionari 
del registre és qui determina la destinació dels escrits i de la documentació presentada. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem estendre la gestió dels expedients a les 
següents àrees: urbanisme, subvencions, contractació i patrimoni, així com portar un 
registre sobre els poders atorgats. 
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4.3 Patrimoni 

L’última actualització, que inclou una revisió general pel departament de patrimoni, és 
de 31 de desembre de 2010 i va ser aprovada per la Junta de Govern Local el 18 d’abril 
de 2011. 

L’inventari de l’Entitat està autoritzat pel secretari de la Corporació, i compta amb el 
vist i plau del president de l’Entitat. Ha sigut remés a la Generalitat i a l’Administració 
de l’Estat. 

Les rectificacions de l’inventari es verifiquen anualment i el Ple de l’Entitat aprova les 
seues rectificacions i comprovacions, encara que no se n’efectua una comprovació quan 
es renova la Corporació. Segons assenyalen en el qüestionari, no tots els béns immobles 
estan inscrits en el Registre de la Propietat. 

L’Ajuntament té pòlisses per a cobrir la pèrdua i deteriorament dels béns però, segons 
ens indiquen, les cobertures són insuficients per a cobrir el seu valor de recuperació. 

En resposta a la pregunta del qüestionari, ens diuen que en l’inventari és possible 
identificar els béns que integren el Patrimoni Municipal del Sòl, i l’Entitat és capaç de 
proporcionar informació sobre la destinació dels recursos que n’obté. 

Recomanem l’elaboració d’unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles de 
l’Ajuntament. 

El quadre següent mostra el nombre d’elements i l’import dels següents epígrafs: 

 
Elements Nombre Import 

De béns immobles 741 187.742.027 

De mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic  214 666.393 

Vehicles 52 603.726 

Quadre 4.3.1 

4.4 Subvencions 

La gestió de les subvencions la realitzen distintes unitats administratives, i segons la 
informació facilitada l’import total de les subvencions concedides puja a 4.806.984 
euros. D’aquest import s’han concedit directament subvencions per valor de 3.649.964 
euros i la resta en règim de concurrència competitiva. 

Les bases reguladores figuren en les d’execució del pressupost, aprovades pel Ple, 
juntament amb la resta del pressupost de 2010, el 10 de maig de 2010. Tanmateix 
s’indica que no s’han publicat en el BOP. En el qüestionari s’indica que les bases 
reguladores són aprovades pel Ple de l’Entitat, el president, la Junta de Govern i fins i 
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tot per uns altres òrgans. Això és perquè en aquesta resposta s’han considerat també les 
distintes convocatòries sobre subvencions. 

Segons les comprovacions efectuades les bases reguladores de concessió de 
subvencions no consideren els següents aspectes: 

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

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

c) La compatibilitat o incompatibilitat amb unes altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol de les 
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. 

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

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

Segons ens indiquen, el sistema que segueix l’Ajuntament en la majoria de les 
subvencions que concedeix, consisteix a aprovar pel Ple les bases de la concessió en el 
primer exercici en què s’atorga. En els següents exercicis ja no es realitza una nova 
convocatòria, i aquesta es deixa vigent amb caràcter indefinit i anualment se’n consigna 
el crèdit. 

També ens confirmen que en les àrees de cultura i d’esport no hi ha convocatòries de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, ja que en aquestes àrees totes es 
concedeixen directament. Per això, hem seleccionat dues subvencions en règim de 
concurrència competitiva d’unes altres àrees per a verificar que es compleixen, tal com 
s’indicava en el qüestionari, els requisits exigits en l’article 23 de la Llei de 
Subvencions i comprovar que no compleixen, concretament els següents punts: 

a) Indicació de la disposició que establisca, si pertoca, les bases reguladores i del 
diari oficial en què està publicada, llevat que en atenció a la seua especificitat 
aquestes s’incloguen en la pròpia convocatòria. 

b) Forma d’acreditar els requisits per a sol·licitar la subvenció. 

c) Criteris de valoració de les sol·licituds. 
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L’única convocatòria de subvencions concedida en règim de concurrència competitiva 
que ha sigut objecte de publicitat durant l’exercici de 2010 és una de les dues 
analitzades. No es publica la concessió de subvencions quan legalment pertoca. 

En la justificació de la subvenció no es comprova: 

a) Que l’import de les subvencions concedides no supere el cost de l’activitat 
subvencionada. 

b) Que no se subvencionen interessos deutors en comptes, ni recàrregues, 
interessos o sancions administratives o penals. 

c) El mitjà de pagament efectuat pel beneficiari. 

d) La realització de l’activitat subvencionada. 

e) La vinculació del pressupost per a la totalitat de l’activitat de la subvenció. 

És important destacar pel que fa a la gestió de les subvencions: 

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

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

- La manca d’un pla estratègic de subvencions. 

4.5 Contractació 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen en l’àrea de 
contractació puja a cinc, tots ells pertanyents a un sol negociat. 

Durant l’exercici de 2010 l’Ajuntament no va realitzar contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. Segons ens han indicat, les fases de contractació en general no finalitzen 
en l’exercici. 

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 i la correcta cronologia 
dels tràmits, que es porten digitalment i en suport paper. 
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5. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA 

5.1 Pressuposts 

L’Ajuntament no compta amb un negociat específic per a l’àrea de pressuposts i els 
treballs relacionats amb la dita àrea els desenvolupen els tres funcionaris integrats en 
l’àrea d’Intervenció. 

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

 

Magnitud 2008 2009 2010 

Pressupost inicial ingressos 77.240.861 60.612.045 60.201.528

Pressupost inicial despeses 77.240.861 60.612.045 60.201.528

Previsions ingressos definitives 104.284.571 111.417.191 107.035.987

Previsions despeses definitives 104.265.027 111.417.191 107.035.987

Drets reconeguts 74.892.306 78.150.574 59.528.828

Obligacions reconegudes 63.581.742 72.109.759 67.338.698

Resultat pressupostari ajustat 2.209.965 4.168.552 (1.523.266)

Romanent de tresoreria per a despeses generales (8.704.838) (4.996.861) (9.087.477)

Romanent de tresoreria total 29.237.656 36.543.762 27.425.802

Quadre 5.1.1 

 

Del quadre anterior en destaquem la disminució del pressupost inicial d’ingressos i 
despeses. Així mateix, és significativa la disminució experimentada en els drets 
reconeguts, acompanyada al seu torn d’un increment de les obligacions reconegudes. El 
romanent de tresoreria per a despeses generals ha sigut negatiu en els tres exercicis i si 
bé en 2009 presenta una recuperació, en 2010 torna a empitjorar. Destaquem també que 
en 2010 el resultat pressupostari ajustat adquireix valors negatius. 

De la informació obtinguda en destaquem el següent: 

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

- L’Entitat no ha presentat a aquesta Sindicatura els Comptes Generals 
corresponents als exercicis de 2009 i 2010. 
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- De les contestacions del qüestionari se’n desprén que l’Entitat no ha acreditat 
que haja aplicat les mesures previstes legalment quan el romanent per a despeses 
generals siga negatiu, com ha succeït en 2009 i 2010. 

- L’Ajuntament no ha aplicat les recomanacions efectuades en l’informe emés per 
aquesta Sindicatura pel que fa a l’exercici de 2005. 

- A més a més, hem observat que les pàgines que integren l’expedient enquadernat 
del pressupost no estan numerades ni diligenciades. Això significa que no es 
garanteix que els documents del pressupost siguen els que realment va aprovar el 
Ple de l’Entitat. 

Igual que en l’àrea de pressuposts, l’àrea de despeses d’inversió la gestiona el personal 
d’Intervenció. 

El quadre següent mostra el nombre i la situació dels projectes de 2010: 

 
Situació dels projectes Nombre Import 

Projectes prevists 20 5.973.638 

Projectes executats totalment en l’exercici 1 87.303 

Projectes parcialment executats 4 104.167 

Quadre 5.1.2 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

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

- El desfasament que existeix, pel que fa a inversions, entre el que es preveu i el 
que es realitza. 

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

- Hi ha un pla d’inversions, però no es compleixen els terminis que hi figuren. 

L’Entitat indica que no existeixen expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i 
que les obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2010 pugen a 1.805.733 euros. 

