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A més de la seua importància en termes purament econòmics, també és 
rellevant el nombre tan elevat de perceptors de nòmina del Consorci, 
que, d’acord amb la informació que consta en l’apartat 4.1 de la memòria 
de l’exercici 2013, puja a: 

Laboral fix 1.530 

Laboral temporal 648 

MIR 176 

Funcionaris 61 

Estatutaris 38 

Total  2.453 

Quadre 2 

En l’informe de l’exercici 2010 d’aquesta Sindicatura Auditoria dels 
sistemes d’informació i de control intern dels processos de gestió de la nòmina 
del personal sanitari de la Generalitat s’assenyalava que “Hi ha diversos 
factors que contribueixen a fer que la gestió de la nòmina sanitària siga 
particularment complexa i que els controls interns establits en els 
sistemes d’informació que suporten la seua gestió adquirisquen una 
importància molt significativa; entre els principals factors podem 
esmentar: 

a)  Elevat volum pressupostari. 

b) Elevat nombre de perceptors. 

c)  Alt grau de substitucions i contractacions. 

d)  Descentralització en la gestió dels assumptes de personal. 

e)  Diversitat de llocs i complexitat normativa. 

f)  Complexitat dels sistemes i aplicacions informàtiques que suporten 
el procés.” 

Aquests factors de risc característics de les institucions sanitàries, 
encara que en menor escala que en la Conselleria de Sanitat i amb les 
pròpies peculiaritats, es reprodueixen en la gestió del personal del 
Consorci, el que ha aconsellat a la Sindicatura revisar els procediments 
de gestió i sistemes de control intern de l’àrea, com a part integrant de la 
fiscalització de 2013 del Consorci. 

Cal destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels 
departaments de sistemes d’informació i d’administració dels processos 
de gestió auditats ha sigut en tot moment completa, el que ha facilitat la 



Consorci Hospital General Universitari de València. Auditoria dels sistemes d’informació 
i de control intern: controls generals i gestió de la nòmina. Exercici de 2013 

5 

bona marxa dels treballs d’auditoria, el resultat dels quals s’aplega en 
aquest Informe. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

Els objectius d’aquest treball han consistit a determinar si el grau 
d’eficàcia dels controls existents en els sistemes d’informació, tant en els 
procediments manuals com en les aplicacions informàtiques, aporta un 
nivell de confiança raonable per garantir que els processos de gestió del 
personal s’executen correctament, que les nòmines s’elaboren i que es 
comptabilitzen i paguen adequadament i per reduir el risc d’errors i 
irregularitats. 

Així mateix, en l’Informe es pretén oferir mesures correctores a les 
possibles deficiències de control intern observades en el curs de 
l’auditoria, per a la qual cosa es formulen les recomanacions pertinents 
que contribuïsquen a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern 
i l’eficiència dels processos de gestió. 

L’abast d’aquesta auditoria ha inclòs l’anàlisi dels procediments de 
gestió del personal, tant de manuals com de les aplicacions i sistemes 
informàtics que suporten aquesta gestió, i dels controls interns existents. 
L’auditoria ha sigut realitzada en el primer semestre de 2014 i s’hi ha 
revisat la situació dels procediments i controls durant 2013 i 2014, fins a 
la finalització del treball de camp. 

En l’annex I es pot consultar el mapa de processos relacionats amb la 
gestió de personal i elaboració de la nòmina, i la descripció succinta 
d’aquests processos. Atesa l’amplitud i complexitat d’aquests 
procediments de gestió, la nostra revisió s’ha focalitzat en els 
subprocessos de: 

- previsió pressupostària de la nòmina, 

- altes i baixes de personal, 

- variacions i elaboració de la nòmina, 

- comptabilització i 

- pagament de la nòmina. 

Així mateix, hem revisat les diferents interfícies que traslladen la 
informació subministrada per l’aplicació informàtica de gestió de 
personal (MOVICON) a l’aplicació de nòmines (GINPIX) i d’aquesta a 
l’aplicació comptable (SICAP), per generar, juntament amb la resta 
d’informació econòmica, els comptes anuals del Consorci. 
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El disseny, implantació i bon funcionament dels controls interns en els 
procediments de gestió i en els sistemes d’informació és una 
responsabilitat que correspon als òrgans de govern i direcció del 
Consorci. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en el Consorci, podrien existir fets 
motivats per errors o irregularitats que no han sigut detectats en la 
revisió efectuada. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2, cal 
concloure que el nivell de control existent en els sistemes d’informació i 
en els procediments de gestió del personal i d’elaboració de la nòmina 
aporta un nivell de confiança raonable per garantir que s’executa 
correctament, que es comptabilitzen adequadament les operacions 
realitzades i per garantir també la validesa, integritat, exactitud, 
confidencialitat i disponibilitat de la informació relacionada. 

No obstant això, hi ha debilitats materials de control intern que 
representen un risc elevat per a la fiabilitat de la informació i els òrgans 
de govern i direcció s’han de comprometre de manera clara i decidida a 
reparar-les. Les més importants es refereixen a: 

- La manca d’un document de polítiques generals de seguretat de la 
informació aprovat pels òrgans de govern i direcció. 

- Deficiències en les polítiques i procediments de gestió d’usuaris i 
dels permisos d’accés als sistemes i aplicacions informàtiques. 
Aquestes deficiències, a més, invaliden els controls basats en la 
segregació de funcions. 

- Encara que aquestes debilitats de control són molt importants, s’ha 
constatat l’existència de controls compensatoris manuals en el 
Departament de Nòmina, que mitiguen però no eliminen el grau de 
risc tan elevat que existeix. En absència d’aquests controls 
compensatoris, que depenen de les persones, els sistemes 
informàtics no garantirien la integritat, fiabilitat o exactitud de la 
informació que s’utilitza per confeccionar la nòmina i la 
comptabilitat. 

- Els controls sobre els procediments de pagament no són tan sòlids 
com requereix la gestió d’un ens de les dimensions i complexitat de 
CHGUV. 
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A més, durant la realització del treball hem identificat un conjunt de 
debilitats materials i deficiències significatives1 de control que detallem 
en els apartats següents i hem formulat les recomanacions que se’n 
deriven, la implantació de les quals pot contribuir a incrementar 
l’ambient de control i a reduir la probabilitat que hi haja incorreccions 
per errors o irregularitats en els comptes anuals. 

