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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha fiscalitzat el capítol 1 de despeses 
de personal del pressupost de despeses de l'Administració de la 
Generalitat de 2014. Com una part de la fiscalització, hem planificat i 
executat una revisió de compliment per a emetre una conclusió de 
seguretat limitada sobre si la gestió del personal ha resultat de 
conformitat amb les normes aplicables. També hem auditat els sistemes 
d'informació i el control intern en la gestió del personal i la nòmina del 
personal no sanitari. 

També es considera en el PAA2015 realitzar una auditoria de regularitat 
del Compte de l'Administració de l'exercici de 2014, raó per la qual es 
recomana llegir conjuntament els informes resultants de les dues 
fiscalitzacions. 

Les despeses de personal al servei de l'Administració representen la 
despesa més important de la Generalitat i en 2014, les obligacions 
reconegudes han sigut de 4.830,3 milions d'euros, xifra que representa 
un 37,0% del total de les obligacions reconegudes no financeres, (és a dir, 
exclosos els capítols 3, 8 i 9 del pressupost de despeses). En l'annex I es 
mostra l'execució pressupostària a escala d'articles i una altra 
informació econòmica que s'hi relaciona. 

La gestió d'un volum tan elevat d'empleats públics amb diferents 
característiques juridicoadministratives (funcionaris, estatutaris, 
interins, substituts, eventuals, laborals, etc.) fa especialment complexa 
aquesta gestió, la qual està suportada per diversos sistemes informàtics 
d'acord amb la seua grandària i complexitat. Bàsicament hi ha quatre 
sistemes de gestió del personal i dos de nòmines distints que afecten 
diferents àmbits de la funció pública, amb diferents característiques, tan 
des del punt de vista normatiu com tecnològic (vegeu l'annex III). 

Ateses les especials característiques del treball que havíem de realitzar, 
amb gran incidència dels sistemes d'informació, aquest l'ha efectuat el 
personal de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació de la 
Sindicatura de Comptes, juntament amb el de l'equip de fiscalització del 
Compte de l'Administració de l'exercici de 2014, i hem comptat amb la 
col·laboració d'experts externs. 

Cal destacar que la col·laboració del personal dels departaments de 
sistemes d'informació i d'administració auditats, ha sigut, en qualsevol 
moment, completa, fet que ha facilitat la bona marxa dels treballs 
d'auditoria, el resultat dels quals es plasma en el present Informe. 
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2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT 

D'acord amb la normativa, en el període fiscalitzat, la responsabilitat de 
l'administració general de la nòmina del personal no sanitari correspon a 
la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, específicament a la 
Direcció General de Recursos Humans (DGRH) i a la Direcció General de 
Pressupostos (DGP). 

La gestió de les aplicacions informàtiques i els actius que suporten i 
garanteixen una adequada gestió del personal i de la nòmina, correspon 
a la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI) que depèn 
de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública. 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG), en la seua qualitat de 
centre gestor de la comptabilitat pública, és responsable d'elaborar el 
Compte de l'Administració de la Generalitat. El Compte de 
l'Administració de la Generalitat corresponent a 2014, va ser elaborat per 
l'interventor general i presentada a la Sindicatura de Comptes, d'acord 
amb la normativa aplicable, el 30 de juny de 2015. 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i la IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de personal, operacions pressupostàries i la 
informació registrades en els comptes anuals resulten de conformitat 
amb les normes aplicables i establir els sistemes de control intern que 
consideren necessari per a aquesta finalitat i per a permetre la 
preparació i presentació de comptes anuals lliures d'incorreccions 
materials, deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre la raonabilitat de 
les despeses de personal comptabilitzades en el capítol 1 del pressupost 
de despeses del Compte de l'Administració de la Generalitat de 2014, 
sobre el compliment de la normativa aplicable en la gestió d'aquestes 
despeses i sobre l'eficàcia del sistema de control intern, basada en la 
fiscalització efectuada.  

Hem dut a terme la nostra fiscalització d'acord amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes.  

Els dits principis exigeixen que acomplim els requeriments d'ètica, així 
com que planifiquem i executem la fiscalització a fi d'obtenir una 
seguretat raonable que el capítol 1 de despeses de personal del Compte 
de l'Administració de l'exercici 2014, no tinga incorreccions materials, i 
obtenir una seguretat limitada que la seua gestió ha sigut de conformitat 
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en tots els aspectes significatius amb la normativa aplicable, i d'obtenir 
un coneixement adequat dels procediments emprats en la gestió de les 
activitats auditades, els riscos existents i els controls, tant manuals com 
automàtics, implantats pels òrgans directius per a mitigar-los. 

Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d'incorrecció material degut a frau o error. 

Per raó de la importància del capítol 1 del pressupost, la fiscalització que 
anualment realitza la Sindicatura ha requerit la revisió dels sistemes 
informatitzats que suporten els procediments de gestió de personal-
nòmines i dels sistemes de control intern establits. El seu volum i 
complexitat ocasiona que aquesta revisió es planifique plurianualment. 
D'acord amb el pla establit, en aquest Informe s'ha revisat 
exhaustivament el sistema d'informació i de control intern del procés de 
gestió del personal d'administració general i les seues nòmines. Així, 
l'abast de la present auditoria de legalitat i del sistema de control intern, 
fonamentalment ha comprés: 

a) L'anàlisi dels procediments de gestió de recursos humans del 
personal d'administració general, que tenen el seu suport en 
l'aplicació HUMAN. 

 Atesa l'amplitud i complexitat dels dits procediments, hem revisat 
un subconjunt de controls del procés  de gestió considerats més 
rellevants. 

b) L'anàlisi dels procediments de gestió de l'elaboració del 
pressupost i les nòmines del personal no sanitari, que es suporten 
en les aplicacions PAN i SIGNO. 

 Atesa l'amplitud i complexitat dels dits procediments, hem revisat 
un subconjunt de controls del procés  de gestió considerats més 
rellevants. 

c) Hem realitzat un seguiment de les deficiències de control intern i 
de les recomanacions realitzades en informes anteriors relatives 
als procediments, sistemes i control intern, relatives al personal 
sanitari, docent i de justícia (vegeu l'annex VI). 

Vistes les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en les conselleries revisades, poden 
existir fets motivats per errors o irregularitats que no hagen sigut 
detectats en la revisió efectuada. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut, proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió i les 
nostres conclusions. 
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4. INFORME D'AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió 

Al nostre parer, el capítol 1 de despeses de personal de l'estat de 
liquidació del pressupost del Compte de l'Administració de la Generalitat 
de 2014, s'ha preparat en tots els aspectes significatius de conformitat 
amb el marc normatiu d'informació financera i pressupostària que 
resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables 
que hi conté. 

4.2 Altres qüestions que no afecten l'opinió 

a) S'han comptabilitzat 1.173.000 euros en el capítol 6 que 
corresponen a la despesa de personal que, per la seua naturalesa 
haurien de ser comptabilitzats en el capítol 1. Aquesta 
comptabilitat s'ha realitzat a l'empara del que preveu la Llei de 
Pressupostos que permet computar en el capítol 6 la despesa de 
personal en els cas de projectes d'inversió quan, entre altres 
criteris, no hi ha crèdit suficient en el capítol 1. 

b) La fiscalització realitzada també ha posat de manifest el següent: 

- En 2014 s'han comptabilitzat despeses de personal de 2013 
corresponents a les nòmines del personal substitut i 
d'atenció continuada dels Programes d'Assistència Sanitària 
de la Conselleria de Sanitat (PASCS), per un import de 29,0 
milions d'euros, així com les quotes de la Seguretat Social a 
càrrec de la Generalitat, corresponents a novembre i 
desembre de 2013, per un import de 68,0 milions d'euros, 
també dels PASCS. 

- No s'han reconegut obligacions en concepte de la nòmina 
de substituts i atenció continuada dels PASCS de 2014 i 
anteriors, per un import de 30,1 milions d'euros, ni la 
Seguretat Social a càrrec de la Generalitat corresponent a 
novembre i desembre per un import de 70,5 milions d'euros 
dels PASCS, pagat tot en 2015. 

L'efecte net d'aquestes incidències sobre el resultat pressupostari és de 
3,6 milions d'euros de més despesa en 2014, i 100,6 milions menys en el 
romanent de tresoreria de 2014. 
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5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1 Conclusions respecte al compliment 

Com a resultat del treball efectuat, s'han posat de manifest durant 
l'exercici de 2014, els incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió del personal d'administració general següents: 

a) L'article 27 del Decret 56/2013, de 3 de maig, pel qual s'estableixen 
els criteris generals per a classificar els llocs de treball, i el 
procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de 
treball (RLT) de l'Administració de la Generalitat, estableix que les 
RLT es publicaran en el DOCV almenys una vegada a l'any, sense 
perjudici que puguen publicar-se'n actualitzacions al llarg del dit període. 