Per a millorar la gestió d’aquesta àrea recomanem el següent: 

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

- Dictar circulars dirigides a les unitats gestores per a l’elaboració dels 
pressuposts. 
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A fi de millorar el principi de transparència recomanem que en la web de l’Entitat figure 
informació sobre: 

- Les modificacions que aprove el Ple 

- L’execució trimestral del pressupost 

- La liquidació del pressupost 

5.2 Ingressos 

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

En el quadre següent indiquem el nombre de liquidacions efectuades en 2010 i les 
reclamacions rebudes dels següents tributs que liquida la mateixa Entitat: 

 

Tipus de tribut 
Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 1.947 21 20 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 2.106 22 22 

Impost Béns Immobles (altes) 3.412 40 27 

Impost d’Activitats Econòmiques (altes) 314 5 5 

Quadre 5.2.1 

De la informació facilitada destaquem el següent: 

- El nombre d’ordenances fiscals puja a 25 i, segons indica el qüestionari, totes les 
ordenances han sigut actualitzades en el termini i publicades abans de l’entrada 
en vigència de l’exercici a què es refereixen. També s’hi indica que compten 
amb un informe que determina en el cas de taxes per prestació de serveis, el 
valor que tindria en el mercat el cost del servei. 

- L’Entitat no compta amb una unitat d’inspecció de tributs ni un pla d’actuació. 

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 gestió tributària. 

- Establir la possibilitat que el ciutadà puga realitzar la consulta i sol·licitud de 
certificats tributaris mitjançant la signatura electrònica. 
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L’àrea de gestió d’ingressos per transferències també depén de l’àrea d’Intervenció i de 
la informació facilitada recomanem que el registre individualitzat de subvencions 
considere la següent informació: 

- Import liquidat en l’exercici 

- Import cobrat en l’exercici 

- Aplicació comptable 

- Estat d’execució de la corresponent inversió 

- Desviacions de finançament 

5.3 Recaptació 

La recaptació dels ingressos tributaris s’efectua a través d’una empresa pública de 
capital íntegrament local (RETOSA). 

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 62,2% 1,6% 

Impost sobre Vehicles de Trac. Mec. (altes) 95,5% 0,8% 

Impost Béns Immobles (altes) 47,0% 2,9% 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 61,7% 1,9% 

Quadre 5.3.1 

El termini màxim que es tarda a iniciar l’acció executiva és de 20 dies. 

La gestió de cobrament de les multes la realitza directament l’Ajuntament i els 
percentatges de cobrament en període voluntari i executiu de les multes imposades 
durant 2010 són els següents: 

 
 % de cobrament 

 Període voluntari Període executiu 

Multes 2010 58,1% 0,5% 

Quadre 5.3.2 
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L’Entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una empresa 
privada i el cost que comporta el dit servei per a l’Ajuntament durant 2010 puja a 
399.566 euros, mentre que els drets reconeguts pugen a 341.661 euros. 

L’empresa de recaptació no elabora els padrons ni practica les liquidacions tributàries; 
només recapta. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- L’empres municipal ingressa en els comptes de l’Ajuntament la recaptació cada 
30 dies, en el mateix termini que presenta les aplicacions. 

- Segons l’Entitat, no existeixen valors prescrits; tanmateix, hem pogut comprovar 
en la liquidació d’exercicis tancats de 2010 que existia un saldo pendent de 
cobrament anterior a 2006 per import de 3.179.393 euros. 

- No hi ha constància que s’efectuen conciliacions periòdiques entre les dades que 
figuren en els comptes de recaptació i les que es dedueixen de la comptabilitat 
municipal. 

A fi de millorar el control intern de la recaptació recomanem el següent: 

- L’extensió del cobrament dels ingressos a través d’entitats bancàries a tots el 
tributs i ingressos. 

- Establir un sistema per tal que el ciutadà puga realitzar, mitjançant la utilització 
de la signatura electrònica, la liquidació i pagament de tributs. 

5.4 Tresoreria 

En l’àrea de Tresoreria treballen quatre funcionaris integrats en dos negociats. 

Segons informen en el qüestionari, el nombre de comptes corrents que manté 
l’Ajuntament puja a 26, si bé, a falta de rebre 3 confirmacions bancàries, aquesta 
Sindicatura ha comprovat que n’hi ha quant menys 29, incloent-hi comptes restringides. 
També indiquen que disposen d’una targeta de crèdit amb un import de crèdit de 3.000 
euros. 

El nombre d’habilitats de caixa fixa pujava a 7 i la quantia d’acomptes de caixa fixa 
efectuats en 2010 era de 491.500 euros, que a 31 de desembre d’aqueix exercici es 
trobaven totalment justificats. Hi ha normes per escrit sobre el funcionament dels 
acomptes de caixa fixa. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- En els comptes de l’Entitat, la disposició de fons es realitza mancomunadament, 
si bé de les respostes rebudes dels bancs se’n desprén que pot haver quant menys 
dos comptes en els quals es necessite només la signatura d’una persona, a més de 
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seguir figurant-hi la signatura de l’anterior tresorer. En al·legacions, 
l’Ajuntament manifesta que és a causa d’un error dels bancs. 

- Segons el qüestionari, hi ha quatre persones autoritzades per a accedir als 
comptes de l’Entitat a través d’Internet, per a realitzar només consultes. Aquesta 
informació és contradictòria amb les respostes rebudes dels bancs, ja que segons 
aquests, el nombre n’és superior i hi ha quant menys una persona autoritzada per 
a realitzar una altre tipus d’operacions. 

- L’existència de comptes inactives. 

- Falta la segregació de funcions (comptabilitat i control de fons) en el personal 
assignat a Tresoreria. 

- Es fa servir un full de càlcul similar a un pla de tresoreria, però no està aprovat 
per cap òrgan de l’Entitat ni es deixa evidència del seu seguiment. 

- Mensualment es realitzen arqueigs suportats amb conciliacions bancàries. 

D’acord amb la informació obtinguda, recomanem elaborar un manual de funcions i 
responsabilitats del personal assignat a l’àrea de Tresoreria. 

5.5 Comptabilitat 

En l’àrea de comptabilitat treballen tres funcionaris integrats en un sol negociat que 
depén d’Intervenció. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- La comptabilitat no es porta al dia. 

- El termini màxim que tarda a arribar al departament de comptabilitat la 
informació relativa a les despeses, és de tres dies, i des que el departament 
comptable en té coneixement, el termini per a registrar la informació puja a vuit 
dies. 

- L’aplicació informàtica que fa servir l’Entitat per a la seua comptabilitat 
garanteix un accés exclusiu a les persones que s’encarreguen de fer la 
comptabilitat, i en són 14 les que accedeixen, en principi, a aquesta aplicació. 

- La comptabilitat de tots els fets econòmics no s’ajusta als principis de 
comptabilitat generalment acceptats. 

- L’Entitat afirma que en les seues normes comptables estan definits els 
documents i registres comptables utilitzats i el flux que han de seguir els 
documents per a la seua signatura pels distints responsables que intervenen en el 
procés comptable. 
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- No hi ha normes escrites sobre l’arxiu de documents comptables, la seua 
accessibilitat i protecció segura. 

- No està regulat el termini en què s’ha de subministrar informació al Ple de 
l’Entitat sobre l’execució dels pressuposts i els moviments de tresoreria. 

- No subministren informació sobre el Patrimoni Municipal del Sòl ni s’efectua un 
seguiment de les despeses amb finançament afectat dels recursos d’aquest 
Patrimoni Municipal del Sòl. 

- Tampoc no proporcionen informació sobre el patrimoni de l’Entitat. 

- No es comptabilitzen les amortitzacions ni es periodifiquen els interessos i les 
operacions de crèdit es comptabilitzen quan es formalitzen. 

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. 

- Portar a la pràctica la segregació de les funcions comptables respecte de les 
compres. 

- Establir un procediment per tal que siguen persones distintes de les encarregades 
dels registres comptables les que realitzen les següents comprovacions: l’examen 
dels documents que motiven les anotacions i la revisió de les anotacions en els 
registres comptables. 

- Fer l’arxiu de documents en suport informàtic. 

5.6 Endeutament 

La Tresoreria realitza la gestió de les operacions de crèdit. 

El quadre següent mostra l’evolució de l’estat del deute i de l’estalvi net a 31 de 
desembre de 2008, 2009 i 2010, segons les dades obtingudes del qüestionari: 

 
Deute amb entitats de crèdit 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

A curt termini 7.000.000 12.000.000 12.000.000 

A llarg termini 43.681.379 49.881.379 50.781.563 

Total deute 50.681.379 61.881.379 62.781.563 

Estalvi net (990.451) (4.532.724) (3.498.675) 

Quadre 5.6.1 
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6. ÀREA D’INTERVENCIÓ 

6.1 Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’àrea d’Intervenció s’eleva a tres, integrats en un 
sol negociat. Els funcionaris amb habilitació estatal que ocupen llocs relacionats amb 
aquesta àrea pugen a dos, tots dos llocs 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, i la Intervenció 
participa en l’elaboració dels pressuposts. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

L’Entitat i els seus organismes no han establit la fiscalització prèvia limitada, malgrat 
que així ho preveuen les bases d’execució de pressupost. 

La fiscalització dels ingressos ha sigut substituïda en tots els casos per la presa de raó, 
tanmateix no es realitza una fiscalització a posteriori ni s’emet l’informe que ha de 
conèixer el Ple de l’Entitat, com és preceptiu. 