Les deficiències de control intern i recomanacions que s’apleguen en els 
apartats següents han sigut comentades amb detall amb els interlocutors 
de la Sindicatura en els distints departaments responsables del Consorci. 

4. METODOLOGIA DE TREBALL 

El enfocament metodològic està fonamentat en les normes tècniques 
d’auditoria aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes.2 

En particular, se n’han aplicat en aquest treball les referides a l’auditoria 
dels controls generals dels sistemes d’informació (Secció 850 del Manual) 
i a l’auditoria de les despeses de personal (Secció 861 del Manual). 

En l’annex II es descriu succintament la metodologia de treball que s’ha 
seguit en l’auditoria dels sistemes d’informació i de control intern 
aplegada en el present Informe, així com diversos aspectes de 
l’enfocament adoptat en la revisió dels controls interns. 

Ateses les característiques especials del treball que s’ha de realitzar 
sobre els sistemes d’informació, aquest l’ha efectuat personal de la 
Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura de 
Comptes, conjuntament amb l’equip de fiscalització dels comptes de 
l’exercici 2013 del Consorci. L’informe de fiscalització (auditoria de 
regularitat) dels comptes del Consorci, focalitzat en l’àrea de personal, 
s’integrarà en el “Volum V – Informes de fiscalització dels consorcis” de 
l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat de l’exercici 
2013 i es recomana llegir-lo conjuntament amb el present Informe. 

5. CONTROLS GENERALS DE TECONOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

D’acord amb els objectius de l’auditoria hem revisat l’eficàcia dels 
controls generals de tecnologies d’informació (CGTI) relacionats amb les 
aplicacions informàtiques utilitzades per donar suport al procés de 
gestió de la nòmina del personal, així com al procés comptable. 

Els controls generals són les polítiques i procediments que s’apliquen a 
la totalitat o a gran part dels sistemes d’informació d’una entitat, 
incloent-hi la infraestructura tecnològica, que ajuden a assegurar-ne el 

                                                 
1 Vegeu definicions en l’annex II 
2 Accessible en la pàgina web de la Sindicatura: www.sindicom.gva.es 
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correcte funcionament, i proporcionen, si funcionen adequadament, una 
garantia raonable sobre la seguretat, disponibilitat, integritat i 
confidencialitat de la informació. 

La revisió dels controls generals s’ha dividit en les àrees de “Marc 
organitzatiu”, “Gestió de canvis”, “Operacions dels sistemes 
d’informació”, “Accés a dades i programes” (controls sobre la gestió 
d’accessos de les aplicacions GINPIX, MOVICON i SICAP i bases de dades 
subjacents) i “Continuïtat del servei”, tal com són definides en la secció 
850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. La revisió 
s’ha centrat en el subconjunt de controls que s’han considerat més 
rellevants d’acord amb l’objectiu i abast d’aquesta auditoria. 

La taula i gràfic següents mostren el grau de compliment dels 61 controls 
generals que s’han revisat en l’auditoria: 
 

Àrea CGTI 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Marc organitzatiu 1 4 8 13 

Gestió de canvis 0 4 1 5 

Operacions dels sistemes 
d’informació 10 9 1 20 

Accés a dades i programes 2 7 6 15 

Continuïtat del servei 2 6 0 8 

Total controls avaluats 
15 30 16 61 

24,6% 59,2% 26,2% 100,0% 

Quadre 3  
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Consorci, així com elaborar plans anuals d’inversions en TI 
aprovats formalment. Aquests plans hauran de concretar els 
projectes o fases de projectes que cal executar en l’exercici al qual 
es referisquen i les dotacions pressupostàries anuals i plurianuals 
necessàries. També s’han d’establir indicadors que permeten 
conèixer el grau de compliment dels objectius previstos en els 
plans. 

2. El Consorci disposa d’un Reglament Orgànic i Funcional (ROF) en el 
qual es defineixen genèricament funcions de l’Àrea de Sistemes 
d’Informació (SSII). Aquestes funcions, però, no estan prou 
desenvolupades dins de l’organització. L’Àrea de SSII disposa d’un 
organigrama que no està aprovat formalment. 

 L’absència de definicions concretes de les funcions de l’Àrea de SSII 
i d’un organigrama aprovat degudament representa un risc mitjà 
que no hi haja una atribució clara de responsabilitats al personal 
sobre les activitats que ha de portar a terme. 

 Recomanem desenvolupar les funcions atribuïdes en el ROF 
indicant l’estructura que ha de tenir l’Àrea i l’assignació de 
responsabilitats. Aquest organigrama o desenvolupament funcional 
i orgànic ha de ser aprovat degudament. 

3. No hi ha un document de polítiques generals de seguretat de la 
informació del Consorci, aprovat pels òrgans de govern i direcció, 
que garantisca el compromís de l’Entitat amb la seguretat de la 
informació. 

 La inexistència d’un compromís explícit i formal dels òrgans de 
govern i direcció amb la seguretat de la informació representa un 
element d’incertesa i un risc alt per a l’aplicació efectiva de les 
mesures i iniciatives sobre seguretat de la informació impulsades 
dins de l’organització.3 

 Recomanem que els òrgans de govern i direcció aproven un 
document de polítiques generals de seguretat de la informació del 
Consorci que determine l’estructura organitzativa en aquesta 
matèria i les responsabilitats que se’n deriven. També s’han 
d’aprovar i programar els plans de formació en matèria de 
seguretat de la informació que abracen tots els usuaris dels 
sistemes. 

4. Per Ordre 11/2011, de 21 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat, es 
van crear els fitxers de dades de caràcter personal de la Conselleria 

                                                 
3  Per exemple, s’han realitzat cursos complementaris de formació i conscienciació per 

a la seguretat de la informació dirigits als usuaris dels sistemes d’informació del 
Consorci aprofitant la impartició d’uns altres cursos, tanmateix no hi ha un pla 
anual de formació en la matèria. 
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de Sanitat, i es van suprimir els fitxers de dades de caràcter 
personal sota responsabilitat del Consorci. El Consorci no ha 
notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) cap 
fitxer, fet que incompleix el que estableix l’article 55 del Reial 
Decret 1720/2007, del Reglament de Desenvolupament de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). En 
setembre de 2014 la Direcció del Consorci ha aprovat un document 
de seguretat. 

 D’altra banda, s’ha sobrepassat el termini de dos anys per a la 
realització d’auditories de compliment establides en l’article 96 del 
RDLOPD, ja que l’última es va realitzar en 2011. 