 L'última RLT publicada és de data 13 de setembre de 2013, i a 13 de 
setembre de 2015 no se n'ha publicat cap altra. 

b) Segons l'Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel qual es 
determinen els extrems addicionals que la Intervenció ha de 
comprovar en l'exercici de la fiscalització de la despesa de 
personal, en el cas de tractaments massius de dades, en comptes 
d'una fiscalització prèvia, pot realitzar-se una fiscalització a 
posteriori per mostreig. 

 Hem detectat que en 2014, en un dels set tractaments massius 
realitzats, no es va dur a terme dita fiscalització. 

 Així mateix, tal com estableix el punt 4 del mateix Acord, queden 
subjectes a control financer permanent, en substitució d'intervenció 
prèvia, els expedients relatius a despeses del personal que presta serveis 
en centres dependents de la conselleria competent en matèria de benestar 
social. En els informes de control financer permanent d'una 
direcció territorial, s'indica que no s'han realitzat certs aspectes de 
la fiscalització a posteriori dels que marca l'Acord, amb un criteri 
diferent al de les altres dues direccions territorials, en les quals sí 
que s'ha efectuat. 

c) No s'han adoptat les mesures exigides en el Reial Decret 
1720/2007, de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (RLOPD), respecte de la formalització 
d'un document de seguretat actualitzat per a la informació en 
format paper (article 88), ni se n'han realitzat les auditories 
corresponents (articles 96 i 110). 

d) De la revisió d'una mostra d'expedients de provisió de llocs per 
lliure designació, hem observat que la resolució de nomenament 
no està justificada, fet que incompleix el que estableix l'article 
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54.2 de la Llei 30/1992, ja que no s'indiquen els criteris o 
fonaments pels quals se selecciona la persona nomenada. 

e) De la revisió d'una mostra d'expedients personals, hem observat 
que un percentatge elevat no contenia tota la documentació 
requerida per la normativa. 

6. INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERN 

6.1 Fonament de la conclusió amb excepcions 

D'acord amb la metodologia de treball detallada en l'annex VII, hem 
revisat 105 controls de diferents àrees i procediments de gestió de 
personal de l'Administració General. El quadre i gràfic següents, mostren 
el grau de compliment de la dita sèrie de controls que hem analitzat en 
la present auditoria. 

 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Controls generals TI 36 28 10 74 

Gestió de personal i nòmina 16 12 3 31 

Total controls avaluats 
52 40 13 105 

49,5% 38,1% 12,4% 100,0% 

Quadre 1 

 
Gràfic 1 

La interpretació de les dades anteriors sobre el nivell de control intern 
existent, i l'eficàcia global del sistema de control intern s'ha de realitzar 

Efectius 
52

Parcialment 
efectius 

40

No 
efectius 

13
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de forma conjunta amb la resta d'observacions detallades i 
recomanacions contingudes en els annexos IV i V del present Informe, 
en les quals s’assenyalen, resumides, les deficiències de control intern i 
les recomanacions que se'n deriven com a resultat de l'anàlisi dels 
procediments de gestió, la implantació del qual pot contribuir a 
incrementar l'ambient de control i reduir la probabilitat i el risc 
d'existència d'incidències de control.  

En aquest sentit, encara que la valoració global és positiva, hem 
identificat algunes debilitats materials de control intern que representen 
un risc elevat per a la fiabilitat i seguretat de la informació i la 
disponibilitat del sistema de gestió de personal i de gestió de nòmines, 
sobre les quals, per la seua transcendència els òrgans de govern de la 
Generalitat s'han de comprometre de manera clara i decidida per a 
esmenar-les. Les més important es refereixen a: 

a) La inexistència d'un procediment escrit, formalitzat i degudament 
aprovat que considere totes les fases del procediment de gestió de 
personal i de nòmina conjuntament, ja que els procediments i 
controls existents es refereixen a la normativa particular de cada 
direcció general. 

b) La falta d'interfícies automàtics que connecten les diferents 
aplicacions informàtiques entre sí, ocasiona que s'haja de 
transmetre la informació en format paper entre diferents 
dependències de la Generalitat, i que s'haja d'introduir 
manualment diverses vegades en les aplicacions generant 
ineficiència en el treball, costos evitables i augment significatiu 
del risc d'errors. 

c) La falta de criteris homogenis en les activitats de fiscalització, en 
particular en els casos de control financer permanent. 

d) Els controls respecte a la gestió i revisió dels usuaris, la seua 
identificació i autenticació, i la gestió de permisos en les diferents 
aplicacions, són millorables, ja que no s'ha elaborat ni aprovat un 
procediment que garantisca la seua correcta execució: 
identificació inequívoca de les persones que han d'autoritzar els 
accessos, registres i canals de comunicació per a sol·licituds i 
autoritzacions , comunicació de baixes, i revisions periòdiques 
d'usuaris. 

 En el conjunt de proves realitzades, no hem detectat que s'hagen 
produït vulneracions de la seguretat però el risc existeix. 

e) No es disposa d'un pla de recuperació de l'activitat degudament 
aprovat que garantisca la recuperació en terminis preestablits dels 
elements crítics dels sistemes de gestió del personal i de les 
nòmines davant de potencials esdeveniments adversos, 
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accidentals o intencionats, que afecten greument als actius 
(instal·lacions, programes i dades) d'aquests sistemes. 

En els annexos IV i V es descriuen en detall les deficiències de control 
intern observades i les recomanacions subsegüents derivades de la 
revisió dels controls generals de les tecnologies de la informació (CGTI) i 
dels controls en el procediment de gestió i en les aplicacions de la gestió 
d'administració general i de nòmina. 

6.2 Conclusió amb excepcions sobre l'eficàcia del control intern 

Com a resultat de la revisió efectuada, excepte pels efectes de les 
debilitats materials de control intern descrites en l'apartat anterior, cal 
concloure que, en conjunt, el nivell de control existent en els processos 
de gestió i en els sistemes d'informació aporta un nivell de confiança 
raonable per a garantir la seua correcta execució, l'adequada 
comptabilitat de les transaccions realitzades i la validesa, integritat, 
exactitud, confidencialitat i disponibilitat de la informació relacionada. 

7. RECOMANACIONS 

Durant la realització del treball, hem identificat una sèrie de deficiències 
de control que detallem en els annexos IV i V, i s'han formulat les 
recomanacions que se'n deriven, la implantació de les quals pot 
contribuir a incrementar l'eficàcia del sistema de control intern i 
l'eficiència dels processos de gestió, i reduir la probabilitat que hi hagen 
incorreccions en els comptes anuals. 

Les deficiències de control i les recomanacions que s'expressen en els 
annexos indicats han sigut comunicades íntegrament i en detall als 
interlocutors amb la Sindicatura de les conselleries afectades perquè 
puguen establir prioritats en la implantació d'accions correctores. 

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 responsables 
de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic l’esmentat esborrany per 
tal que, 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) L’òrgan fiscalitzat ha formulat al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 
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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 ha servit per a la seua estimació o desestimació per part 
d’aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos VIII i IX d’aquest 
Informe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Les despeses de personal de l'Administració 
de la Generalitat 
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Les despeses de personal al servei de l'Administració representen la 
despesa més important de la Generalitat i en 2014 han tingut l'execució 
pressupostària següent, a escala d'articles, en milions d'euros: 

 

Article 
Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Grau de 
compliment 

10 Alts càrrecs 5,1 5,1 100,0% 

11 Personal eventual 3,6 3,6 100,0% 

12 Funcionaris 2.788,9 2.788,9 100,0% 

13 Laboral fix 55,7 55,7 100,0% 

14 Altre personal 975,2 975,2 100,0% 

15 Incentius 295,7 295,6 100,0% 

16 Quotes socials 676,0 675,9 100,0% 

18 Alts òrgans de la Generalitat 30,1 27,1 90,0% 

Total 4.830,3 4.827,1 99,9% 

Font: Compte de l'Administració de la Generalitat 2014 

Quant a l'exercici anterior, les obligacions reconegudes en 2014 han 
augmentat un 2,9%, amb el detall següent per als programes més 
significatius: 
 

Programa 2014 2013 Variació 

Assistència sanitària 2.085,7 2.024,3 3,0% 

Ensenyament secundari 1.038,6 992,3 4,7% 

Ensenyament primari 892,7 869,6 2,7% 

Resta programes 813,3 809,5 0,5% 

Total 4.830,3 4.695,6 2,9% 

L'evolució en els últims anys del nombre d'empleats i de la despesa del 
capítol 1 del pressupost de la Generalitat, mostra la gran importància 
d'aquest component de la despesa pública.  
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 Nombre d'empleats a la fi de l'any Obligacions 
reconegudes 
capítol 1 
(milions 
d'euros)  