6.2.2 Informes específics 

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

a) El compliment dels terminis en els distints tràmits 

b) L’adequada estimació dels ingressos prevists en el pressupost 

Segons ens indiquen, es fa alguna comprovació de la suficiència de les despeses 
estimades, tot considerant els expedients de reconeixement extrajudicial aprovats en els 
últims exercicis i els saldos del compte 413. Tanmateix no es deixa constància que 
l’estimació dels ingressos es contrasta amb els drets liquidats i recaptats en els exercicis 
precedents. 

Tot i que es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en 2010 del pressupost inicial, no es van realitzar informes sobre el dit 
compliment en les modificacions ni en la liquidació del pressupost ni en el Compte 
General. 

L’informe econòmic sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària no 
conté els càlculs efectuats i els ajusts practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 
a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat 
Nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 
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La Intervenció de l’Entitat no ha elevat al Ple un informe sobre els estats financers, una 
vegada aprovats pel l’òrgan competent, de cadascuna de les entitats que en depenen a 
què es refereix l’article 4 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària. L’Entitat tampoc 
no ha remés l’informe a l’òrgan competent de la comunitat autònoma. 

L’Ajuntament ha elaborat un Pla Econòmic i Financer, sense la consolidació dels plans 
individuals de les entitats a les quals es refereix l’article 4.1 del Reglament d’Estabilitat 
Pressupostària. Aquest Pla ha sigut aprovat pel Ple de l’Entitat el 31 de juliol de 2009. 

Segons l’Entitat, el Pla Econòmic i Financer considera el contingut a què es refereix 
l’article 20 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària, si bé ens indiquen que no se 
n’efectua un seguiment. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost no es pronuncia sobre 
l’estimació adequada dels saldos de cobrament dubtós. 

No es fiscalitzen les bases reguladores de concessió de subvencions i no existeix 
informe de la Intervenció relatiu a la concessió directa de subvencions. 

En la fiscalització de les subvencions no es comprova en tots els casos: 

a) La presentació en termini del compte justificatiu. 

b) Que els cost de l’activitat subvencionada no supera l’import de la subvenció. 

c) Que no ha finançat despeses que preceptivament no poden ser-ho. 

En la nòmina del personal no es fiscalitzen les variacions, si bé una vegada a l’any es 
comprova en la seua integritat. 

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

En la contestació del qüestionari ens van indicar que la Intervenció no incorpora, en 
l’informe trimestral al Ple, una relació de les factures o documents justificatius respecte 
als quals hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en l’esmentat 
registre i no s’hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació o s’haja justificat per l’òrgan gestor la seua absència de tramitació. En 
al·legacions, l’Ajuntament assenyala que no hi ha factures en aquesta situació. 

Segons la contestació del qüestionari, hi ha pagaments pendents de justificar amb una 
antiguitat superior a tres mesos i els comptes justificatius dels pagaments per a justificar 
no es presenten en termini i amb els justificants adequats. No obstant això, en 
al·legacions s’assenyala que això és a causa d’errors comptables, sense que s’haja 
acreditat aquest fet. 

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat. 
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No es realitzen en tots els casos 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 ni preveu implantar-
los en els pròxims dos anys. Tampoc no realitza cap tipus d’auditoria pública, de 
manera similar a com estableix 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, el cost dels serveis i el seu rendiment, 
ni ha establit indicadors. 
  



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

- 31 - 

7. ÀREA D’INFORMÀTICA 

7.1 Organització de l’àrea d’informàtica 

El departament d’informàtica compta amb set funcionaris i està estructurat en un sol 
negociat. A més a més, set treballadors externs col·laboren amb aquest departament. 

El Departament de Tecnologies de la Informació (TI) és independent de la resta de 
departaments funcionals. 

L’Entitat té el Document de Seguretat a què es refereix l’article 88 del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la LOPD, tot i que està pendent 
d’aprovació. No posseeix, però, el document sobre adequació a l’Esquema Nacional de 
Seguretat al qual es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 3/2010, de 
8 de gener, ni tampoc el document sobre adequació a l’Esquema Nacional 
d’Interoperatibilitat al qual es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 
4/2010, de 8 de gener. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- l’Entitat ha de tenir un pla estratègic dels sistemes d’informació. 

- L’Ajuntament ha d’aprovar el document que aplegue la política de seguretat de 
la informació. 

- L’elaboració de plans de conscienciació en matèria de seguretat de la informació 
per a tots els empleats de l’Entitat. 

- L’existència d’un procediment que garantisca que les adquisicions en matèria de 
TI responguen a les necessitats dels departaments, i d’un procediment aprovat 
per al desenvolupament de programari. 

- Registrar sempre les peticions de canvis de 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. Existeixen procediments per a 
gestionar les incidències i els problemes en uns terminis adequats. 

El procediment de gestió d’incidències preveu el registre i seguiment de totes les 
incidències fins a la seua resolució. Es controla l’activitat en la xarxa local (càrrega de 
xarxa, comportaments anòmals, etc.) i es fa un seguiment dels registres. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 
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- Establir controls d’accés a les dependències de l’Entitat (per a les dependències 
que no són de lliure accés al públic: anotar les persones i les dates i hores que hi 
accedeixen). 

- Registrar documentalment tots els accessos al CPD. 

- Implantar controls de les condicions ambientals. 

Les següents funcions de gestió dels serveis TI estan contractades amb tercers: 

- Serveis d’atenció a l’usuari de TI. 

- Servei de manteniment i/o reparació de maquinari. 

- Servei de desenvolupament o modificació de programes. 

Per a aquestes funcions contractades amb tercers s’han definit acords de nivells de 
servei mesurables per a aquests contractes i s’han establit clàusules de confidencialitat 
de la informació, en cas que la matèria ho haja requerit per la seua naturalesa. 

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 fem les 
següents recomanacions: 

- Comunicar puntualment al departament de TI les baixes de personal. 

- Suprimir la utilització de comptes d’usuari genèriques per part dels usuaris finals 
(comptes usats per dos o més usuaris). Millorar els sistemes de bloqueig de 
contrasenyes. 

- Realitzar còpies de seguretat de les dades dels processos importants de l’Entitat 
en una ubicació externa a la pròpia Entitat. 

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

- 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 (encara que siguen 
parcials) del pla de recuperació. 
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8. RECOMANACIONS 

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 prestar especial atenció a la planificació de les inversions i 
estimar-ne no només el cost sinó també el manteniment. Les dotacions de 
despeses han de servir de límit i evitar el recurs de 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 de forma 
regular la seua situació econòmica i financera, cal determinar 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 per a donar compliment al que disposa 
l’article 207 del TRLRHL. Així mateix, cal també desenvolupar el que disposa 
la ICAL pel que fa a concretar la informació que s’ha de subministrar al Ple de 
l’Ajuntament. 

4. L’àrea de comptabilitat ha de ser objecte d’una atenció especial, a fi que aquesta 
es porte al corrent, es registren els fets econòmics d’acord als principis 
comptables que hi són d’aplicació i s’oferisca  una informació fiable de la 
situació financera de l’Entitat. 

5. Les modalitats de la funció interventora s’han d’aplicar amb la finalitat de 
millorar el control intern. S’hi han de tenir 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. 

6. Les funcions d’intervenció i comptabilitat s’han de segregar. A més a més, la 
Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de l’Entitat. 

7. L’Ajuntament ha de dur a la pràctica per a millorar la seguretat i l’eficàcia de 
l’entorn tecnològic, les mesures aplegades 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 Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de 
Comptes en què va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització, es va 
remetre als gestors de l’Ajuntament fiscalitzat l’esmentat esborrany per tal que, en el 
termini concedit, formularen, si pertocava, al·legacions. 

Quant al contingut de les al·legacions i el seu tractament cal assenyalar el següent: 

1. L’òrgan fiscalitzat ha formulat, si s’esqueia, al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2. Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi ha emés, que 
han servit per a la seua estimació o desestimació per aquesta Sindicatura, s’adjunten en 
els annexos I i II d’aquest Informe. 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 
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T®RRENTi

Visto el escrito remitido en fecha 18 de noviembre de 2011, recibido el
dia 22 de noviembre, registro de entrada nO 2011033257, relativo a borrador de
informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Torrent en el ejercicio
2010.

Vistos los informes emitidos al respecto por los distintos funcionarios
responsables de las distintas Áreas de Gestión.