 El Consorci tampoc ha realitzat cap acció relativa al compliment del 
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l’Àmbit de l’Administració Electrònica ni 
del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema 
Nacional de la Interoperabilitat en l’Àmbit de l’Administració 
Electrònica. 

 Aquests fets representen un risc alt que siguen qualificats per 
l’AEPD d’“infraccions greus” segons la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

El Consorci ha de realitzar les accions necessàries per a complir 
adequadament la normativa esmentada més amunt. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

5. El Consorci no disposa en l’actualitat d’un procediment aprovat de 
gestió de canvis en les aplicacions. 

Encara que disposa de procediments tècnics associats a la gestió de 
canvis, i que es realitzen procediments de supervisió i control per a 
les aplicacions més crítiques, falta desenvolupar els aspectes 
següents: 

- Definició del procés d’identificació de necessitats de 
programari i de maquinari dels usuaris. 

- Definició del procés de sol·licitud i de control de les sol·licituds 
de canvi. 

- Definició de les proves i del registre i aprovació d’aquestes. 

- Definició dels responsables i del procediment per a aprovar els 
canvis. 

- Aprovació del procediment al nivell directiu adequat. 
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La inexistència d’un procediment de gestió de canvis representa un 
risc mitjà que els canvis en les aplicacions es realitzen sense una 
supervisió i aprovació adequada dels usuaris, i s’executen sobre els 
sistemes reals que suporten els serveis del Consorci, sense realitzar 
els controls previstos en les normes generalment acceptades de 
bona gestió dels sistemes d’informació. La situació actual podria 
comprometre la seguretat, fiabilitat i confidencialitat de la 
informació. Això no obstant, aquest risc es mitiga parcialment 
perquè es tracta d’aplicacions comercials amb un alt grau 
d’estandardització. 

Recomanem que s’aprove un procediment de gestió de canvis en 
les aplicacions que preveja els controls esmentats i tots els  que es 
consideren rellevants en funció de les característiques dels 
sistemes del Consorci. 

Operacions dels sistemes d’informació 

6. El Consorci té contractats, entre altres, la gestió d’antivirus, la 
gestió d’incidències de microinformàtica, el manteniment dels 
centres de procés de dades (CPD) i la implantació d’un nou tallafocs. 
No consta que els procediments que realitzen les empreses 
contractades estiguen formalitzats i/o aprovats. Aquests 
procediments han de ser coneguts pel personal responsable del 
Consorci. Els contractes han de determinar la documentació que ha 
d’aportar l’empresa contractada. 

 La manca de formalització, aprovació dels procediments operatius 
de TI i el desconeixement del personal del Consorci d’alguns dels 
procediments executats per les empreses contractades en matèria 
de gestió de les TI, implica un risc mitjà de manca d’homogeneïtat 
en la realització d’operacions, major dependència de l’organització 
pel que fa a les persones o empreses contractades o que la 
realització de tasques no autoritzades o incorrectes passe 
desapercebuda. 

 Recomanem formalitzar i aprovar els procediments de gestió del 
departament de TI, prioritzant els més crítics o rellevants, o aquells 
realitzats per empreses contractades. Els procediments han d’estar 
a l’abast de tot el personal implicat en la seua execució. 

7. L’establiment de mesures que garantisquen la seguretat física és un 
element important per a la seguretat dels sistemes d’informació. No 
hi ha controls d’identificació per a l’accés a les oficines de treball 
del departament de SSII. Un dels CPD del Consorci estava en fase de 
trasllat d’ubicació en finalitzar el treball de camp de l’auditoria. La 
manca de planificació suficient ha provocat que la nova ubicació 
presente diferents problemes d’adequació (greus problemes de 
temperatura, adequació del sostre, etc.) que representaran un cost 
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energètic elevat de manteniment operatiu. A més s’han observat 
deficiències pel que fa a l’autorització i control de l’accés als CPD. 

 La inexistència de controls d’accés a les dependències i les 
condicions insuficients dels CPD representa un risc mitjà per a la 
seguretat i integritat dels actius ubicats en el seu interior. 

 Recomanem que els controls d’identificació d’accés als CPD 
incloguen el personal propi de l’Entitat, que s’establisca una 
autorització formal de les persones que poden accedir als CPD i que 
s’adeqüen les condicions físiques de les ubicacions dels CPD per a 
millorar la seguretat física i la protecció d’actius. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

8. Les polítiques d’accés i de configuració de les contrasenyes del 
domini i de les aplicacions (MOVICON, GINPIX i SICAP) no són tan 
robustes que exigeixen les bones pràctiques en matèria de gestió de 
TI. Així mateix, en revisar la gestió d’usuaris, s’han identificat 
múltiples usuaris genèrics o indeterminats. 

Aquesta configuració tan deficient de les polítiques de seguretat 
representa un risc alt d’accessos no autoritzats a les aplicacions i al 
domini, i la impossibilitat d’atribuir responsabilitats i de garantir 
una segregació adequada de funcions en els processos de gestió. 

Recomanem modificar les polítiques i paràmetres d’autenticació 
(contrasenyes) configurades en el domini i en les aplicacions i 
adaptar-les als paràmetres generalment acceptats (complexitat 
mínima, canvi de contrasenyes cada 3 o 6 mesos, historial de 
contrasenyes mínim de 5, blocatges davant intents fallits, etc.) 

També recomanem eliminar els usuaris genèrics i transformar-los 
en usuaris nominatius i, en cas de necessitar utilitzar-los 
excepcionalment, assignar la responsabilitat sobre aquest usuari 
genèric a alguna persona determinada. 

En al·legacions el Consorci ens ha informat que ha canviat i/o 
revisat l’autentificació de les aplicacions indicades, i que també ha 
modificat les polítiques de contrasenyes seguint els paràmetres 
generalment acceptats. Així mateix, s’indica la intenció de realitzar 
revisions periòdiques dels dits canvis. 

9. El personal de l’àrea de SSII segueix un procediment per a les altes 
dels usuaris en el domini i en les aplicacions (MOVICON, GINPIX i 
SICAP) que està afectat per una enorme casuística: personal del 
Consorci (ubicat dins o fora de les instal·lacions), personal extern al 
Consorci que està en les instal·lacions del Consorci, personal extern 
que vol accedir a informació del Consorci, etc. No hi ha un 
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procediment formalitzat que considere totes aquestes possibilitats, 
ni tampoc hi ha comunicació en cas de baixes d’usuaris o 
cancel·lació de permisos. Tampoc no es realitzen revisions 
periòdiques d’usuaris. Tot això provoca que hi haja usuaris actius 
en el domini i en les aplicacions que ja no treballen en l’Entitat o 
usuaris que han canviat de funcions però que continuen tenint 
accés a aplicacions a les quals no haurien de poder accedir. 