Total 

Funcionaris Estatutars Laborals 
Even- 
tuals Carrera Interins Fixos Tem-

porals 
Fixos Tem-

porals 

2014 123.163 54.957 15.911 24.594 21.863 2.191 3.550 97 4.830,3 

2013 122.588 56.589 14.123 25.407 20.483 2.272 3.626 88 4.695,6 

2012 121.980 56.820 13.037 27.406 18.607 2.424 3.595 91 4.588,9 

2011 125.898 59.285 11.793 28.234 20.408 2.272 3.809 97 5.161,3 

2010 130.342 59.611 15.317 27.743 21.003 2.848 3.707 113 5.297,8 

2009 131.894 60.786 15.571 27.224 21.624 2.958 3.642 89 5.345,3 

2008 129.272 59.543 13.911 28.858 20.532 2.665 3.677 86 4.940,8 

2007 127.799 58.046 13.999 29.275 20.163 2.543 3.669 104 4.494,0 
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La distribució per conselleries dels empleats públics en 2014 es mostra 
en el quadre següent: 

 

Consel ler ies  

Relac ions de Llocs de Trebal l   ( 1)  Nombre 

d'empleats  

31-12-2014  
Ocupats Vacants Total  

Presidència, Agricultura, Pesca, A. i A. 1.467 343 1.810 1.467 

Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 648 97 745 650 

Hisenda i Administració Pública 1.361 179 1.540 1.361 

Educació, Cultura i Esport 55.650 309 55.959 58.752 

Serveis centrals i territorials 4.942 309 5.251 5.147 

Docents 50.708 0 50.708 53.605 

Sanitat 44.586 902 45.488 51.864 

Serveis centrals i territorials 828 145 973 828 

Personal sanitari 43.758 757 44.515 51.036 

Infraestructures, Territori i M. A. 1.286 193 1.479 1.290 

Benestar Social  2.446 68 2.514 2.533 

Governació i Justícia 5.064 112 5.176 5.246 

Serveis centrals i territorials 454 41 495 458 

Personal de Justícia 4.610 71 4.681 4.788 

Total  112.508 2.203 114.711 123.163 

                                                           

1  Hi ha empleats de caràcter temporal que no ocupen llocs de treball de l'RLT. 
Això succeeix especialment entre el personal de sanitat i docent, a causa de 
les mateixes característiques dels serveis que presten, i les circumstàncies 
que ho motiven són principalment dues: d’una banda, hi ha places ocupades 
per dues o més persones quan es produeixen baixes que són cobertes 
mitjançant substitucions; i d’altra banda, en determinats casos es produeix la 
necessitat de crear llocs de caràcter temporal no inclosos en l’RLT per 
acumulació de tasques, guàrdies, etc. 
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ANNEX II 

Normativa aplicable 
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La normativa bàsica relacionada con la gestió del personal de 

l'Administració General de la Generalitat és: 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2014. 

- Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l'exercici 2014. 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana. 

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 

- Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen 
les condicions de treball del personal al servei del Consell (i la seua 
modificació posterior Decret 68/2012, de 4 de maig). 

- Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establien criteris 
generals para la classificació dels llocs de treball, i el procediment 
d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de 
l'Administració de la Generalitat. 

- Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents per 
a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana. 

- Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell. Reglament de Selecció i 
Provisió de Llocs de Treball (i les seues modificacions posteriors pel 
Decret 218/2003, Decret 87/2004 i Decret 68/2005). 

- Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els 
extrems addicionals que la Intervenció ha de comprovar en l'exercici 
de la fiscalització de la despesa. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.  

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (RDLOPD). 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Descripció del procés de gestió de personal  
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1. INTRODUCCIÓ 

El personal de la Generalitat s'agrupa i gestiona en quatre col·lectius 
diferents que tenen la seua normativa i procediments propis. Aquests 
col·lectius són: 

a) Administració General (AG) 

L'RLT agrupa 14.807 empleats i inclou el personal adscrit a les 
diverses conselleries.  

La gestió del personal i dels llocs d'administració general, es va 
realitzar en 2014 en la Direcció General de Recursos Humans 
(DGRH) de la Conselleria de Hisenda mitjançant l'aplicació 
HUMAN. 

b) Personal docent (E):  

L'RLT agrupa 50.708 empleats i inclou el personal amb funcions 
educatives de primària i secundària, adscrit a la conselleria 
d'Educació i principalment als programes pressupostaris 422.20 
“Educació primària” i 422.30 “Educació secundària”. 

La gestió d'aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2014 
en la Subdirecció General de Règim Econòmic de la Conselleria 
d'Educació amb l'aplicació REGPER. 

c) Personal de Justícia (J): 

L'RLT agrupa 4.681 empleats i inclou el personal regulat per l'LOPJ 
(no s'inclouen jutges, magistrats, fiscals ni secretaris judicials), 
adscrit a la Conselleria de Governació i Justícia i Administracions 
Públiques, programa 141.10, "Administració de Justícia". 

La gestió d'aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2014 
en la Secretaria General Administrativa de la Conselleria 
Governació i Justícia i Administracions Públiques, amb l'aplicació 
GESPERJU. 

d) Personal sanitari (S): 

L'RLT agrupa 44.515 empleats i inclou fonamentalment el personal 
regulat per l'estatut del personal sanitari, adscrit orgànicament a la 
Conselleria de Sanitat i principalment al programa pressupostari 
412.22 “Assistència sanitària”, 412.26 “Personal resident sanitari” y 
412.28 “Salut mental i assistència sanitària de mitjana i llarga 
estància” (també s'inclou personal del 413.10 “Salut”). 
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La gestió d'aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2014 
en la Subdirecció General de Recursos Econòmics de la Conselleria 
de Sanitat, amb l'aplicació CIRO. 

L'elaboració de la nòmina conflueix en dues aplicacions informàtiques 
de nòmines gestionades en dos centres de gestió: 

a) Nòmina gestionada per la Conselleria d'Hisenda (Direcció General 
de Pressupostos-DGP) que agrupa els col·lectius següents: 
Administració General, docents i Justícia, amb l'aplicació SIGNO. 

b) Nòmina gestionada per la Conselleria de Sanitat que inclou 
solament el personal sanitari i per a la qual utilitza l'aplicació 
NOMINA. 

El mapa general dels processos de gestió de personal i de les nòmines és 
el següent: 

 

Participen també en la preparació, elaboració i pagament de la nòmina, 
els òrgans de gestió i personal de les distintes conselleries, així com de la 
Intervenció, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (DGTIC) i Tresoreria. 

El procés de gestió de personal i de nòmina es poden desagregar en els 
subprocessos següents: 

- pressupostar la nòmina 

- gestió de llocs de treball 

- provisió de llocs de treball (gestió de persones) 

- elaboració de la nòmina 
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- comptabilització, pagament de la nòmina i reintegraments 

Cada subprocés pot ser realitzat per una o diverses àrees o 
departaments. 

Específicament, la gestió del personal d'administració general pot 
representar-se gràficament, amb el fluxgrama resum següent: 

 

Tot seguit presentem una breu descripció de cada un dels processos 
relacionats amb el personal d'administració general fiscalitzats. 

2. PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROJECCIÓ DE LA NÒMINA 

La previsió pressupostària i la projecció de la nòmina és gestionada pel 
Servei d'Anàlisi de la Despesa Pública (de la DGP) amb l'aplicació PAN 
que conté el catàleg de llocs. Dita aplicació la manté tècnicament el 
Servei d'Aplicacions d'Hisenda (de la DGTIC). 

La previsió pressupostària duta a terme en 2014 està regulada per l'Ordre 
17/2014 d'elaboració del pressupost per a l'exercici de 2015. La previsió 
consisteix a calcular l'import del capítol 1 d'un mes (normalment la 
nòmina de juny de l'any n-1) perquè després de realitzar una sèrie 
d'ajustos, determinar la despesa que es produirà en l'exercici següent. 
Aquest càlcul es presenta a les conselleries perquè fins a setembre (de 
l'any n-1) proposen canvis o modificacions. Els canvis que siguen 
aprovats passen a incorporar-se al projecte del pressupost de l'any n. 
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Una vegada aprovat el pressupost i introduït en l'aplicació de 
comptabilitat, es projecta la nòmina amb l'aplicació PAN per a tot l'any n, 
comptabilitzant els documents d'autorització i disposició de la despesa 
del capítol 1. Així, la previsió de la despesa de personal queda 
comptabilitzada segons estableix l'article 6 de l'Ordre de 22 de març de 
2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es 
regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. 

Aquest subprocés inclou al personal d'administració general, de Justícia i 
docent. Similar procés es realitza amb el personal sanitari amb 
l'aplicació NOMINA en la Conselleria de Sanitat. 

3. SUBPROCÉS DE GESTIÓ DE LLOCS DE TREBALL D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

Aquest subprocés el gestiona la DGRH que, d'acord amb la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, de Gestió i Ordenació de la Funció Pública Valenciana, té la 
responsabilitat de la creació, modificació o supressió dels llocs de treball, i per 
la DGP que, d'acord amb el seu Reglament Orgànic i Funcional, li 
correspon la direcció de les nòmines de la Generalitat. 