Por la presente se formulan las siguientes alegaciones en relación con el
citado informe provisional:

1. ÁREAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

1.1. GESTiÓN ADMINISTRATIVA

A) ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA

Hay que señalar el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Torrent
en la página web, la cual en el año 2007 solo contaba con las
farmacias de guardia del municipio, y en apenas 3 años ha tenido un
gran avance, incorporándose mucha información a la misma. Prueba
de ello es el puesto obtenido en el índice de Transparencia de los
Ayuntamientos (ITA), de la Organización No Gubernamental
Transparencia Internacional España, obtenido a partir de la
información de distintos ámbitos que muestran los Ayuntamientos en
sus páginas web. Mientras que en el año 2008 el Ayuntamiento de
Torrent apenas aprobó con 52,5 puntos sobre 100, en el año 2010 el
índice de Transparencia de la página web se elevó a 81,3 puntos
sobre 100, situándose en la posición 42 a nivel nacional y en la
posición 3 a nivel autonómico, lo que muestra el gran esfuerzo
realizado en incluir cada vez más información en la web, esfuerzo
que seguirá realizándose en el futuro para mejorarla constantemente.
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En los últimos tres ejercicios (2008 a 2010) se ha producido un
considerable esfuerzo para disminuir la temporalidad, especialmente
en relación con los funcionarios públicos, lo cual se traslada a una
disminución de funcionarios interinos y un aumento de funcionarios
de carrera. En relación con el personal laboral, el personal laboral fijo
se mantiene, habiendo aumentado el personal laboral temporal como
consecuencia del importante incremento de subvenciones
gestionadas y obtenidas durante la legislatura pasada, provenientes
tanto de la Unión Europea (proyecto URBAN Torrent) como de la
Generalitat Valenciana (Talleres de Empleo y otros proyectos
subvencionados gestionados por la Delegación de Fomento
Económico y Empleo)

El Ayuntamiento no dispone, efectivamente, de Relación de Puestos
de Trabajo. En su defecto, desde 13 de mayo de 1988, existe un
Catálogo Provisional, a los efectos de cumplimiento de la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. La
clasificación de puestos de dicho instrumento es objetiva,
respondiendo a una tipología organizativa de carácter jerárquico y
funcional, y correlacionándose adecuadamente con la Plantilla de
Personal, que cumple los requisitos de clasificación de plazas
establecidos en el Texto Refundido de Régimen Local aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La provisión de puestos de trabajo se realiza, en todo caso, mediante
las formas previstas en la legislación aplicable, actualmente la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana. Evidentemente, no todas las formas
de provisión, incluidas las temporales, exigen convocatoria pública.
En aquellas en que dicha convocatoria es preceptiva, asi se realiza
por este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no tiene pendientes deudas con la Tesorería
General de la Seguridad Social y las incidencias en materia de
Seguridad Social son mínimas en relación con el volumen de
actuaciones que se llevan a cabo en esta materia.

En relación con los expedientes de personal, en los mismos figura
tanto el NIF, la situación personal, la toma de posesión, el
reconocimiento de la antigüedad y el reconocimiento de
compatibilidades. En cuanto a los cursos realizados, únicamente se
contemplan aquellos que se aportan expresamente por el empleado.
En todo caso, se atenderá la recomendación, a fin de mejorar la
incorporación de dichos cursos. En cuanto a la titulación exigida para
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el puesto, la misma aparece reflejada en el Catálogo Provisional de
Personal.

En todo caso, se aceptan las recomendaciones de mejora en dicha
materia.

C) SECRETARíA Y REGISTRO

El Ayuntamiento ha iniciado, durante los ejercicios 2008 y 2009, la
implantación de la tramitación electrónica de determinados
expedientes administrativos, incluyendo el registro telemático, el
portafirmas telemático y la firma de Decretos telemática.
Actualmente, al amparo del Plan de Calidad y Modernización Torrent
INNOVA 2010-2013, se esta desarrollando la implantación de la
administración electrónica en otros procedimientos administrativos y
Departamentos.

En relación con la pregunta del cuestionario relativa a peticiones de
información realizadas por los Concejales, la misma fue contestada
en relación con el ejercicio 2010 y los datos existentes en el Registro
Auxiliar existente a tal efecto en Secretaría General.

D) PATRIMONIO

El Inventario de la Entidad Local es objeto de rectificación anual, de
conformidad con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1732/1986, de 13 de junio.
Efectivamente, hasta el ejercicio 2010 no consta la comprobación del
mismo con motivo de la renovación de la Corporación, si bien con
motivo de la renovación derivada de las Elecciones Locales de 2011,
Y la sesión constitutiva de la nueva Corporación, el Inventario fue
remitido por el Departamento de Secretaría General de la
Administración Municipal a los efectos de la comprobación del
mismo. Dicha información no se hizo constar en el cuestionario, ya
que se entendió que se refería al ejercicio 2010 y anteriores.

Respecto de la inscripción registral de bienes inmuebles, constan
debidamente inscritos los mismos, encontrándose únicamente
pendiente la inscripción determinadas vías públicas.

En cuanto a los seguros de cobertura de daños en propiedades
municipales, el Ayuntamiento dispone de las correspondientes
pólizas que cubren continente y contenido, actualizadas,
encontrándose en fase de estudio y tramitación la suscripción de
nuevas pólizas que incluyen la actualización económica adaptada a
las actuales valoraciones.
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En todo caso, se aceptan las recomendaciones de mejora planteadas
en esta materia.

E) SUBVENCIONES

La gestión de las subvenciones se realiza por varias unidades pero
además por una unidad dependiente de la Viceintervención
municipal. Si es cierto que el mayor volumen de subvenciones se
conceden directamente hay que destacar que en su mayoría
corresponden a subvenciones de carácter social dependientes del
Área de Bienestar Social, emergencia social, punto de alimentos, etc.
por tanto enmarcadas en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. En otras subvenciones el Ayuntamiento
actúa como Entidad Colaboradora en la gestión y reparto de fondos.
Otra parte importante serian las previstas nominativamente en el
Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2
a).

Por otro lado, en el ejercicio 2010 objeto de control ya se aprecian
importantes mejoras introducidas en los procedimientos, siendo que
las bases reguladoras de las subvenciones se insertaron en las
Bases de Ejecución a partir de 2009 y no fueron publicadas, dado
que anteriormente no existían bases. Es inminente la tramitación de
la aprobación de las Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Torrent y sus Entes Dependientes.

El Ayuntamiento, consciente de las importantes deficiencias
existentes hasta el ejercicio 2008, pues se partía de un escenario
muy deficitario, incluyó dentro del Plan de Modernización Torrent
Innova como un objetivo operativo la elaboración del Proceso
Gestión de Subvenciones, fruto del cual se podrá materializar la
subsanación de las deficiencias y recomendaciones apreciadas en el
Borrador de Informe. A fecha actual se han puesto en marcha
algunos procedimientos previstos en el Proceso, como es la
modelación de la solicitud de subvención directa o convenio de
contenido económico as! como el modelo oficial de justificación o
Cuenta Justificativa. Se está regulando, partiendo de la normativa
aplicable, el control financiero, el reintegro y el procedimiento
sancionador por lo que se prevé que, tras su puesta en marcha,
queden subsanadas las deficiencias y atendidas las
recomendaciones del referido Informe.

F) CONTRATACiÓN

- A la vista de la falta de deficiencias detectadas en esta materia, se
aceptan las recomendaciones de mejora formuladas.
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Se cree importante resaltar las actuaciones en Modernización más
relevantes que se han puesto en marcha desde el año 2008:

Portal Web de Torrent.

Carpeta ciudadana con 22 trámites online.

Registro telemático.

Normalización de formularios e instancias

Oficina Virtual Tributaria de Torrent.

Dotación a los ciudadanos de un USB con el certificado
digital de la ACCV.

Renovación tecnológica de los servidores corporativos.

Servicio de envíos SMS a los ciudadanos.

Cursos de formación de Internauta a ciudadanos con la
OVSI.

Gestión de Decretos con Firma Electrónica.

Firma electrónica con certificados electrónicos de
Empleado Público.

Convocatorias electrónicas de Plenos y Comisiones.

Oficina Integral de Atención ciudadana.

Control de presencia por huella dactilar. Consulta de
fichajes y gestión electrónica de permisos y licencias.

Gestión integrada de Personal y Nóminas.

Portafirmas. Circuitos de firma electrónica en procesos de
contratación.

Gestión de Padrón.

Portal del Empleado. PORTALET.

Incremento del ancho de banda de acceso a Internet.

Disponibilidad de 24 horas x 7 días a los servicios ofrecidos
al ciudadano.

Mejora en la interconexión de edificios municipales

Renovación de infraestructura de comunicaciones
corporativas
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Utilización de redes sociales.

Instalación de software libre en los escritorios del Espai
Jove.

Red WIFI Municipal.

Oficina de movilidad. Control de tráfico por cámaras.
Instalación de una red WIMAX.