 Aquesta situació implica un risc alt d’accessos no autoritzats a les 
aplicacions i a les dades. També compromet l’eficàcia de la 
segregació de funcions existent en els processos de gestió. 

 Recomanem formalitzar un procediment de gestió d’usuaris i de 
permisos que incloga els processos i la implicació dels responsables 
dels diferents departaments en les altes, en els canvis de lloc de 
treball i en les baixes dels usuaris de domini i de les aplicacions. La 
gestió d’usuaris en els sistemes s’ha de realitzar d’acord amb el 
principi d’atribució dels mínims permisos necessaris per a l’exercici 
de les funcions assignades. 

 També ha d’incloure la realització de revisions periòdiques dels 
usuaris autoritzats i els permisos assignats en els sistemes i 
aplicacions, de manera que es garantisca que cada usuari disposa 
de les capacitats mínimes necessàries per a exercir les seues 
funcions i cap altra. Cal conservar la documentació acreditativa de 
les revisions realitzades, dels resultats i de les accions que s’hi 
hagen dut a terme. 

 En al·legacions el Consorci ens ha informat que es formalitzaran els 
procediments de gestió d’usuaris i permisos. 

Continuïtat de l’activitat 

10. El Consorci posseeix un robot de còpies de seguretat i disposa d’una 
empresa contractada per a gestionar-lo. Així mateix hi ha alguns 
procediments formalitzats per a realitzar còpies i per a restaurar-
les, tanmateix, els procediments no estan actualitzats i aprovats i 
falten alguns per formalitzar. Així mateix no es realitzen 
periòdicament restauracions per a comprovar la realització correcta 
de les còpies de seguretat. 

 En cas de desastre, la còpia de dades i programes pot no ser 
restaurada adequadament per falta de personal que conega les 
activitats a realitzar o per existència d’errors en les còpies. Aquesta 
situació implica un risc mitjà de pèrdua de dades i programes. 

 Recomanem que es completen, actualitzen i aproven degudament 
els procediments de còpies de seguretat. Els procediments han 
d’incloure les proves de restauració periòdica de dades i programes 
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Les deficiències principals de control intern en el procés de gestió de la 
nòmina i en les aplicacions informàtiques (MOVICON, GINPIX i SICAP) 
que s’han identificat en la revisió efectuada són les següents: 

1. La realització de la previsió pressupostària per a l’exercici següent 
es basa en una estimació i projecció de la despesa de l’exercici 
següent. El 2013 no hi havia un procediment formalitzat per a 
realitzar la previsió ni per a transmetre la informació entre els 
diferents departaments per a incorporar-la al pressupost del 
Consorci. 

 La previsió pressupostària basada en factors no contrastats entre 
els diferents departaments afectats representava una risc baix que 
la quantificació i comptabilització de la massa retributiva en el 
pressupost del Consorci no siga fiable i exacta. 

 Durant la redacció d’aquest Informe s’ha formalitzat i aprovat 
aquest procediment, motiu pel qual no efectuem cap recomanació 
pel que fa al cas. 

2. Hi ha un procediment, realitzat pel responsable de nòmines, que 
determina els requisits i passos que cal seguir en les 
comprovacions prèvies al tancament de la nòmina. Tanmateix 
aquest procediment no està autoritzat ni està documentat perquè 
siga comprensible per tercers. Així mateix, no hi ha un procediment 
que determine la documentació i tramitació dels diferents tipus de 
variacions de nòmina. 

 Hi ha un risc mitjà que hi manque algun control en el tancament de 
la nòmina o que hi haja falta d’homogeneïtat en la tramitació de les 
variacions de nòmina i també que no s’aporte tota la documentació 
necessària per a justificar cada tipus de variació. 

 Recomanem aprovar un procediment que regule la documentació 
que cal aportar en el procés de comunicació i justificació de les 
variacions de nòmina. 

 Aquest procediment hauria de preveure les responsabilitats, els 
terminis i documentació que ha d’aportar, així com els passos per a 
comunicar i tramitar les baixes temporals, la comunicació d’errors 
en les nòmines detectats pels departaments o els treballadors i la 
tramitació dels reintegraments en nòmina. 

 També hauria d’aprovar-se el procediment ja formalitzat de 
comprovacions prèvies al tancament de la nòmina. 

 En al·legacions el Consorci ens ha informat que ja ha implantat 
aquesta recomanació, perquè en setembre de 2014 els responsables 
del Consorci han aprovat un procediment formalitzat que esmena 
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les deficiències indicades anteriorment, motiu pel qual no s’efectua 
cap recomanació sobre la qüestió. 

3. L’aplicació GINPIX genera uns fitxers amb el detall dels 
assentaments comptables perquè es puguen comptabilitzar i altres 
fitxers amb el detall de les transferències individualitzades 
corresponents als imports líquids de les nòmines. Aquests fitxers 
editables s’envien per correu electrònic a personal dels 
departaments de Comptabilitat i de Tresoreria. Aquest mitjà de 
transmissió no garanteix la confidencialitat ni la traçabilitat de 
l’accés. A més, el fitxer de transferències no és revisat després que 
siga utilitzat ni es verifiquen les quantitats pagades. 

 Aquestes circumstàncies representen un risc alt que aquest fitxer 
puga ser indegudament visionat, modificat o alterat i que es paguen 
quantitats no autoritzades.  

 Recomanem que els fitxers es graven en una carpeta o ubicació 
determinada, que hi haja autorització explícita del personal amb 
accés a aquesta ubicació, així com que s’establisca algun tipus de 
revisió dels fitxers de transferències enviats per comprovar que els 
imports pagats coincideixen amb els imports que resulten de la 
nòmina aprovada. 

 En al·legacions el Consorci ens ha informat que ja s’ha implantat 
parcialment la recomanació, perquè en setembre de 2014 s’ha creat 
una carpeta d’accés restringit i s’ha formalitzat i aprovat una llista 
de personal amb permisos d’accés a la dita carpeta. Així mateix 
s’ha autoritzat a la Secció de nòmines l’accés a la plataforma de 
pagaments amb el perfil de consulta.  