Per a la gestió d'aquest subprocés, s'utilitzen dues aplicacions 
informàtiques, HUMAN (gestionada per DGRH) i PAN (gestionada per la 
DGP). Les dues aplicacions no tenen una interfície automatitzada, raó per 
la qual el flux de la informació de la primera a la segona és fa amb la 
documentació en paper, i ha de ser introduïda manualment en les dues 
aplicacions. El manteniment de les dues aplicacions correspon a la 
DGTIC. 

a) Gestió de llocs en HUMAN 

Amb 330 usuaris, els diferents departaments de les conselleries 
tenen accés a aquesta aplicació per a introduir dades i peticions 
d'informació a recursos humans. No obstant això, el més habitual 
és que per al manteniment dels llocs s'utilitze documents en 
paper i s'envie per valisa interna. Des de la DGRH, quan es rep la 
documentació, s'actualitza la informació en l'aplicació i responen 
a altres departaments també en suport paper. 

La utilització d'aquesta aplicació es va iniciar en 1999 i com 
indiquem més avant usa una tecnologia en certa manera obsoleta. 

b) Gestió de llocs en PAN 

Amb 33 usuaris, la DGP empra l'aplicació PAN com a fitxer mestre 
de llocs per a l'aplicació de nòmina SIGNO, de manera que no és 
possible gestionar una nòmina en SIGNO si el perceptor no ocupa 
un lloc actiu en PAN. A més del personal d'administració general 
(que es gestiona amb HUMAN), el fitxer mestre (PAN) també rep 
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informació mitjançat interfícies (manuals i automàtics) del 
personal docent (REGPER) i de Justícia (GESPERJU). 

4. SUBPROCÉS DE GESTIÓ DE PERSONES (ALTES I BAIXES DE PERSONAL 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL) 

Com en l'apartat anterior, aquest subprocés és gestionat per la DGRH i 
pels òrgans responsables de gestió personal de les conselleries. 

Es pot distingir entre: 

a) Gestió de persones en HUMAN 

La tramitació de nomenaments i contractacions com a cessaments 
i baixes es realitza mitjançant l'enviament per part del servei 
responsable de la gestió de personal de cada conselleria, del 
corresponent expedient a la DGRH que introdueix la informació en 
l'aplicació informàtica, HUMAN que també permet la gestió del 
registre de personal. 

b) Gestió de borses de cobertura temporal de llocs de treball 

 La DGRH gestiona les borses d'ocupació que cobreixen els llocs de 
plantilla mitjançant una base de dades (ACCESS) a mesura. Amb la 
Resolució de 29 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública refonen i actualitzen delegacions prèvies i 
disperses en diferents ordres, per al nomenament de funcionaris  
interins o contractació de personal laboral que gestionen les 
pròpies conselleries. Cada centre gestor du les seues pròpies 
borses d'acord amb la delegació que se li haja realitzat. 

5. SUBPROCÉS D'ELABORACIÓ DE LA NÒMINA 

Aquest subprocés el podem dividir en dues parts, una primera que dura 
aproximadament els primers vint dies del mes, i la segona que dura tres 
dies a partir de la primera. 

a) Gestió de variacions i incidències de nòmina 

 El personal de l'òrgan de gestió de cada conselleria accedeix a 
SIGNO per a introduir una variació (modificació permanent) o una 
incidència (modificació puntual) en una nòmina al seu càrrec (del 
personal d'administració general, docents i Justícia). 

 L'aplicació estableix un procediment amb els passos següents: 
introducció, aprovació, intervenció i comptabilitat. La 
comptabilització es realitza per mitjà d'una interfície 
automatitzada amb l'aplicació de la comptabilitat. La DGP 
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coordina la correcta utilització de SIGNO corregint i aclarint errors 
en la introducció de dades. 

b) Càlcul de la nòmina 

 Al final de cada mes, des de SIGNO es bloqueja la introducció de 
variacions i incidències i des de la DGP s'efectua un càlcul de la 
nòmina mensual. Es realitzen una sèrie de comprovacions i si tot 
és correcte, es comptabilitzen els documents d'obligació i proposta 
de pagaments i es deixen a disposició de Tresoreria els fitxers amb 
el detall de les ordres de transferències. 

6. SUBPROCÉS DE COMPTABILITAT, PAGAMENT DE LA NÒMINA I 
REINTEGRAMENTS 

Aquest subprocés el realitza la Conselleria d'Hisenda i Administració 
Pública mitjançant l'aplicació CONTAG-SIP. Els passos són els següents: 

a) Comptabilitat 

Mitjançant una interfície automàtica entre SIGNO i SIP (aplicació 
de comptabilitat), diàriament, si s'escau, es comptabilitzen els 
documents comptables d'autorització i disposició de la despesa 
relatius a variacions i incidències, i mensualment durant el 
tancament de la nòmina, es comptabilitzen els documents de 
reconeixement de l'obligació i proposta de pagament. 

Una vegada comptabilitzat, la DGP comprova la correcta 
comptabilitat, així com el crèdit restant per a avaluar si és 
suficient per a la resta de l'exercici. 

El mateix procés se segueix en la nòmina del personal sanitari 
(NOMINA). 

b) Pagament de la nòmina 

Quan es tanca la nòmina, de manera automàtica es posen a 
disposició de la Tresoreria els fitxers de pagament de nòmina 
perquè els envie a les entitats financeres encarregades de realitzar 
les transferències bancàries. 

c) Reintegraments 

En determinades ocasions es produeixen errors en la gestió de la 
nòmina que no són detectats abans de pagar la nòmina. Quan 
succeeix aquest fet, el servei responsable de personal de cada 
conselleria és l'encarregat de sol·licitar el reintegrament. La 
majoria de vegades s'arriba a un acord amb l'interessat perquè es 
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deduïsca en la nòmina següent o bé se'n faça un ingrés en el 
compte. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Controls generals de tecnologies de la informació (CGTI) 
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Un dels objectius de la fiscalització realitzada ha consistit a avaluar 
l'eficàcia dels sistemes d'informació i de control intern per mitjà dels 
quals es gestiona el personal de l'Administració de la Generalitat i el 
procés d'elaboració, comptabilitat i el pagament de les seues nòmines. 

Amb aquesta finalitat, hem revisat l'eficàcia dels controls generals dels 
sistemes d'informació i dels controls implantats  en els procediments i 
en les aplicacions informàtiques utilitzades per a suportar el procés de 
gestió de la nòmina de personal, així com el procés de generació dels 
apunts comptables relacionats amb aquesta gestió que es traslladen a la 
informació financera i pressupostària. 

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 la infraestructura tecnològica, que ajuden a assegurar el seu 
correcte funcionament i proporcionen, si funcionen adequadament, una 
garantia raonable sobre la seguretat, la disponibilitat, integritat i 
confidencialitat de la informació i possibilita que els controls de les 
aplicacions puguen funcionar adequadament. 

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 HUMAN, SIGNO, PAN i SIP i bases de dades subjacents) i 
continuïtat en el servei, tal com venen definides en la secció 2850 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 l'abast de la present auditoria. 

La taula i el gràfic següents, mostren el grau de compliment dels 74 
controls generals que s'han revisat en l'auditoria, fet que indica 
l'existència d'un entorn general raonable de control en l'entitat:  

 

Àrea CGTI 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Marc organitzatiu 11 3 0 14 

Gestió de canvis 2 7 1 10 

Operacions TI 15 8 2 25 

Accés a dades i programes 6 5 6 17 

Continuïtat del servei 2 5 1 8 

Total controls avaluats 
36 28 10 74 

48,6% 37,8% 13,5% 100,0% 
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Gràfic eficàcia dels CGTI 

En l'àrea en què els controls interns són més rellevants, és la relativa a la 
gestió d'usuaris, accessos i permisos, ja que les debilitats en aquesta àrea 
afecten una altra sèrie important de controls. 

Les principals deficiències de control intern que s'han identificat després 
de la revisió efectuada i les recomanacions que se'n deriven, la 
implantació de les quals pot contribuir a incrementar l'ambient de 
control i reduir la probabilitat i el risc d'existència d'incorreccions per 
errors o irregularitats en els comptes anuals, són: 

Marc organitzatiu 

1. La DGTIC és l'encarregada del tractament dels fitxers 
automatitzats amb dades personals i de mantenir els documents 
de seguretat de la part automatitzada dels fitxers. Hem comprovat 
que els dits documents per a les aplicacions revisades estan 
actualitzats. No obstant això no s'han efectuat auditories dels dits 
sistemes amb la periodicitat que estableix l'article 96 de l’RDLOPD. 