- Además el 6 de Mayo de 2010 se aprobó por el Pleno ordinario del
Ayuntamiento de Torrent, el Plan de Calidad y Modernización
TORRENT INNOVA 2013. Se han incorporado 90 personas de la
organización en Grupos de Mejora, habiéndose realizando
previamente una formación en Calidad. Los objetivos operativos más
significativos realizados o realizándose hasta el momento son:

001.4 - Definir el Mapa de Procesos de I'Ajuntament de Torrent

001.9 - Adaptación organizativa motivada por el régimen de Gran
Ciudad

002.1 - Diseñar el sistema de gestión por procesos

002.2 - Implantar el sistema de gestión por procesos

002.3 - Establecer el análisis de resultados

002.4 - Utilizar los equipos de procesos para implementar
acciones de mejora

002.6 - Elaborar la carta de servicios de Bienestar Social

002.7 - Elaborar la carta de servicios del TDIC

002.8 - Elaborar la carta de servicios de Politicas Activas de
Empleo

002.9 - Elaborar la carta de servicios de Bibliotecas

002.10 - Confeccionar la Guía de Servicios Municipales

003.4 - Implantar un portal del empleado (Intranet)

003.5 - Confeccionar un plan de comunicación interno

004.3 - Confeccionar un Plan de Gestión de los edificios
municipales

005.1 - Realizar una encuesta de calidad de vida

005.6 - Confeccionar un cuadro de mando integral

Por un error nuestro en el momento de la introducción de datos de la
ficha, el número de trabajadores externos que colaboran con nuestro
Servicio son 5 y no 7: 3 por adjudicación de contrato de asistencia
técnica con un horario ininterrumpido de 7,30 a 18,30 y dos becarios
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de la Universidad Politécnica de Valencia con dedicación de 5 horas
diarias,

Se hace mención a las tareas de desarrollo y programación y este
Servicio por decisión estratégica no desarrolla nada, todo el software
instalado es adquirido a empresas especializadas: IVAL, GTT,
INDENOVA, T-SYSTEM, etc. El objetivo es que el personal de
informática aporte valor a la organización, por lo que nuestra labor es
de gestor de proyectos e integrador de soluciones. Por éste motivo:

• no disponemos de ningún entorno de desarrollo, únicamente de
pruebas-integración, donde testeamos las nuevas versiones, y el
de producción.

• Las peticiones de cambios las realizamos siguiendo la
metodología utilizada por cada proveedor.

• Disponemos de una sistematización de los pases a producción de
cada versión.

Se dispone de un borrador, y la estimación es aprobarlo en el
próximo Pleno ordinario, de un Plan de Implantación de la
Administración Electrónica por mandato de la Ley de Economía
Sostenible. En él se detallan como objetivos operativos la adaptación
al Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Si
previamente se aprobara el Documento de Seguridad, dentro del
mismo se describe una formación en concienciación a los empleados
públicos.

Respecto a la existencia de un procedimiento que garantice que las
adquisiciones en materia de TI responden a las necesidades de los
Departamentos, hacer mención a que previamente a la contratación
o renovación del mantenimiento anual de una aplicación informática,
solicitamos un informe con la aprobación por parte del usuario
responsable.

Finalmente, y respecto de la protección de datos de carácter
personal, el Ayuntamiento de Torrent ha realizado importantes
avances en la materia a partir del año 2008. Así, se contrató una
asistencia técnica a fin de actualizar y dar de alta en el Registro
General de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española
de Protección de Datos todos y cada uno de los ficheros tanto del
Ayuntamiento como de sus Entes Dependientes, dando como fruto el
Decreto 2.996/2008, de 26 de noviembre, de creación y modificación
de un total de 55 ficheros, los cuales a continuación fueron dados de
alta ante la citada Agencia. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de fecha 11 de junio de 2009, ha aprobado el Reglamento
Municipal de Seguridad de los Sistemas de la Información,
inexistente hasta entonces, el cual fue publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia n? 259, de fecha 31 de octubre de 2009. El
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Documento de Seguridad ya ha sido formulado, encontrándose
simplemente pendiente de aprobación formal. Respecto del
Documento de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y al
Esquema Nacional de Interoperabilidad se encuentra pendiente de
tramitación.

2. ÁREAS DE GESTiÓN ECONÓMICA E INTERVENCiÓN

2.1. PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCiÓN

En relación con la llevanza de la contabilidad, la misma comprende toda
la información económica que afecta al Patrimonio e incluye la
denominada "contabilidad presupuestaria", que es una parte muy
importante de la contabilidad del Ayuntamiento. La denominada
presupuestaria contempla, además del ciclo presupuestario citado en el
punto 2.1.d), las denominadas "operaciones no presupuestarias". Dentro
de las "presupuestarias" podemos distinguir las de ingresos y las de
gastos.

A) Las de gastos presupuestarios van rigurosamente al dia e,
incluso, adelantada:

a) Al día, porque la ruta que siguen las facturas (alguna
previamente ya se había solicitado una propuesta de gasto, y
se había contabilizado en Fase "A", "O", "AO" o RC) que
normalmente llegan directamente al Ayuntamiento, se
registran de inmediato en el "Registro de facturas",
contabilizándose todas::

Simultáneamente en la aplicación presupuestaria, si
tienen crédito1

Simultáneamente en las cuentas señaladas en el Plan
Contable como OPA (operación pendiente de aplicar al
Presupuesto), si no tienen crédito.

Estas OPA's se consideran en la Liquidación del
Presupuesto como ajustes al cálculo de las magnitudes
importantes, como el Resultado Presupuestario o el
Remanente de Tesorería, con independencia de la

1 Distinguiéndose las facturas recién recibidas y sin comprobar de las conformadas con dos firmas, del
Concejal y del Técnico responsable, según Bases de Ejecución del Presupuesto
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incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio
siguiente.

b) Adelantadas, porque nada mas abrir la contabilidad cada año,
se realiza una contabilidad "preventiva" de los gastos que se
van a producir necesariamente, mediante el uso de asientos
"A", "O" ó "AD", según se conozca o no el Titular.

B) En relación con la aplicación a los conceptos de ingresos
presupuestarios, efectivamente va atrasada, fundamentalmente
debido a:

1. El sistema informático implantado carece de la parte de
contabilización.

"El procedimiento adoptado para la contabilización:
éste se preocupa fundamentalmente del aspecto
financiero, pero no del económico.

"En relación con el aspecto económico, la aplicación
a los conceptos presupuestarios de ingresos se
hace con cierto retraso, lo cual determina
dificultades tanto en obtener información inmediata
relativa al estado de ejecución del presupuesto,
como con los cierres anuales.

- En cuanto al suministro de información económica y contable relativa
al patrimonio de la Entidad, señalar que el sistema contable si es
capaz de suministrar dicha información, si bien su llevanza no es
inmediata.

- En relación con la incorporación al informe trimestral de la relación de
facturas que exceden tres meses sin tramitar el reconocimiento de la
respectiva obligación, por la Intervención Municipal se señala que,
salvo excepciones, no existen facturas en esta situación. Las facturas
que se contabilizan de inmediato y se reconocen de, también de
inmediato, en dos fases:

1. Provisionalmente, con carácter interno antes de ser conformadas y
fiscalizados los documentos soporte de las mismas, contratos,
propuestas de pedido, informes, etc., y con los efectos internos de
que el crédito se considera provisionalmente consumido, para ir muy
al día en los gastos, y

2. Definitivamente, con efectos externos ante terceros cuando se
conforman con dos firmas, una del técnico responsable y otra del
Concejal correspondiente.
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3. Sólo en el último trimestre del año podría producirse está situación
de retrasos en el reconocimiento de las obligaciones, y no se ha
producido hasta ahora.

Ya se ha explicado anteriormente la ruta de las facturas de
proveedores, cuando se ha explicado lo de las OPA's, en el apartado
2.2.a).

2.2. INGRESOS, RECAUDACiÓN Y TESORERíA

En cuanto a los pagos pendientes de justificar, sin entrar en el control
correcto o no de los pagos a justificar hasta el año 2008, teniendo en
cuenta que en el pasado se utilizó esta figura para contabilizar las
subvenciones que se concedían, se justificaran o no en 3 meses, sí
se puede afirmar que en el año fiscalizado, el 2010, se ha realizado
el control de la justificación de los pagos a justificar, utilizando un
cuadro Excel auxiliar para ello, llamando incluso a los perceptores
antes del transcurso de los 3 meses, y justificando o reintegrando los
importes conforme a la normativa vigente. Sí que es cierto que en el
año 2010, en dos pagos a justificar concretos se cometió un error
contable y no se dieron por justificados en el programa de
contabilidad hasta diciembre, aunque estaban justifícados antes, pero
al margen de estos dos errores, no se tiene constancia de que
existan en el citado año pagos pendientes de justificar más allá de los
3 meses permitidos legalmente.