4. Els fitxers indicats en l’apartat anterior són importats en l’aplicació 
de comptabilitat i en l’aplicació de pagament respectivament. En el 
moment de realitzar el treball de camp, els processos d’importació i 
validació d’ambdues aplicacions estaven en procés de 
documentació. 

 En l’aplicació de pagament hi ha tres persones que utilitzen el 
mateix identificador d’usuari, que, a més, té capacitat de disposició 
solidària o indistinta en la banca electrònica. 

 L’absència d’un procediment aprovat per comptabilitzar la nòmina i 
realitzar les transferències implica un risc alt que es produïsquen 
incorreccions en la comptabilització o en el pagament d’aquesta i 
que no es puga identificar la persona que el va realitzar. 

Recomanem establir procediments degudament aprovats en què es 
detallen els passos que cal seguir per a assegurar la integritat de les 
dades transferides, les persones responsables i aquells detalls 
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necessaris per a garantir una correcta comptabilització i pagament 
de la nòmina. 

El Consorci ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les 
signatures autoritzades per al pagament mitjançant l’aplicació de 
banca electrònica siguen mancomunades i amb criteris de 
segregació de funcions. 

El Consorci ens ha informat en al·legacions que, mitjançant 
comunicació a les entitats financeres datada el 19 de setembre de 
2014, s’habilita determinats empleats per consultar la informació de 
la plataforma de pagaments. També s’al·lega que, en aplicació de 
les recomanacions realitzades, ha formalitzat i aprovat 
procediments de comptabilització i pagament de la nòmina i que 
s’han establit mesures i previst modificacions normatives perquè la 
disposició de fons del Consorci la realitzen diverses persones de 
manera mancomunada. 

5. En el Consorci no hi ha un departament o òrgan específic de 
fiscalització, de manera que no es realitzen, entre altres, controls 
previs sobre la nòmina. 

Hi ha un control compensatori, ja que aquesta mena de controls els 
realitza sistemàticament el mateix Departament de nòmina, 
dependent de la Direcció de Recursos Humans. 

El fet que no hi haja una unitat independent de la gestió que 
realitze controls previs a la comptabilització i pagament de la 
nòmina representa un risc alt que hi haja errors o irregularitats no 
detectats. El control compensatori existent mitiga solament 
parcialment aquest risc, ja que no existeix una segregació adequada 
de funcions. 

Recomanem que es dote de personal i de mitjans la Unitat de 
Control Intern i que es realitzen revisions de caràcter previ que 
garantisquen el control i la supervisió de les despeses i pagaments 
del Consorci, dotant la dita Unitat d’independència funcional en el 
ROF. En al·legacions el Consorci informa que assignarà les tasques 
de supervisió a la dita Unitat. 

6. El Consorci no disposa de cap aplicació per al control horari i 
d’assistència al lloc de treball, si bé se segueix un procediment de 
registre i signatura en algunes àrees, que presenten diferents 
deficiències. 

 El fet que no es controle adequadament la jornada presencial dels 
treballadors representa un risc alt que hi haja despeses per treballs 
no realitzats, ja que no es garanteix el compliment horari dels seus 
empleats. 
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- Les dades de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i el 
balanç de 2013 aprovats sorgeixen dels apunts individualitzats 
registrats en comptabilitat. 

- La informació comptabilitzada referent a meritacions de nòmina en 
el capítol 1 es correspon, excepte diferències no significatives, amb 
la informació processada en l’aplicació GINPIX. 

- Les dades de meritacions i retencions de personal de 2013 que es 
dedueixen de l’aplicació GINPIX coincideixen, excepte diferències 
no significatives, amb les que figuren en la informació declarada a 
l’AEAT (model 190). 

8. 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 el qual es va tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització, es va trametre als gestors del 
Consorci, perquè, en el termini concedit, formularen, en el seu cas, 
al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats han formulat, en el seu cas, 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 emès, que han servit per a la seua estimació o desestimació per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos III i IV d’aquest Informe. 

 

 

 



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 de 2014 d'aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 
de desembre de 2014, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 15 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

Descripció del procés de gestió de la nòmina i de 
l’entorn tecnològic 
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Quan es produeixen variacions dels imports dels diferents conceptes 
retributius, motivats per la publicació d’una nova normativa, es graven 
en l’aplicació GINPIX els nous imports per als càlculs de les nòmines 
següents. 

Gestió dels llocs de treball 

La gestió dels llocs de treball, és a dir, les modificacions en la plantilla, es 
realitza a partir d’una base de dades Access. La plantilla de llocs objecte 
de fiscalització va ser aprovada pel Consell de Govern en octubre de 2012 
i publicada en la web en febrer de 2013. En juny de 2014 s’ha aprovat una 
nova plantilla. 

Gestió de les persones 

Les altes, baixes i incidències del personal es realitzen a partir de 
diferents bases de dades Access, entre les quals destaca MOVICON, que 
registra les persones contractades amb les característiques dels 
contractes. En GINPIX es registra la informació de les persones en relació 
amb el seu lloc de treball i les característiques d’aquest. Periòdicament 
(setmanalment i mensualment) es comprova que les altes i baixes en 
MOVICON coincideixen amb les dades de GINPIX. 

Elaboració de la nòmina: Gestió de les variacions i incidències de nòmina 

Mensualment s’introdueixen en l’aplicació GINPIX totes les variacions i 
incidències de nòmina (altes i baixes de persones, modificacions de llocs 
i variacions dels conceptes retributius de les persones). Els expedients de 
variacions de nòmina arriben a la secció de personal juntament amb la 
documentació que dóna suport a la variació. El personal d’aquest 
departament és el responsable de registrar la variació en l’aplicació de 
nòmina, una vegada que s’ha revisat la documentació justificativa. Tota 
la informació referent a actualitzacions o variacions de la nòmina es 
desa en una carpeta mensual en format electrònic. 

Aproximadament el dia 20 de cada mes les variacions de nòmina es 
tanquen i es genera la documentació provisional de la nòmina, que és 
revisada pel personal del servei de nòmina. Després de la verificar i 
esmenar, si és el cas, errors, es genera la nòmina aplicant una sèrie de 
controls. Hi ha conceptes que, per la seua naturalesa, són pagats a mes 
vençut, com ara les guàrdies, nocturnitat i plus de treball per torns 
respectivament. 

A més d'això, es comprova que hi ha crèdit adequat i suficient per a totes 
les partides pressupostàries de la nòmina calculada. En cas contrari, es 
realitza una petició d’“ajust pressupostari” al gerent, perquè aprove 
l’ajust del capítol 1. Una vegada aprovat, s’envia al servei de 
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comptabilitat perquè realitze la modificació pressupostària abans de 
comptabilitzar la nòmina. 