 No consta que en la DGRH i en la DGP disposen d'un document de 
seguretat actualitzat a la normativa vigent per al tractament de les 
dades personals en suport paper, raó per la qual cal una 
coordinació entre els diferents departaments perquè es duguen a 
terme els procediments conformes amb la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 Aquests fets representen un risc alt que siguen qualificats per l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades com "infraccions greus" segons la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Efectius 36

Parcialment 
efectius 28

No efectius 
10
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 Els òrgans competents de la Generalitat han de complementar i 
actualitzar els documents de seguretat relatius a la gestió de les 
dades en suport paper i efectuar les auditories establides en 
l’RDLOPD. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

2. L'aplicació HUMAN, usada per a la gestió d'expedients de personal 
i de llocs de treball empra una tecnologia obsoleta (l'aplicació va 
entrar en servei el 1999), és poc intuïtiva i no facilita els 
procediments de gestió i administració, ja que no permet una 
comunicació fàcil amb altres aplicacions i té escasses possibilitats 
d'ampliació. 

 Aquests fets representen un risc alt respecte a la integritat, disponibilitat 
i seguretat de la informació, ja que no es garanteix una adequada 
integració amb les altres aplicacions de gestió de la nòmina mitjançant 
interfícies automàtiques. 

 A fi d'evitar els riscos i problemes que implica emprar un sistema 
informàtic amb alt grau d'obsolescència, recomanem als òrgans 
responsables de la gestió de personal, iniciar l'estudi d'un projecte 
per a planificar el canvi de l'aplicació, i estudiar les diverses 
opcions i solucions existents en el mercat que permeten 
l'ampliació, l'intercanvi adequat d'informació entre aplicacions i la 
possibilitat d'estandarditzar i integrar els procediments de gestió i 
administració. 

3. La DGTIC disposa en l'actualitat d'una metodologia aprovada de 
gestió de canvis en les aplicacions. Aquest fet és especialment 
important quan les aplicacions analitzades són desenvolupades a 
mesura i no són productes comercials estandarditzats.  

 No obstant això, dita metodologia no considera la documentació i 
el registre de totes les tasques de la gestió de canvi segons 
recomanen les bones pràctiques generalment reconegudes, i en 
alguns casos no es registren formalment i per escrit les 
aprovacions dels canvis per part dels responsables funcionals o la 
realització de les proves, encara que sí que es realitzen dites 
tasques. 

 Així mateix, per a l'aplicació HUMAN no es realitza de manera 
periòdica un seguiment i anàlisi de situació dels projectes en 
marxa i els canvis (correctius i evolutius) que permeta conèixer en 
qualsevol moment els controls existents i en procés d'implantació. 

 El fet que la metodologia no considere que es registren i documenten 
determinades tasques de gestió de canvis en aplicacions i que no es 
realitze per a l'aplicació HUMAN un seguiment dels canvis, comporta un 
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risc mitjà que s'executen els canvis no autoritzats o indeguts sobre els 
sistemes reals que suporten els serveis. 

 Recomanem que es modifique la metodologia de 
desenvolupament del programari i que s'adopte un procés formal 
per a documentar i registrar en tots els casos l'aprovació  per part 
dels usuaris funcionals dels canvis, així com la realització de les 
proves pertinents. 

 També recomanem  que per a l'aplicació HUMAN s'establisquen i 
documenten controls periòdics de seguiment i control dels 
projectes i canvis. 

4. En les aplicacions revisades, els desenvolupadors accedeixen a 
l'entorn de desenvolupament amb usuaris genèrics. També hem 
identificat usuaris els permisos dels quals haurien d'estar donats 
de baixa. 

 La falta d'identificació i seguiment dels possibles canvis o modificacions 
en el codi de les aplicacions i la falta de revisió d'usuaris, implica un risc 
mitjà que es produïsquen accessos i/o canvis en l'entorn de 
desenvolupament sense l'adequada autorització. 

Recomanem que tots els usuaris amb accés a l'entorn de 
desenvolupament siguen nominals i no genèrics, així com que es 
realitzen revisions periòdiques dels usuaris per a donar de baixa, 
si s'escau, els qui no han de tenir permís. 

5. En la revisió dels passos a producció dels canvis d'aplicació, hem 
observat que hi ha ocasions que els mateixos desenvolupadors 
són els encarregats del dit pas a producció. En l'aplicació de la 
nòmina, aquest risc està mitigat parcialment pels controls 
existents sobre el registre de canvis realitzats, però no és així en 
l'aplicació de gestió d'expedients de personal i llocs. 

 La possibilitat que els desenvolupadors d'aplicacions tinguen accés a 
l'entorn de producció implica un risc alt que es produïsquen canvis en 
l'entorn de producció sense l'adequada autorització o verificació del seu 
correcte funcionament. 

 Recomanem limitar l'accés dels desenvolupadors a l'entorn de 
producció. En el cas que siga necessari habilitar l'accés, 
recomanem que el permís d'accés siga puntual i que el registre i 
supervisió dels canvis produïts s'estenga als desenvolupats de  
l'aplicació HUMAN. 
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Operacions dels sistemes d'informació 

6. L'article 5 del Decret 66/2012, del Consell, que estableix la Política 
de Seguretat de la Informació de la Generalitat, "Classificació de la 
informació", indica que els actius d'informació hauran d'estar 
inventariats i classificats, i que el nivell de protecció i les mesures 
aplicables es basaran en el resultat de la dita classificació. A més, 
l'article 14, "Desenvolupament", indica com un dels documents 
dels que caldria disposar, l'"f) Classificació i tractament de la 
informació". 

 A més a més, l'Ordre 19/2013, de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, on s'estableixen les normes d'ús segur dels 
mitjans tecnològics de la Generalitat, s'indica respecte al 
tractament de la informació que s'han de prendre  mesures que 
garantisquen la seguretat de les dades i adoptar la confidencialitat 
necessària per a aquella informació que no siga d'accés públic. 

 Si bé en l'actualitat es defineix la classificació de la informació en 
els requisits per a les noves aplicacions, no es disposa d'un 
procediment per escrit quant a la classificació i tractament de la 
informació que establisca les mesures de seguretat que s'han de 
complir segons la seua classificació (pública, d'accés restringit o 
interna, confidencial, etc.). No obstant això, aquest risc està 
mitigat pel document de seguretat i els controls d'accés lògic a les 
aplicacions establits per la DGTIC. 

 La falta de formalització i aprovació dels procediments relatius a la 
classificació i el tractament de la informació implica un risc mitjà sobre la 
integritat, seguretat i confidencialitat de la informació. 

 Recomanem que es desenvolupe un procediment per escrit quant 
a la classificació i tractament de la informació, que establisca les 
mesures de seguretat que cal complir segons la classificació per a 
la gestió, distribució i temps de retenció o emmagatzemament de 
la informació. 

7. En la revisió de les aplicacions (HUMAN i SIGNO) s'han identificat 
una sèrie de controls automatitzats, però no hi ha documentació 
descriptiva que aplegue quins controls i com estan automatitzats, 
raó per la qual no és possible conèixer la situació actual dels 
controls sense revisar el codi. 

 La falta de documentació dels controls automatitzats existents representa 
un risc mitjà que hi haja riscos importants per a la gestió i que no 
tinguen associats els controls necessaris. 

 Recomanem formalitzar la documentació referent als controls 
automatitzats existents en les aplicacions i com estan implantats. 
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8. L'establiment de mesures que garantisquen la seguretat física és 
un element important per a la seguretat dels sistemes 
d'informació. En l'accés físic a les instal·lacions hi ha torns 
automàtics amb identificacions per empremta que no estan 
actius. Per tant, no s'exigeix la identificació de manera automàtica 
i en tots els casos a les persones que entren en els despatxos i les 
oficines. 

 La falta d'identificació de les persones que accedeixen a les instal·lacions 
implica un risc mitjà sobre l'accés no autoritzat als sistemes i a la 
informació. 

 Recomanem a l'òrgan competent per a autoritzar accessos a les 
instal·lacions del complex on s'ubiquen els despatxos i oficines 
administratives, que implanten els controls identificatius 
necessaris. 

9. La gestió i el manteniment dels permisos d'accés als CDP (centres 
de processos de dades), el realitza una direcció diferent a la DGTIC 
que és la responsable d'autoritzar les altes i les baixes dels 
permisos d'accés. Hem comprovat que l'aplicació usada per a la 
gestió d'accessos no garanteix la confidencialitat de la informació. 
A més els CPD contenen allotjats sistemes d'informació d'altres 
organismes, el personal dels quals accedeix als CPD. 

No s'ha elaborat un procediment que garantisca la comunicació de 
les baixes d'autoritzacions, la supervisió d'accessos i la revisió 
periòdica dels permisos dels usuaris, entre la DGTIC i la direcció 
que gestiona els usuaris. 

L'absència de revisions d'usuaris amb permisos d'accés i els accessos 
efectuats, la deficient configuració de l'aplicació de gestió d'accessos 
d'usuaris i la falta d'un procediment de gestió de permisos d'accés al CPD 
que incloga les baixes de permisos comporta un risc alt per a la seguretat 
i integritat dels actius ubicats en el CPD. 