En relación con los valores prescritos, el grueso de los valores
antiguos son créditos incobrables, en los que se han hecho las
actuaciones procedentes tendentes al cobro de la deuda tributaria,
pero no se han dado de baja como fallidos. Todas las actuaciones en
recaudación ejecutiva se hacen de forma masiva y para todos los
valores, por lo que se evita en lo posible no dejar prescribir los
valores. Sin embargo, si se da de baja un crédito incobrable, ya no
entra en los procesos masivos de embargos etc, por lo que no se
puede saber si un deudor tiene bienes de nuevo y hay que
rehabilitarlo, dentro del periodo de prescripción, como dice la
normativa. Por ello no se han ido dando de baja automáticamente
todos los créditos incobrables. No obstante, sí se tendrá en cuenta
esta observación para dar de baja definitiva los créditos más
antiguos.

Respecto de las cuentas de recaudación y contabilidad, ante todo,
señalar que en los cuestionarios que pasó al Ayuntamiento la
Sindicatura, en los modos de gestión de la recaudación, no estaba
contemplado el existente en Torrent, que es a través de una sociedad
municipal de capital íntegramente local, modo ciertamente poco
habitual, por lo que hubo que adaptar las respuestas de este
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apartado a esta circunstancia, lo cual nos puede haber llevado a que
haya habido algún error de interpretación en alguna respuesta. Hay
que tener en cuenta la casuística especial en la recaudación de
Torrent, que es realizada a través de una Empresa Municipal de
capital íntegramente local, RETOSA. Ésta empresa es la que
presenta las aplicaciones mensuales de recaudación, que si son
revisadas en el Ayuntamiento. Por otra parte, las entidades
colaboradoras (bancos) no colaboran en los procedimientos de
recaudación, solo cobran en sus cuentas restringidas y traspasan el
dinero quincenalmente al Ayuntamiento, lo que es aplicado y
revisado por el personal de la Unidad de Recaudación. Por ello, lo
que son los ingresos materiales sí son controlados desde esta unidad
y aplicados al programa de recaudación. No obstante, sí que hay que
poner de relieve el excesivo número de entidades colaboradoras
(bancos), lo que dificulta las tareas, lo cual convendría reducir.

En cuanto a la afirmación del borrador del informe de que "las
entidades colaboradoras en la recaudación deducen directamente de
la aplicación, su premio de cobranza", hay que tener en cuenta que
en el caso de Torrent no son entidades colaboradoras bancarias, sino
que es la sociedad municipal de recaudación (RETOSA) la que
realiza los procedimientos de recaudación, apremios y embargos, y
se interpretó que esta pregunta hacía referencia a la misma, por lo
que en este caso no es incorrecta dicha deducción, pues no se trata
de un banco o empresa externa, sino de una empresa íntegramente
del ayuntamiento, y las relaciones financieras entre el Ayuntamiento y
sus empresas públicas y organismos autónomos se basan en
transferencias mutuas donde es posible compensarse conceptos en
los cobros y pagos siempre que los ingresos y los gastos queden
registrados por sus importes brutos, como es el caso.

Por otra parte, sí es cierto que hay dificultades en la conciliación de
los ingresos con la contabilidad, pues no se cuenta con un sistema
automático de volcado de los datos de recaudación a la contabilidad,
realizándose de manera manual. Se precisaría contar con una
herramíenta como Editran para poder descargar automáticamente los
cuadernos bancarios, y una plataforma de intercambio entre el
programa de recaudación y el de contabilidad para que el traspaso
de datos fuera automático y permitíera una llevanza y control más al
día de la contabilidad.

Por último, en cuanto a la recomendación de establecer un sistema
por el que el ciudadano mediante la utilización de la firma electrónica
pueda realizar la liquidación y el pago de tributos, se hace constatar
que se han iniciado las actuaciones para poner en marcha este
proyecto y se prevé que pueda estar operativo en el ejercicio 2012.
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Relativo a Tesorería y el número de cuentas, señalar que el número
de cuentas corrientes que tenia abiertos la entidad a 1 de Enero de
2010 era de 28, habiéndose producido durante el transcurso del
ejercicio la cancelación de dos de esas cuentas. Si de las
comprobaciones realizadas de la Sindicatura resultan 29 cuentas, se
debe a que se ha computado una imposición a plazo fijo que estaba
vigente a 1 de Enero, pero que no es una cuenta corriente. De
acuerdo con lo anterior, el número de cuentas abiertas por la entidad
a 31 de Diciembre de 2010 era de 26, como así se indicó en el
cuestionario.

Respecto a la disposición de fondos y la posibilidad de que, de
acuerdo con la información proporcionada por los bancos, pueda
haber dos cuentas en las que sólo se necesita la firma de una
persona, sólo cabe decir que toda disposición de fondos realizada
por el Ayuntamiento, incluidos los anticipos de caja fija, se hace de
forma mancomunada, y si alguna entidad ha proporcionado una
información contraria, sin duda, dicha información es errónea y dicha
entidad no cuenta con los datos actualizados. Si, además, en alguna
figura todavía el anterior tesorero será un error del banco, pues el
Ayuntamiento ha enviado en el cambio de cada Corporación un
escrito a todas las entidades bancarias con los nombres de los
nuevos claveros y sus sustitutos, el último escrito remitido a todas las
entidades es de fecha 22 de Junio de 2011. No obstante, se
revisarán estas cuentas y se reiterará a los bancos en cuestión los
datos actualmente válidos.

Por otro lado, en lo que respecta al acceso a través de Internet y el
número de personas autorizadas para realizar sólo consultas se
interpretó en el cuestionario que se refería a las personas que podían
consultar todas las cuentas de la entidad, siendo cuatro las personas
con ese perfil. No obstante, es cierto que en otras cuentas, como
ocurre en las utilizadas en los anticipos de caja fija, los titulares
habilitados también pueden realizar consultas, siendo, por tanto, en
estos casos, el número de personas autorizadas mayor.

En cuanto a la observación que, de acuerdo con las respuestas de
los bancos existen al menos tres personas que puedan realizar otro
tipo de operaciones por Internet, sólo cabe afirmar que desde el
Ayuntamiento a través de Internet sólo se efectúan consultas, no
realizándose ningún otro tipo de operación, por lo que se solicita
acceso a la información facilitada por los bancos para poder
subsanar esta discrepancia con ellos, además de algunas de las
mencionadas anteriormente.

Por último, indicar que es cierto que existen cuentas inactivas, se
evitan cancelar para no cerrar relaciones con las entidades
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bancarias. No obstante, se procurará cancelar aquellas que no
registren movimientos.

En relación con el endeudamiento, la gestión de las operaciones de
crédito se realiza por tesorería, pero el cálculo del endeudamiento y
el ahorro neto se realiza por el Interventor en los informes
preceptivos según la normativa vigente. Respecto de los datos del
endeudamiento hay que precisar que los importes que aparecen en
"Operaciones a corto plazo" en los años 2008 y 2009, eran las
operaciones de tesorería concertadas por el Ayuntamiento, pero a
31/12 de cada año no estaban dispuestas por los totales citados. Por
otra parte, a 31/12/10 el importe a corto plazo sí debería rectificarse y
ser "cero", pues en aplicación del RO de julio del citado año, todas las
operaciones de tesorería fueron devueltas y canceladas
íntegramente antes del 31/12/2010.

Por otra parte, el incremento existente en la deuda a largo plazo del
año 2008 al año 2009 se debió a la concertación de las operaciones
previstas por el Estado y reguladas por el RO 5/2009.

Por último, el incremento sufrido en la deuda a largo plazo del año
2009 al año 2010 se debe a la inclusión dentro de este concepto la
devolución de la participación en los tributos del estado del año 2008
aprobada por el Ministerio de Hacienda para todos los municipios
españoles y que según instrucciones dictadas al efecto, los
ayuntamientos deben computar como más deuda a largo plazo.

Por último, las observaciones de que "No existen contratos u
operaciones de gestión de pagos confirmados (confirming)" y "No
existen contratos u operaciones de cesión de créditos" no se deduce
muy bien del informe si son observaciones positivas, negativas, o
simplemente observaciones de hechos constatados, sin más. Si es
esto último, se solicita que se aclare, de modo que no parezca que
son críticas negativas o señalamientos de incumplimientos legales.

En Torrent, a 2 de diciembre de 2011.
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY 
D’INFORME SOBRE EL CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT DE 
TORRENT DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2010 

Mitjançant escrit de l’alcaldessa, de 2 de desembre de 2011, rebut en aquesta 
Sindicatura el 2 de desembre de 2011, es van remetre les al·legacions a l’esborrany 
d’informe de fiscalització efectuades per l’Ajuntament de Torrent. Les al·legacions 
s’han analitzat d’acord amb les àrees en què s’han estructurat i quant a això informem el 
següent: 

1. ÀREES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I INFORMÀTICA 

1.1 Gestió administrativa 

a) Organització administrativa i transparència 

Al·legació 1ª 

Apartat 2.1 d de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Assenyalen l’esforç que l’Ajuntament ha realitzat en la seua 
pàgina d’Internet des de 2007, i prova d’això ha sigut la puntuació donada per 
l’organització no governamental Transparència Internacional que va concedir 81,3 punts 
a la seua pàgina. 