Una vegada considerats correctes tots els imports, el responsable de 
nòmina genera els fitxers comptables i de pagament i els envia als 
departaments de comptabilitat i tresoreria respectivament. 

Pagament de la nòmina 

El pagament de la nòmina el realitza la Tresoreria del Consorci d’acord 
amb els fitxers que contenen les relacions de transferències remeses el 
Servei de Personal. Una vegada es rep l’aprovació de la directora 
econòmica, es tramita l’enviament del fitxer de pagament. 

Prèviament al pagament, s’utilitza una aplicació oferida pels bancs per 
comprovar que s’ha format correctament el fitxer XML que conté les 
transferències individuals. Una vegada formalitzada l’ordre de pagament 
i verificada, es remeten els fitxers per mitjà de banca telemàtica per al 
pagament efectiu. 

Comptabilització 

La comptabilització de la nòmina la realitza la Direcció d’Econòmica i 
Financera. 

Gestió de reintegraments 

Una vegada detectat el pagament indegut, si la persona continua en 
nòmina, o queda pendent la liquidació de saldos, els casos més comuns, 
es descompten de la nòmina següent o de la liquidació dels imports 
corresponents, o, si ja no figura en la nòmina, es comunica a la Direcció 
Econòmica perquè gestione el cobrament. 

B.  Entorn tecnològic 

De manera visual, l’entorn auditat sobre una tecnologia de virtualització 
de programari ha sigut: 
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- El sistema operatiu sobre el qual operen les aplicacions és Windows 
Server. 

Les dades comptables derivades de la nòmina gestionades amb 
l’aplicació GINPIX es traspassen, per mitjà d’una interfície mixta, 
automatitzada i manual, a l’aplicació comptable SICAP, que gestiona 
l’Àrea Econòmica i Financera. 



 

 

 

 

ANNEX II 

Enfocament metodològic de l’auditoria de sistemes 
d’informació 

  



Consorci Hospital General Universitari de València. Auditoria dels sistemes d’informació 
i de control intern: controls generals i gestió de la nòmina. Exercici de 2013 

Annex II: Enfocament metodològic de l'auditoria de sistemes d'informació 

9 

Els controls interns 

El treball realitzat s’ha estructurat en dos grans blocs: 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes d’informació que 
donen suport al procés de gestió revisat i a la gestió econòmica i financera. 

 Com que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades els suporten els sistemes d’informació generals del 
Consorci, l’auditoria ha inclòs l’anàlisi dels controls generals de 
l’entorn de tecnologies de la informació, que estableixen un marc 
general de confiança pel que fa al funcionament dels controls en els 
processos i aplicacions de gestió. 

 Per tal de poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de TI siguen efectius i, per tant, que permeten garantir el 
bon funcionament d’aquells, ja que, en cas contrari, no es podrà 
confiar en els controls automàtics que inclouen les dites 
aplicacions. 

Prenent en consideració els diferents nivells que conformen el 
sistema d’informació del Consorci, la revisió dels CGTI s’ha 
estructurat en les àrees que es detallen tot seguit, concertant-se en 
l’anàlisi dels aspectes següents (que inclouen els controls rellevants 
identificats): 

A Marc organitzatiu 

A.1  Organització i personal d’àrea TI 
A.2 Planificació, polítiques i procediments 
A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

B Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1  Adquisició d’aplicacions i sistemes 
B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 

C Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 
C.2 Seguretat física 
C.3  Serveis externs 

D Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 
D.2 Procediments de gestió de drets d’accés a les aplicacions 
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D.3 Procediments de gestió de drets d’accés als sistemes i SGBD 

E Continuïtat del servei 

E.1  Còpies de seguretat 
E.2 Gestió de la continuïtat del servei 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de la nòmina del personal 
del Consorci. 

La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l’eficàcia dels controls rellevants garanteixen que el 
procés de gestió revisat s’executa correctament i mitiguen el risc 
d’errors i irregularitats, alhora que garanteixen la validesa, 
integritat i exactitud de la informació. 

En síntesi, el procediment seguit ha consistit en: 

1. Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscos existents en cada fase del procés 
i els controls implantats pel Consorci; conèixer i entendre els 
sistemes informàtics involucrats, els fluxos de dades que 
generen les operacions i com impacten en els estats financers. 

2.  Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les 
aplicacions informàtiques com els controls manuals establits 
per a mitigar els riscos existents. 

 El propòsit d’aquesta avaluació és determinar si els controls 
implantats en els processos són suficients i són eficaços en 
disseny (estan dissenyats adequadament per a cobrir els riscos 
d’errors en els estats financers en cadascun dels processos 
analitzats), identificant els controls rellevants. 

3. Comprovar, mitjançant les proves d’auditoria oportunes, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en el seu 
funcionament operatiu. 

Criteris d’avaluació dels controls interns 

Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, 
aquests s’han categoritzat en els nivells següents: 
 

Efectius Parcialment efectius No efectius 

El control s’ha implantat 
totalment i no presenta 
debilitats de cap tipus. 

El control no s’ha 
implantat totalment o 

presenta alguna 
debilitat. 

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 

control irregular de 
l’activitat o no es guarda 

evidència del control. 
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Criteris per a categoritzar les recomanacions 

Les recomanacions efectuades estan basades en les deficiències de 
control intern detectades. La seua categorització s’ha establit en funció 
dels criteris de risc i cost d’implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la resolució 
d’aquestes recomanacions es basa en el risc potencial que representa la 
incidència detectada. Les primeres actuacions que cal portar a terme 
seran aquelles que mitiguen els riscos de nivell alt. Tot seguit, s’hauria 
d’actuar sobre les accions que mitiguen riscos de nivell mitjà i, en última 
instància, s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscos de nivell 
baix. 

També s’efectua una indicació del cost o complexitat d’implantació del 
control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de les recomanacions proposades. 

Tot seguit detallem els criteris de categorització utilitzats: 
 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte 
potencial de la 
incidència 
detectada. 

Alt 

Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de manera molt significativa el control 
intern o poden representar un risc d’incorrecció material 
en els comptes anuals. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives que no 
representen una bona pràctica i que podrien repercutir 
en el sistema de control intern o en la integritat de les 
dades. 