Recomanem elaborar un procediment que permeta establir un 
control efectiu sobre els usuaris autoritzats a accedir als CPD, una 
configuració adequada de l'aplicació de gestió d'accessos per a 
garantir la seua confidencialitat i que s'establisquen els 
procediments periòdics de revisió d'usuaris i accessos per a 
millorar la seguretat física i la protecció d'actius. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

10. Durant el treball de camp s'ha produït un canvi d'ubicació dels 
sistemes de control i seguretat de la xarxa interna i de 
configuració. Aquest fet ha provocat que es tornen a establir noves 
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polítiques de registres d'accessos i no s'ha establit un procediment  
de revisió periòdica de registres d'esdeveniments (logs). 

 L'absència de revisions periòdiques dels logs comporta un risc mitjà que 
intents d'accessos no autoritzats a les aplicacions i al domini no siguen 
detectats, i la impossibilitat d'atribuir responsabilitats i de garantir una 
adequada identificació d'accessos a aplicacions en els processos de gestió. 

 Recomanem elaborar un procediment per a establir criteris de 
registre, supervisió i revisió dels logs, preferiblement de forma 
automatitzada, de manera que es puguen identificar en qualsevol 
cas els accessos indeguts a qualsevol sistema de la xarxa interna. 

11. Se segueixen determinats procediments per a les altes, baixes i 
modificacions dels usuaris en el domini i en les aplicacions 
revisades, però els dits procediments no estan formalitzats per 
escrit. Així mateix, els responsables funcionals de les aplicacions 
no realitzen revisions periòdiques (sí esporàdiques) dels usuaris i, 
per tant, no es comunica a la DGTIC amb la regularitat necessària 
quins usuaris ja no haurien de seguir tenint accés a les aplicacions 
o les modificacions dels perfils d'accés per canvis de lloc de 
treball. 

 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 per escrit un procediment de gestió 
d'usuaris i de permisos que incloga els processos i la implicació 
dels responsables dels diferents departaments en els altes, en els 
canvis dels llocs de treball i en les baixes dels usuaris del domini i 
de les aplicacions. La gestió dels usuaris en els sistemes s'han de 
realitzar d'acord amb el principi d'atribució dels mínims permisos 
necessaris per a exercir les funcions assignades. 

 També cal incloure les revisions periòdiques dels usuaris 
autoritzats i els permisos assignats en els sistemes i aplicacions, 
així com dels usuaris que porten molt de temps sense accedir al 
sistema. S'ha de conservar la documentació acreditativa de les 
revisions realitzades, els resultats i les accions dutes a terme. 

12. les polítiques d'accés i configuració de les contrasenyes del domini 
i de les bases de dades, no són tan robustes com exigeixen les 
bones pràctiques en matèria de gestió de TI. 

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



Fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat. Exercici de 
2014 

35 

 Recomanem modificar les polítiques i paràmetres d'autentificació 
configurades en el domini i en les aplicacions (en les seues bases 
de dades i sistemes operatius on resideixen), i adaptar-les als 
paràmetres generalment acceptats com a bones pràctiques en la 
gestió de seguretat dels sistemes d'informació. 

13. La configuració de les polítiques d'auditoria en el domini de la 
xarxa, no s'ajusta plenament a les bones pràctiques de gestió del 
TI. Quant a les aplicacions auditades, s'han d'establir 
procediments per a supervisar i revisar els registres dels 
esdeveniments (logs). 

 Aquesta deficient configuració de les polítiques d'auditoria, sobretot per a 
les aplicacions en què no es realitza una revisió periòdica dels logs, 
impliquen un risc mitjà de no detectar a temps possibles accessos no 
autoritzats a les aplicacions, que no es puguen adoptar accions 
correctives, i la impossibilitat d'atribuir responsabilitats per la realització 
d'activitats no autoritzades. També impedeix detectar l'incompliment del 
principi de segregació de funcions en els processos de gestió. 

 Recomanem configurar les polítiques d'auditoria del domini de 
xarxa i ajustar-les a les considerades com a bones pràctiques en la 
gestió del TI. Atesa la gran quantitat de fets susceptibles de 
generar-se, recomanem tractar-los amb un correlador 
d'esdeveniments. 

 Pel que fa a les aplicacions (SIGNO, PAN I HUMAN), es recomana 
un procediment per a revisar els accessos o logs registrats de 
manera periòdica. 

Continuïtat del servei 

 Per raó del canvi d'ubicació i de plataformes dels sistemes 
d'informació que ha experimentat  el CPD, està refent-se el Pla de 
Recuperació davant de Desastres, que existia en 2014. Per tant, en 
el moment d'aprovar l'Informe, no disposem d'un pla de 
recuperació davant de desastres ni d'un pla de continuïtat de 
l'activitat actualitzats i aprovats per usar-los efectivament. 

 Encara que es disposa de còpies de dades i aplicacions en lloc 
diferent, això no seria suficient en cas de desastre greu per a poder 
garantir la tornada a la normalitat dels sistemes i operacions, 
minimitzar la gravetat del succés i el temps de recuperació. 

 Aquesta situació implica un risc alt de pèrdua de dades i programes 

 Recomanem establir quan més prompte millor d'un pla de 
recuperació davant de desastres i un pla de continuïtat de 
l'activitat documentats per escrit i aprovats formalment. 
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Prèviament caldria realitzar una anàlisi de riscos o una anàlisi 
d'impacte en l'activitat per a establir la rellevància i prioritat dels 
actius de l'entitat (serveis, informació, aplicatius, dispositius de 
xarxa i servidors, etc.), així com els punts i terminis necessaris per 
a recuperar la informació i els sistemes. 

Les recomanacions resultants es mostren en la figura següent i inclouen 
l'avaluació del risc (segons els criteris expressats en l'annex VII) i del cost 
o la complexitat d'implantació de la recomanació. 

 

A més, per raó de l'auge dels sistemes informàtics en tots els àmbits de 
la gestió i el seu desenvolupament per part de l'Administració amb 
nombrosa legislació, recomanem que la Generalitat es dote dels mitjans 
jurídics especialitzats necessaris perquè puga assessorar amb garanties 
els aspectes tecnològics als diferents òrgans de la Generalitat.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Controls en el procediment de gestió de 
personal-nòmines i en les aplicacions informàtiques 
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Els controls implantats en el procediment de gestió de personal i 
nòmines tenen per finalitat assegurar la integritat, exactitud i validesa 
de les transaccions i dades durant tot el processament (manual o 
automatitzat) de les operacions de gestió de personal i de la nòmina. 

El seu propòsit és establir procediments de control específics a fi 
d'assegurar raonablement que totes les transaccions són autoritzades i 
registrades, i que són processades de forma completa, adequada i 
oportuna, així com el compliment de les normes. 

S'ha analitzat el disseny del procés de gestió de personal-nòmines i la 
configuració de les aplicacions que suporten a aqueixa gestió, a fi 
d'identificar els riscos existents, els controls implantats per a mitigar-los 
i comprovar el seu adequat funcionament. 

Atesa l'amplitud i complexitat del procés de gestió, l'anàlisi s'ha centrat 
principalment, però no exclusivament, en els controls existents en el 
subprocés d'elaboració de la nòmina (que inclou la gestió de les 
variacions de nòmina mensuals) i no s'han revisat exhaustivament els 
controls implantats en els subprocessos de gestió pressupostària, de llocs 
de treball i de persones. 

La taula i el gràfic següents, mostren el grau de compliment dels 31 
controls interns del procés de gestió de llocs, de personal i de la nòmina 
de personal d'administració general de la Generalitat que han sigut 
identificats i analitzats en el present treball. 

 

Controls del procés de gestió 
de la nòmina 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Total controls avaluats 
16 12 3 31 

51,6% 38,7% 9,7% 100,0% 
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Les principals deficiències de control intern en el procés de gestió de 
llocs, provisió de llocs i nòmina del personal d'administració general i en 
les aplicacions informàtiques utilitzades (HUMAN, PAN i SIGNO) que 
hem identificat en la revisió efectuada són les següents: 

1. La gestió dels subprocessos de gestió de llocs, de persones, de 
nòmina i d'intervenció estan regulats per la seua corresponent 
normativa. Aquesta normativa, en afectar diferents departaments 
o centres directius, està centrada en certs aspectes legals de la 
tramitació i no tant a garantir que s'establisca un procés eficient 
amb controls adequats. 

 L'absència d'un procediment de gestió general i detallat, genera 
una certa indefinició i falta d'homogeneïtat de la informació que 
ha de ser tramesa entre els òrgans implicats en la gestió de 
personal, el mitjà de transmetre-la o els controls que han de ser 
aplicats. 

 Malgrat que no s’ha materialitzat en incidents de control significatius, la 
situació descrita representa un risc alt que existisquen certs controls del 
procediment que no siguen efectius i que es realitze un treball poc eficient 
que provoque errors en la nòmina. 