Comentaris: L’informe indica la informació que aplega el lloc d’Internet i que s’ha 
considerat rellevant d’acord amb els objectius del treball realitzat, que ha posat de 
manifest, pel que fa al compliment del principi de transparència, importants carències 
sobre la informació econòmica i financera de l’Entitat. Així, l’Ajuntament no ha regulat 
la informació que ha de proporcionar el Ple de l’Entitat sobre l’execució dels 
pressuposts i de la tresoreria de l’Entitat, per a donar compliment al que disposa l’article 
207 del TRLRHL. A més a més, la manca de rendició dels comptes corresponents als 
exercicis de 2009 i 2010 a aquesta Sindicatura comporta no només un incompliment de 
la normativa pressupostària, sinó també del principi de transparència de qui gestiona 
fons públics, ja que aquesta Institució desconeix en què s’ha gastat l’Ajuntament els 
recursos obtinguts dels contribuents. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

b) Personal 

Al·legació 2ª 

Apartat 4.1, paràgrafs 3r i 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació. S’indica que l’augment del personal laboral temporal és a causa 
de l’increment de les subvencions obtingudes. 



Comentaris: L’informe considera només les dades obtingudes a través del qüestionari 
que indiquen un augment del personal laboral temporal, sense que l’Ajuntament haja 
acreditat la causa d’aquest augment. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 3ª 

Apartat 4.1, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament no té relació de llocs de treball però sí un catàleg 
provisional. Indiquen que la classificació de llocs de treball és objectiva i que compleix 
els requisits de classificació del text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local. 

Comentaris: L’informe indica aquesta circumstància, és a dir, que no té RLT i sí un 
catàleg provisional. En el qüestionari facilitat per l’Ajuntament s’assenyala que la 
classificació de llocs de treball no s’ha realitzat en base a criteris de valoració objectius i 
quantificables. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 4ª 

Apartat 4.1, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La provisió de llocs de treball s’ha realitzat en tot cas mitjançant 
les formes previstes en la legislació aplicable. La convocatòria pública s’ha realitzat 
quan és preceptiva. 

Comentaris: Tot i que el que indiquem en l’Informe és la resposta del qüestionari, 
considerem adequat incorporar el matís donat per l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe. Mencionar en l’Informe allò que s’indica en l’al·legació. 

Al·legació 5ª 

Apartat 4.1, paràgraf 10é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament indica que no té deutes pendents amb la Seguretat 
Social i que les incidències són mínimes quant al volum. 

Comentaris: En el qüestionari facilitat per l’Ajuntament van contestar que sí que hi 
havia incidències amb la Seguretat Social i ens indicava que feia referència a dues 
reclamacions ja resoltes. Aquesta circumstància es va indicar en l’Informe, així com 
l’estat actual sense deutes pendents. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 



Al·legació 6ª 

Apartat 4.1, paràgraf 14é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que en els expedients de personal sí que 
figura certa informació que en l’Informe diuen que no hi consta. Pel que fa als cursos 
només figuren els que diu l’empleat que ha fet; i quant a la titulació exigida, és la que 
figura en el catàleg provisional de personal. 

Comentaris: Les comprovacions efectuades han posat de manifest les carències 
apuntades en l’Informe relatives als expedients de personal. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 7ª 

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament accepta les recomanacions sobre l’àrea de 
personal. 

Comentaris: No requereix comentari addicional. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

c) Secretaria i registre 

Al·legació 8ª 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament indica les millores introduïdes i les previstes en 
l’àrea de secretaria. 

Comentaris: No afecta el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 9ª 

Apartat 4.2, paràgrafs 3r, 4t, i 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament assenyala que la resposta al qüestionari de les 
peticions d’informació dels regidors va ser contestada pel que fa a l’exercici de 2010 i a 
les dades que hi ha al registre auxiliar de la Secretaria General. 

Comentaris: Assenyalem aquesta circumstància en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 



d) Patrimoni 

Al·legació 10ª 

Apartat 4.3, paràgraf 3r de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: Fins a 2010 no constaven les comprovacions de l’inventari amb 
motiu de la renovació de la Corporació, si bé amb la nova Corporació derivada de les 
últimes eleccions de 2011 s’ha remés el dit inventari al Departament de Secretaria 
General de l’Administració Municipal als efectes de la seua comprovació. 

Comentaris: Atés que no s n’ha fet la dita comprovació, no pertoca modificar la 
redacció de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 11ª 

Apartat 4.3, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Els béns immobles sí que estan inscrits com cal i es troben 
pendents únicament algunes vies públiques. 

Comentaris: La resposta al qüestionari assenyalava que no tots el béns immobles 
estaven inscrits. Atés que es troben pendents determinades vies públiques, l’al·legació 
dóna la raó a l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 12ª 

Apartat 4.3, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament indica que té pòlisses que cobrisquen el continent 
i el contingut, però que està en fase d’estudi i tramitació la subscripció de noves pòlisses 
que incloguen l’actualització econòmica adaptada a les actuals valoracions. 

Comentaris: La resposta al qüestionari va ser que les cobertures eren insuficients per a 
cobrir el seu valor de recuperació. I l’al·legació es contradiu: les pòlisses estan 
actualitzades però, tanmateix, diuen que estan estudiant noves pòlisses adaptades a les 
noves valoracions. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

  



Al·legació 13ª 

Apartat 4.3 de l’esborrany de l’Informe  

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament accepta les recomanacions sobre l’àrea de 
patrimoni. 

Comentaris: No requereix comentari addicional. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

e) Subvencions 

Al·legació 14ª 

Apartat 4.4, paràgraf 1r de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament afegeix que la gestió de les subvencions també la 
realitza una unitat dependent de la Viceintervenció. I que la majoria de subvencions 
concedides directament són de caràcter social. 

Comentaris: Quant a què la gestió de les subvencions també la realitza una unitat 
dependent de la Viceintervenció, assenyalem que això és incompatible amb una 
adequada segregació entre les funcions de fiscalització i de gestió. Pel que fa a la resta 
del paràgraf, l’Informe assenyala l’import de subvencions concedides directament sobre 
el total, sense entrar a analitzar-les. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legacions 15ª i 16ª 

Apartat 4.4 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de les al·legacions: L’Ajuntament indica les millores introduïdes i les previstes 
en l’àrea de subvencions. 

Comentaris: No afecta el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

f) Contractació 

Al·legació 17ª 

Apartat 4.5 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament accepta les recomanacions sobre l’àrea de 
contractació. 



Comentaris: No requereix comentari addicional. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

1.2 Àrea d’informàtica 

Al·legacions 18ª i 19ª 

Apartat 7 de l’esborrany de l’Informe  

Resum de les al·legacions: L’Ajuntament indica les millores introduïdes i les previstes 
en l’àrea d’informàtica. 

Comentaris: No afecta el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 20ª 

Apartat 7.1, paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Van contestar per error el qüestionari i els treballadors externs en 
són 5 i no 7. 

Comentaris: S’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar la redacció de l’Informe i substituir “set” per 
“cinc”. 

Al·legació 21ª 

Apartat 7.1, paràgraf 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament no realitza funcions de desenvolupament i 
programació; tot el programari és adquirit a empreses especialitzades. 

Comentaris: L’Informe es basa en la contestació al qüestionari realitzada per 
l’Ajuntament, però atenent l’al·legació, s’elimina el paràgraf de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar al paràgraf de l’Informe. 

Al·legació 22ª 

Apartat 7 de l’esborrany de l’Informe  

Resum de les al·legacions: L’Ajuntament indica les millores introduïdes i les previstes 
en l’administració electrònica. 

Comentaris: No afecta el contingut de l’Informe. 



Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 23ª 

Apartat 7.1, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Es menciona que a prèviament a la contractació d’aplicacions 
informàtiques, se sol·licita informe amb l’aprovació de l’usuari responsable. 

Comentaris: Davant la falta d’un procediment aprovat respecte a aquesta qüestió, 
continuem recomanant la seua existència. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 24ª 

Apartat 7.1 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de les al·legacions: L’Ajuntament indica les millores introduïdes en matèria de 
protecció de dades. 

Comentaris: No afecta el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

2. ÀREES DE GESTIÓ ECONÒMICA I INTERVENCIÓ 

2.1 Pressuposts, comptabilitat i Intervenció 

Al·legació 1ª i 2ª 

Apartat 2.2, paràgraf a de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Quant al fet de portar la comptabilitat, l’Ajuntament manifesta 
que les despeses pressupostàries van rigorosament al dia, fins i tot avançats, i els 
ingressos pressupostaris, endarrerits a causa del sistema informàtic. Quant a la 
informació del patrimoni de l’Entitat, el sistema comptable sí que és capaç de 
subministrar la informació, però la seua comptabilitat no és immediata. 