Baix 

Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, ni és probable que 
arriben a representar un risc d’incorrecció material en 
els comptes anuals, però que al nostre parer han de ser 
considerades per la direcció de l’Entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que 
s’han de 
destinar a 
executar l’acció 
recomanada. 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa i/o requereix un temps d’implantació més 
llarg i/o un cost elevat. 

Mitjà Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en durada i en dificultat. 

Baix Aspecte de control o deficiència que té una solució fàcil i 
ràpida per a resoldre la deficiència de control. 

Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, les incidències detectades en la revisió dels controls interns es 
classifiquen de la manera següent: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’Entitat o a la 
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seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser 
deficiències de disseny del control (quan un control necessari per a 
assolir l’objectiu de control no existeix o no està dissenyat 
adequadament) o deficiències de funcionament (quan un control 
adequadament dissenyat no opera tal com va ser dissenyat o la 
persona que l’executa no el realitza eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, 
o una combinació de deficiències, que afecten adversament la 
capacitat de l’Entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable, 
d’acord amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables, i existeix una probabilitat que és més que remota, que 
una manifestació errònia en els comptes anuals, que no és 
clarament trivial, no siga previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, pel que fa a les quals hi ha una 
possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no siga previnguda o detectada i esmenada en 
un termini oportú. 
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Informe sobre les al·legacions
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA DELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ I DE CONTROL INTERN: CONTROLS GENERALS I GESTIÓ DE 
LA NÒMINA DEL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE 
VALÈNCIA 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 25 de setembre de 2014 i 
respecte a aquestes informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 3, punt 1 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que “el document de polítiques generals de seguretat” 
ha sigut formalment aprovat el setembre de 2014, pels òrgans de govern i 
direcció. 

El document de polítiques generals de seguretat és un document que 
defineix les directrius organitzatives en matèria de seguretat. És el marc 
dins del qual s’han de desenvolupar els procediments i activitats 
realitzats en l’Entitat i ha de ser aprovat i recolzat per la direcció. 

L’annex I de les al·legacions es correspon amb el document de seguretat, 
document necessari per al compliment de l’LOPD, però que no té el 
mateix contingut i funció que aquell. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 5, punt 1 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que des de l’àrea de TI es concreten anualment 
objectius i plans d’activitats, en funció d’una anàlisi de situació 
realitzada el 2011, que s’incorporen a l’estratègia global del Consorci. 

L’estratègia global indicada en l’al·legació no està formalment 
documentada com a tal el 2013 i 2014, atés que l’últim pla estratègic 
aprovat és de 2008-2012. El 2014 s’ha aprovat la realització d’un pla 
estratègic per a 2015-2020. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 3, punt 2 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que les funcions de TI es desenvoluparan el 2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 5, punts 3 i 4 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que “el document de polítiques generals de seguretat 
de la informació del Consorci... ha sigut formalment aprovat pels òrgans 
de govern i direcció”. 

Pel que fa al document de polítiques generals de seguretat, vegeu el 
comentari realitzat en la primera al·legació. 

Respecte de l’apartat 5.4, el Consorci ha formalitzat un document de 
seguretat, com estableix l’RDLOPD (annex I), per la qual cosa podem 
corregir l’esborrany de l’Informe. No obstant això, el dit document de 
seguretat ha de sotmetre’s a una auditoria de compliment de l’RDLOPD. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el primer paràgraf de l’apartat 5.4 pel següent: 

“Per Ordre 11/2011, de 21 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat, es van 
crear els fitxers de dades de caràcter personal de la Conselleria de 
Sanitat, i es van suprimir els fitxers de dades de caràcter personal, la 
responsabilitat dels quals corresponia al Consorci. El Consorci no ha 
notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) cap fitxer, 
amb la qual cosa incompleix el que estableix l’article 55 del Reial Decret 
1720/2007, Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). El setembre de 2014 la 
direcció del Consorci ha aprovat un document de seguretat.” 
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Cinquena al·legació 

Apartat 5, punt 4 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que es realitzaran les accions pertinents per a 
l’adequat compliment de la normativa aplicable. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 5, punt 7 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que està aprovada la instal·lació d’accés per 
empremta en els CPD, i que en l’actualitat hi ha un control d’accessos 
amb clau. 

L’al·legació no aporta evidència addicional, per la qual cosa no podem 
modificar l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No afecta l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 5, punt 8 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci ha adjuntat informació suport de la millora realitzada sobre 
l’autentificació d’usuaris en les aplicacions indicades, no obstant això, no 
ha aportat informació sobre les polítiques de seguretat establides. Així 
mateix, aquestes polítiques han de ser coherents amb el que estableix el 
document de seguretat en tot allò que afecte els sistemes de seguretat 
que alberguen fitxers de caràcter mitjà o alt. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix al final de l’apartat 5.8 un últim paràgraf: 

“En al·legacions el Consorci ens ha informat que s’ha canviat i/o revisat 
l’autentificació de les aplicacions indicades, així com que s’han modificat 
les polítiques de contrasenyes tot seguint els paràmetres generalment 
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acceptats. A més a més, indiquen la intenció de realitzar revisions 
periòdiques d’aquests canvis.” 

Vuitena al·legació 

Apartat 5, punt 9 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que es formalitzaran els procediments indicats. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix al final de l’apartat 5.9 un últim paràgraf: 

“En al·legacions el Consorci ens ha informat que van a formalitzar els 
procediments de gestió d’usuaris i permisos.” 

Novena al·legació 

Apartat 5, punt 10 de l'Informe 

Comentaris: 

En al·legacions ens han facilitat els procediments formalitzats que 
consideren amb detall les activitats que s’han de realitzar per a les 
còpies de seguretat (còpia i restauració). Tanmateix, aquests 
procediments han d’estar aprovats per persona responsable de l’àrea, 
han de contenir l’assignació de tasques al personal i han d’indicar detalls 
com ara el període de retenció de la informació o supervisió del full de 
control de les còpies lliurades, com sí que s’indiquen en el document de 
seguretat. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix al final de l’apartat 5.10 un últim paràgraf: 

“En al·legacions el consorci ens ha informat que els procediments 
formalitzats actualitzen els documents ja existents i posats en pràctica, 
de restauració i còpies de seguretat. No obstant això, aquests 
procediments han d’incloure l’assignació de tasques, període de retenció, 
etc. A més a més, han de ser aprovats al adequat nivell directiu.” 
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Desena al·legació 

Apartat 6, punt 2 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que la direcció ha aprovat el procediment que regula 
les comprovacions prèvies al tancament de la nòmina. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix al final de l’apartat 6.2 un últim paràgraf: 

“En al·legacions el Consorci ens ha informa que ja s’ha implantat aquesta 
recomanació ja que el setembre de 2014 els responsables de Consorci van 
aprovar un procediment formalitzat que corregeix les deficiències 
indicades anteriorment, per la qual cosa no s’hi efectua cap 
recomanació.” 