 Recomanem que s'aprove un procediment integral de gestió de 
nòmina, en el qual es consideren detalladament, com a mínim, els 
aspectes següents: 

- Departaments intervinents i atribució de responsabilitats 
en el procés. 

- Conceptes que s'han d'incloure en la projeccions de la 
nòmina. 

Efectius
16Parcial-

ment 
efectius 

12

No 
efectius 

3
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- Gestió de llocs no inclosos en la relació de llocs de treball. 

- Tancament de nòmina (documentació de les revisions i de 
les incidències) 

- Informació y documentació per fiscalitzar i conservar, i 
període de retenció de dita informació. 

2. L'aplicació de la gestió de llocs i persones (HUMAN) no permet la 
interrelació eficient amb altres aplicacions. Això ocasiona que les 
interfícies amb altres aplicacions siguen manuals, és a dir, cal 
introduir novament les dades en altres aplicacions, PAN o SIGNO, 
si bé hi ha controls que mitiguen el risc d'introduir dades errònies. 

 La situació descrita representa un risc alt que hi haja dades inexactes o 
distints entre les aplicacions de nòmina i la de gestió de llocs i de 
persones, per raó de tasques duplicades per a introduir dades (aquesta 
circumstància representa també una duplicitat dels costos de personal 
relacionats). 

 Recomanem que es dissenyen interfícies automàtiques i que es 
considere, com ja hem comentat, la possibilitat d'actualitzar o 
substituir l'aplicació HUMAN en el cas que es determine que és 
una solució més eficient. 

3. El manteniment dels expedients de personal es realitza en format 
paper. De la revisió efectuada d'una mostra de 61 expedients, 
s'han identificat nombroses incidències d'absència de 
documentació. Aquest fet comporta una deficiència de control 
intern en la gestió i manteniment dels expedients de personal, tot 
això d'acord amb els articles 47 i 48 de la Llei 10/2010, de 9 de 
juliol, de la Generalitat i normativa aplicable al respecte. 

 La situació descrita anteriorment representa un risc alt que hi haja dades 
inexactes o que es reconeguen conceptes retributius sense l'adequada 
justificació documental. 

 Els documents que formen part de l'expedient de personal haurien 
d'adoptar un format de documents electrònics susceptibles de ser 
signats digitalment, transmetre'ls per mitjans telemàtics i 
conservar-los en suport electrònic. 

 Recomanem que es definisquen els expedients de personal 
electrònics que continguen tota la informació de la vida laboral del 
personal, de manera que tota la documentació existent en 
l'Administració estiga disponible en un arxiu documental digital. 

4. La normativa que regula la provisió de llocs ha descentralitzat la 
provisió temporal de determinats llocs en les conselleries o en les 
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direccions territorials, que en alguns casos constitueixen borses de 
treball temporal, sense que la DGRH en tinga un registre de totes. 
L'aplicació HUMAN no registra la borsa de la qual prové un 
nomenament, si no és gestionada per Recursos Humans. La gestió 
de borses de treball que efectuar la DGRH se suporta en fitxers 
ACCESS que no tenen un manteniment de control d'accessos ni 
històric. 

 Aquesta circumstància representa un risc mitjà que originen resolucions 
de cobertura de llocs de treball incorrectes, bé per una inadequada gestió 
de les borses o per accessos no autoritzats a les aplicacions que s'utilitzen 
per a gestionar-les. 

 Recomanem establir procediments de gestió i registre de borses de 
treball temporal i que usen eines que permeten 
l'emmagatzemament de dades de manera segura i el seguiment 
dels canvis que s'hi produïsquen. També haurien d'estar integrats 
amb HUMAN. 

5. La fiscalització de la nòmina es regula en l'Acord del Consell de 24 
d'agost de 2012. No obstant això, no consta l'existència d'un 
procediment detallat per a la fiscalització de les incidències de 
nòmina. 

 La fiscalització es realitza basant-se en la normativa i els 
coneixements acumulats del personal, però s'aplica de diferent 
manera depenent de la interpretació de la normativa en cada 
intervenció delegada. En particular, hi ha casos en què no s'ha 
realitzat la fiscalització posterior (substitutiva de fiscalització 
prèvia per motius d'agilitat en la tramitació) per entendre que no 
aplica. 

 Així mateix, hem comprovat que la informació plasmada en els 
informes de control financer difereix molt entre els distints 
centres, sense que en alguns casos quede clara la revisió 
efectuada. 

 La inexistència de procediments detallats per a fiscalitzar la nòmina, 
implica un risc alt perquè la fiscalització no acomplisca eficaçment els 
objectius de control intern de manera generalitzada en tots els centres. 

 Recomanem elaborar i aprovar un procediment detallat de 
fiscalització de nòmina que considere tots els tipus d'incidències 
de nòmina i la documentació que s'ha de revisar, detallant la 
documentació que cal guardar. Així mateix, es recomana 
documentar de manera homogènia i detallada les revisions de 
control financer efectuades a posteriori perquè garantisca un 
adequat control de les incidències de nòmina. 
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6. HI ha usuaris en les aplicacions PAN i SIGNO que acumulen 
funcions que comporten una inadequada segregació de funcions. 
Els permisos de comptabilitat, modificació de nòmina i intervenció 
s'haurien d'atribuir a persones diferents. No consta que existisca 
una autorització expressa als serveis d'Anàlisi de la Despesa i 
Coordinació de Nòmines per a comptabilitzar diferents fases de la 
despesa de la nòmina, si bé les funcions d'intervenció són 
autoritzades de manera puntual. 

 Aquesta circumstància implica un risc mitjà que una sola persona puga 
modificar, fiscalitzar i comptabilitzar nòmines sense autorització. 

 Recomanem modificar els permisos a les persones que intervenen  
en la gestió de la nòmina perquè una mateixa persona no puga 
realitzar simultàniament funcions de gestió, comptabilitat i 
intervenció. En el cas que siga necessari, s'ha d'autoritzar 
expressament i establir controls compensatoris. 

7. El Servei de Coordinació de Nòmines atén nombroses incidències 
o consultes en la gestió diària de la nòmina, degudes 
fonamentalment a dubtes en la gestió i a la introducció de 
propostes en l’aplicació SIGNO. Tanmateix, els gestors no realitzen 
consultes en tots els casos, i es cometen errors en la introducció 
de propostes. No hi ha establit un procediment que permeta 
conèixer els errors més habituals i establir els controls que 
permeta evitar-los. 

 Aquesta circumstància implica un risc mitjà que es produïsquen errors en 
la introducció de variacions o incidències de nòmina, les causes de les 
quals es mantenen en el temps. 

 Recomanem establir un procediment per a registrar i avaluar les 
incidències en les variacions de nòmina i elaborar indicadors 
sobre els tipus d'errors que es produïsquen en la nòmina per a 
establir mesures per a corregir-los, com ara accions formatives 
sobre l'aplicació. 

8. La denominació i les funcions de determinats llocs en l'RLT en 
ocasions no són suficientment detallades. Hi ha personal eventual 
denominat assessor, amb una categoria definida en l'RLT, les 
retribucions del qual van ser establides per categories per Acord 
del Consell de 2010 i les seues funcions tenen una descripció 
genèrica. 

 En 2014, la Llei de Pressupostos va assignar retribucions a llocs 
d'assessors que no pertanyen a cap categoria. A més, en l'RLT 
figuren llocs d'assessors eventuals amb les mateixes funcions que 
altres llocs de funcionaris (p.e. coordinadors assessors). 
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 Aquesta circumstància implica un risc mitjà que es produïsquen 
nomenaments de personal en llocs sense unes funcions definides i que 
existisca una confusió entre les funcions atribuïdes a llocs de funcionaris i 
eventuals. 

 Recomanem modificar l'RLT de manera que es concreten i 
detallen les funcions específiques que ha de desenvolupar cada 
lloc de treball. Els llocs que consideren idèntiques funcions s'han 
de denominar i configurar jurídicament de la mateixa manera. 

9. De la revisió dels expedients de provisió de llocs per lliure 
designació seleccionats, es realitzen les observacions següents: no 
consta el certificat del registre d'entrada de les sol·licituds 
presentades, l'òrgan tècnic de provisió no està considerat en la 
normativa aplicable i la resolució de nomenament no està 
justificada. 

 Aquesta circumstància implica un risc alt que es produïsquen 
nomenament de personal de manera discrecional, sense complir els 
principis constitucionals de mèrit, capacitat i igualtat. 

 Les resolucions de nomenament de lliure designació han d'estar 
justificades, d'acord amb l'article 54.2 de la Llei 30/1992, i indicar 
els criteris i fonaments pels quals se selecciona la persona 
nomenada. També recomanem que en els processos de lliure 
designació el registre d'entrada certifique les persones que hagen 
presentat instància per a participar en el procés. 