Comentaris: Pel que fa a portar la comptabilitat, l’al·legació posa de manifest allò que 
indiquem en l’Informe: el retard en la comptabilitat. Quant a la informació del 
patrimoni, el sistema comptable pot proporcionar informació, però no s’hi indica que en 
proporcione. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

  



Al·legació 3ª 

Apartats 2.2 g i 6.2.2, paràgraf 18 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que no incorpora en l’informe trimestral al 
Ple la relació de factures que excedeixen de tres mesos sense tramitar el coneixement de 
l’obligació, perquè llevat d’excepcions, no existeixen factures en aquesta situació. A 
més a més s’indica que en l’últim trimestre de l’any podria produir-se aquesta situació i 
no s’ha produït fins ara. 

Comentaris: Incorporar el comentari realitzat per l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

2.2 Ingressos, recaptació o tresoreria 

Al·legació 4ª 

Apartats 2.4 d i 6.2.2, paràgraf 14 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que pel que fa als pagaments pendents 
de justificar, realitza el control de la justificació. En dos pagaments per a justificar 
concrets van cometre un error comptable i no es van donar per justificats en el programa 
de comptabilitat fins a desembre, encara que estaven justificats abans. També indiquen 
que no tenen constància de pagaments pendents de justificar més enllà dels tres mesos. 

Comentaris: L’Informe es basa en les respostes al qüestionari realitzades per 
l’Ajuntament; hi van contestar que existien pagaments pendents de justificar amb una 
antiguitat superior a tres mesos i que els comptes justificatius dels pagaments per a 
justificar no es presenten en termini ni amb els justificants adequats. Com que hi ha 
pagaments en aquestes circumstàncies i la resposta del qüestionari està contestada i 
signada en aqueix sentit sense haver aportat la documentació que sustente l’al·legació, 
l’Informe ha de recollir la informació subministrada inicialment sobre els pagaments per 
a justificar, sense perjudici de fer una referència al que assenyala l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar l’Informe en les termes assenyalats. 

Al·legació 5ª 

Apartat 5.3, paràgraf 7é, guió 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als valors prescrits, l’Ajuntament manifesta que el 
gruix dels valors antics són crèdits incobrables en els quals s’han fet les actuacions 
convenients tendents al cobrament del deute tributari, però no s’han donat de baixa com 
a fallits. S’ha de tenir en compte aquesta observació per a donar de baixa definitiva els 
crèdits més antics. 



Comentaris: No afecta el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 6ª 

Apartats 2.4.f i 5.3, paràgraf 7é, guió 1r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Segons l’Ajuntament la recaptació dels ingressos tributaris 
s’efectua a través d’una empresa municipal de capital íntegrament local (RETOSA) que 
és la que presenta les aplicacions mensuals de recaptació, que sí són revisades en 
l’Ajuntament. Les entitats col·laboradores (bancs) només cobren en els seus comptes 
restringits i traspassen els diners quinzenalment a l’Ajuntament, cosa que és aplicat i 
revisat pel personal de la Unitat de Recaptació. 

Comentaris: Com que es tracta d’un cas no previst en el qüestionari (pregunta K2), és 
admissible l’observació. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar el dit paràgraf de l’Informe. 

Al·legació 7ª 

Apartat 5.3, paràgraf 7é, guió 5é de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que és la societat municipal de 
recaptació (RETOSA) la que realitza els procediments de recaptació, constrenyiment i 
embargaments, i no una entitat col·laboradora bancària, per la qual cosa en aquest cas 
no és incorrecta la dita deducció. 

Comentaris: Acceptem l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar paràgraf. 

Al·legació 8ª 

Apartat 5.3, paràgraf 7é, guió 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que hi ha dificultats en la conciliació 
dels ingressos amb la comptabilitat perquè no compta amb un sistema automàtic de 
registrament de les dades de recaptació a la comptabilitat, que es fa manualment. 

Comentari: L’al·legació confirma l’afirmació de l’Informe i la justifica perquè no hi té 
eines. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

  



Al·legació 9ª 

Apartat 5.3, paràgraf 8é, guió 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que pel que fa a la recomanació d’establir 
un sistema pel qual el ciutadà puga realitzar la liquidació i el pagament de tributs 
mitjançant la utilització de la signatura electrònica, fa constar que s’han iniciat les 
actuacions per a posar en marxa aquest projecte i es preveu que puga estar operatiu en 
l’exercici de 2012. 

Comentaris: Confirma el que assenyala l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 10ª 

Apartat 5.4, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament considera que el nombre de comptes corrents que 
tenia obertes l’Entitat a 1 de gener de 2010 era de 28, i que durant el transcurs de 
l’exercici s’han cancel·lat dos d’aquests comptes, i que és 26 el nombre correcte de 
comptes. 

Comentaris: Els 29 comptes que indica l’Informe inclouen també els comptes restringits 
i encara faltaria computar els comptes corresponents a les entitats bancàries que no han 
respost les confirmacions realitzades. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 11ª 

Apartat 5.4, paràgraf 4t, guió 1r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que tota disposició de fons, inclosos els 
acomptes de caixa fixa, es fa de forma mancomunada. Han remés un escrit a totes les 
entitats bancàries amb els noms dels nous clavers i els seus substituts. L’Ajuntament 
considera, doncs, que es tracta d’un error dels bancs. 

Comentari: Considerar l’observació. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació 12ª 

Apartat 5.4, paràgraf 4t, guió 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament va interpretar en el qüestionari que es referia a les 
persones que podien consultar tots els comptes de l’Entitat, i que són quatre les persones 



amb aquest perfil. En uns altres comptes, com ara en els acomptes de caixa fixa, el 
nombre de persones autoritzades és major. 

Comentaris: L’al·legació no contradiu el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 13ª 

Apartat 5.4, paràgraf 4t, guió 2n de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que a través d’Internet només 
s’efectuen consultes, i que no es fa cap altre tipus d’operació. 

Comentaris: L’informe s’ha basat en les confirmacions bancàries, en concret la referent 
a la Caixa (A.3.9 pregunta 5) i Bànkia 425 Torrent (A.3.13), encara que aquesta última 
va ser cancel·lada el 10 de desembre de 2010. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar l’Informe tot indicant que en comptes de tres 
persones, n’és només una, ja que l’altre compte va ser cancel·lat abans de finalitzar 
2010. 

Al·legació 14ª 

Apartat 5.4, paràgraf 4t, guió 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que és cert que existeixen comptes inactius 
i que procurarà cancel·lar-ne aquells que no registren moviments. 

Comentaris: En l’al·legació es confirma allò exposat en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 15ª 

Apartat 5.6, paràgraf 1r i 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament manifesta que el càlcul de l’endeutament i 
l’estalvi net el realitza l’interventor en els informes preceptius. L’import de les 
“Operacions a curt termini” a 31 de desembre de 2010 hauria de ser zero, ja que totes 
les operacions de tresoreria van ser tornades i cancel·lades. 

Comentaris: L’Ajuntament en al·legacions no ha acreditat la xifra assenyalada. En 
aquest sentit tampoc no hem pogut comprovar el dit import, atés que l’Ajuntament no 
ha retut els comptes corresponent a 2010. 

Conseqüències en l’Informe: Especificar que les xifres que figuren en l’Informe són 
facilitades en el qüestionari. 



Al·legació 16ª 

Apartat 5.6, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que l’increment existent en el deute a llarg 
termini de l’any 2008 a l’any 2009 va ser a causa de la concertació de les operacions 
previstes pel l’Estat i regulades pel Reial Decret 5/2009. 

Comentaris: No podem acceptar l’al·legació perquè l’Ajuntament no ha acreditat 
mitjançant l’oportuna documentació la causa de l’augment de l’endeutament, i tampoc 
no tenim aquesta informació en aquesta Sindicatura en no haver retut els comptes 
corresponents a l’exercici de 2009 i 2010. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 17ª 

Apartat 5.6, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que l’increment patit en el deute a llarg 
termini de l’any 2009 a l’any 2010 és a causa de la inclusió dins d’aquest concepte de la 
devolució de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2008 aprovada pel 
Ministeri d’Hisenda i que els ajuntaments han de computar com a més deute a llarg 
termini. 

Comentaris: No podem acceptar l’al·legació perquè l’Ajuntament no ha acreditat 
mitjançant l’oportuna documentació la causa de l’augment de l’endeutament, i tampoc 
no tenim aquesta informació en aquesta Sindicatura en no haver retut els comptes 
corresponents a l’exercici de 2009 i 2010. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 18ª 

Apartat 5.6, paràgraf 5é, guió 1r i 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament al·lega que no dedueix molt bé de l’Informe si són 
observacions positives, negatives o simplement observacions de fets constatats. 

Comentaris: Com que es tracta d’una observació de fets constatats, considerem 
innecessària la seua inclusió. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar el paràgraf de l’Informe. 
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