Onzena al·legació 

Apartat 6, punt 3 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que el setembre de 2014 les responsables de l’àrea 
econòmica i financera i de l’àrea de recursos humans van autoritzar les 
persones que poden accedir a la carpeta de pagaments assenyalada en 
l’apartat 6.3. No obstant això, no consta que hi haja un procediment de 
revisió dels fitxers de transferències tal com indica la recomanació. 

Conseqüències in l’Informe: 

Es modifica l’Informe tal com indica la dotzena al·legació. 

Dotzena al·legació 

Apartat 6, punt 3 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que s’ha autoritzat la Secció de Nòmines a accedir a la 
plataforma de pagaments amb el perfil de consulta. 

El fet que hi haja persones amb accés de consulta a l’aplicació de 
pagaments no garanteix l’efectiu control de comprovació dels pagaments 
realitzats. Cal que es documente un procediment d’assignació de 
funcions i que es complisca. 
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Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix al final de l’apartat 6.3 un últim paràgraf: 

“En al·legacions el Consorci ens ha informat que ja s’ha implantat 
parcialment la recomanació, ja que el setembre de 2014 es va crear una 
carpeta d’accés restringit i es va formalitzar i aprovar una llista de 
personal amb permisos d’accés a la dita carpeta. A més a més, es va 
autoritzar la Secció de Nòmines a què puga accedir a la plataforma de 
pagaments amb el perfil de consulta.” 

Tretzena al·legació 

Apartat 6, punt 4 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que ha adoptat ja part de la recomanació, ja que el 
setembre de 2014 va aprovar dos procediments de comptabilització i 
pagament de les nòmines. 

Tanmateix, els dits procediments haurien de ser coherents amb la 
posada en pràctica de la desena primera al·legació i amb la signatura 
mancomunada, i haurien de considerar l’assignació de responsabilitats 
dins de cada departament. 

Conseqüències en l’informe: 

Se substitueix l’últim paràgraf de l’apartat 6.4 pels paràgrafs següents: 

“El Consorci ha d’adoptar les mesures precises per tal que les signatures 
autoritzades per al pagament mitjançant l’aplicació de banca en línia 
siguen mancomunades i amb criteris de segregació de funcions. 

El Consorci ens ha informat en al·legacions que, mitjançant comunicació 
a les entitats financeres amb data 19 de setembre de 2014, s’habiliten 
determinats empleats per a la consulta de la informació de la plataforma 
de pagaments. També s’al·lega que en aplicació de les recomanacions 
realitzades, el Consorci ha formalitzat i aprovat procediments de 
comptabilització i pagament de la nòmina i que ha establit mesures i 
previst modificacions normatives per tal que la disposició de fons del 
Consorci la realitzen diverses persones de forma mancomunada. 
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Catorzena al·legació 

Apartat 6, punt 5 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que s’ha produït un error en la interpretació de 
l’article 87 del Reglament Orgànic i Funcional (ROF). S’accepta l’al·legació. 

Tanmateix, la recomanació té per objecte assenyalar l’absència de 
segregació de funcions i que el ROF ha d’establir una unitat de control 
intern o intervenció que garantisca el control i la supervisió de despeses i 
pagaments del Consorci. 

En les seues al·legacions el Consorci indica que “en compliment de la 
recomanació efectuada, la Unitat de Control Intern del Consorci farà la 
fiscalització prèvia de les incidències o variacions de nòmina que es 
produïsquen.” 

Durant el treball de camp no consta que la dita Unitat estiguera 
operativa i en els ROF de 2012 i 2014 no apareix considerada l’esmentada 
Unitat, per tant estimem que l’al·legació fa una proposta de futur. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueixen els paràgrafs de l’apartat 6.5 pels següents paràgrafs: 

“En el Consorci no hi ha un departament o òrgan específic de 
fiscalització, per la qual cosa no es realitzen, entre d’altres, controls 
previs sobre la nòmina. 

N’hi ha un control compensatori, ja que aquest tipus de control el 
realitza sistemàticament el mateix departament de nòmines, que depén 
de la direcció de recursos humans. 

El fet que no hi haja una unitat independent de la gestió que realitze 
controls previs a la comptabilització i pagament de la nòmina, comporta 
un alt risc que hi hagen errors o irregularitats no detectats. El control 
compensatori que hi ha mitiga només parcialment aquest risc, ja que no 
existeix una adequada segregació de funcions. 

Recomanem dotar la Unitat de Control Intern de personal i mitjans i que 
realitze revisions de caràcter previ que garantisquen el control i la 
supervisió de les despeses i pagaments del Consorci, i dotar la dita Unitat 
d’independència funcional en el ROF. En al·legacions el Consorci informa 
que assignarà les tasques se supervisió a la citada Unitat. 
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Quinzena al·legació 

Apartat 6, punt 6 de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que “hi ha un control horari per part de tots els 
comandaments intermedis, caps de servei i d’unitat, així com dels 
supervisors”. 

Com indiquen en l’al·legació, hi ha un procediment no formalitzat de 
control presencial i de comunicació d’absències injustificades per part 
del servei jurídic als interessats. 

Tanmateix, aquest procediment no està formalitzat i no es compleix de 
forma rigorosa, (s’han detectat diferents incidències en les plantilles de 
signatures), per la qual cosa matisem la recomanació. 

Conseqüències en l’informe: 

Se substitueixen els paràgrafs de l’apartat 6.6 pels següents: 

“El consorci no té l’aplicació informàtica per al control horari i 
d’assistència al lloc de treball, tot i que se segueix un procediment de 
registre i signatura en algunes àrees, que presenten diferents 
deficiències. 

El fet que no es controle adequadament la jornada presencial dels 
treballadors comporta un risc alt que hi haja despeses per treballs no 
realitzats, ja que no es garanteix el compliment horari dels seus 
empleats. 

Recomanem que es formalitzen i aproven els procediments de control 
presencial (comú i obligatori), que s'adopten les mesures que es duran a 
cap en cas d’incompliment, i que es realitze de forma rigorosa el 
seguiment de les dades de presència física.” 
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