En el gràfic següent es mostra la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial per mitigar i el cost de la 
seua implantació. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Seguiment d'informes anteriors 
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Un dels objectius de la fiscalització realitzada consistia a avaluar 
l'eficàcia dels sistemes d'informació i de control intern per mitjà dels 
quals es gestiona el procés de gestió del personal-nòmines de la 
Generalitat. 

En la fiscalització dels exercicis de 2008, 2010 i 2012 de la Generalitat, es 
van realitzar sengles auditories dels procediments, sistemes 
d'informació i de control intern per mitjà dels quals es gestiona el 
personal i s'elabora la nòmina, tot incloent-hi la generació de documents 
comptables i la seua comptabilitat. 

- Auditoria d'eficàcia dels sistemes d'informació i de control intern 
dels procediments de gestió de llocs de treball i de cobertura de 
llocs temporals del personal sanitari, docent i de Justícia de la 
Generalitat (2012). 

 L'anàlisi d'aquests procediments va implicar la revisió de tres 
sistemes de gestió distints que afecten diferents àmbits de la 
funció pública, amb diferents característiques, tant de normes 
d'aplicació com de gestió, com un elevat volum de dotacions 
temporals de llocs de treball i amb distints sistemes informàtics. 

- Auditoria d'eficàcia dels sistemes d'informació i de control intern 
dels procediments de gestió de personal sanitari de la Generalitat 
(2010). 

- Auditoria de sistemes d'informació de la nòmina de la Generalitat, 
exclòs el personal sanitari (capítol 13 de l'Informe de fiscalització 
del Compte de l'Administració de l'exercici de 2008). 

El present treball ha inclòs el seguiment de les recomanacions 
realitzades en els dos informes més recents, ja que del personal 
d'Administració General la revisió ha sigut exhaustiva en el present 
Informe. 

Considerem oportú mantenir les recomanacions proposades en els 
informes d'exercicis anteriors següents: 

a) Quant a la gestió i provisió del llocs temporals en Sanitat 

 De les recomanacions realitzades hem considerat que una 
recomanació ha sigut totalment resolta, dues parcialment resoltes 
i quatre no han sigut  esmenades. 

1) Recomanem que s'aprove un procediment de gestió 
d'usuaris d'ULISES que en considere la revisió periòdica a fi 
de detectar i eliminar usuaris obsolets i ajustar els permisos 
a les necessitats funcionals dels usuaris d'acord amb el 
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principi de privilegi mínim necessari per a realitzar les 
tasques assignades. 

2) Recomanem elaborar procediments detallats per a cobrir 
urgentment llocs de treball (substitucions de durada inferior 
a un mes) en els departaments de salut, en el marc de la 
Comissió de Seguiment prevista en la disposició addicional 
1ª de l'Ordre de 5 d'octubre de 2009, reguladora del 
procediment per a la cobertura temporal de places del 
personal sanitari que, assegurant l'agilitat del procediment, 
consideren l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i 
capacitat. 

 També cal considerar el fet d'establir controls addicionals 
perquè els contractes de substitucions superiors a trenta 
dies es gestionen pel procediment general de borsa de 
treball de la Conselleria de Sanitat. 

3) Aprovar un procediment de gestió de variacions de nòmina 
que considere tots els requisits exigibles en cada cas. 

4) En el cas de les altes de treballadors substituts, modificar el 
procediment i l'aplicació per a assegurar que la introducció 
de les dades personals estiga subjecta a fiscalització prèvia.  

Igualment recomanem implantar controls addicionals en 
les altes de dobles substituts en relació amb la jornada 
laboral per què no puguen contractar-se substituts amb 
jornades diferents al lloc substituït. 

5) Implantar un control addicional que impedisca assignar 
complements retributius de grup o altres complements no 
corresponents als del lloc, si no cal. 

6) Implantar un procediment comú i obligatori per al control 
de la assistència i l'horari dels treballadors de l'AVS.  

Implantar procediments que permeten el control de la 
presència física en guàrdies mèdiques i torns i l'eficient 
acreditació documental per al pagament dels complements 
meritats en la nòmina. 

Amb aquesta finalitat, es podria fer ús d'aplicacions ja 
existents desenvolupades per la Conselleria de Sanitat. 

b) Quant a la gestió i provisió de llocs temporals en Justícia 

De les recomanacions realitzades considerem que sis 
recomanacions no han sigut tractades. 
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1) Recomanem que s'aprove un procediment de gestió 
d'usuaris de GESPERJU que considere la seua revisió 
periòdica a fi de detectar i eliminar usuaris obsolets i 
ajustar els permisos a les necessitats funcionals dels 
usuaris d'acord amb el principi de privilegi mínim necessari 
per a realitzar les tasques assignades. 

2) Recomanem elevar el grau de robustesa de la política 
d'autenticació en els controls d'accés a l'aplicació GESPERJU 
per a ajustar-los a allò que es consideren bones pràctiques 
en la gestió de la seguretat de la informació. 

3) Recomanem desenvolupar i aprovar un procediment de 
gestió de llocs de treball detallat en funció del tipus de lloc, 
basat en la normativa aplicable. 

4) Recomanem establir d'interfícies automàtiques entre 
l'aplicació GESPERJU i l'aplicació PAN que garantisca la 
validesa i integritat de les dades i la seua coherència entre 
les aplicacions i implantar un control que impedisca 
introduir números de llocs de treball repetits. 

5) S'ha d'incloure la fiscalització prèvia en el procediment per 
a la creació, modificació i amortització de llocs de treball de 
Justícia, segons el que exigeix l'article 3r. A) de l'Acord de 24 
d'agost de 2012, del Consell. 

6) Recomanem implementar en l'aplicació GESPERJU el control 
de fiscalització prèvia realitzat per la Intervenció Delegada a 
la provisió de llocs temporals. La implementació d'aquest 
control en l'aplicació GESPERJU permetria agilitar i millorar 
el control incrementant l'eficiència en la gestió del procés. 

c) Quant a la gestió i provisió de llocs temporals en educació 

De les recomanacions realitzades considerem que cinc 
recomanacions no han sigut tractades. 

1) Recomanem que s'aprove un procediment de gestió 
d'usuaris de l'aplicació REGPER basat en perfils 
estandarditzats que considere tant les altes com les baixes i 
la modificació de permisos, com la seua revisió periòdica a 
fi de detectar i eliminar usuaris obsolets i ajustar els 
permisos a les necessitats funcionals dels usuaris d'acord 
amb el principi de privilegi mínim necessari per a realitzar 
les tasques assignades. 

2) Recomanem elevar el grau de robustesa de la política 
d'autenticació en els controls d'accés a l'aplicació REGPER 
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per a ajustar-los a allò que es consideren bones pràctiques 
en la gestió de la seguretat de la informació. 

3) Recomanem elaborar i aprovar un procediment detallat que 
considere tots els passos i l'assignació de funcions en la 
gestió de la creació, modificació i amortització dels llocs de 
treball i la provisió de llocs temporals del personal docent. 

4) Recomanem integrar les bases de dades o automatitzar 
totalment els controls de la interfície entre les aplicacions 
REGPER i PAN per a mitigar el risc de discrepàncies en la 
informació de les bases de dades deguda a errors o 
irregularitats. 

5) S'ha d'incloure la fiscalització prèvia en el procediment per 
a tramitació dels expedients de creació, modificació i 
amortització de llocs docents de la Conselleria. 

d) Quant als controls generals del TIC en Hisenda i Administracions 
Públiques: 

Les recomanacions realitzades en l'Informe de 2012 com a 
seguiment de recomanacions d'informes anteriors, s'han 
mantingut en el present Informe. Vegeu l'annex III. 

e) Quant als controls generals de TIC en Sanitat 

De les recomanacions realitzades, hem considerat que dues han 
sigut totalment resoltes, sis han sigut parcialment resoltes i dues 
no han sigut tractades. 

1) Elaborar els plans d'adequació a l'ENS i l'ENI. 

2) Completar l'adequació a l'LOPD i l'RDLOPD d'aquells 
aspectes que n'estan pendents. 

3) Completar el procediment per a la gestió d'usuaris en els 
distints entorns informàtics de l'entitat, de forma que es 
formalitze l'assignació de responsabilitats i incloga un 
procediment periòdic de revisió d'usuaris. 

4) Eliminar els usuaris genèrics en las aplicacions i habilitar 
usuaris assignats personalment de forma que es permeta el 
registre i seguiment de les accions. 

5) Enfortir la configuració de determinats paràmetres 
d'accessos per a seguretat de l'entorn de les aplicacions 
MASTIN, CIRO i NOMINA. 
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6) Elaborar un pla de còpies de seguretat que incloga almenys 
els aspectes següents: sistema, periodicitat, rotació, 
contingut, ubicació de les còpies i proves de restauració. 

7) Aprovar un procediment de gestió de variacions de nòmina 
que considere tots els requisits exigibles en cada cas. 

8) Implantar un control que permeta el bloqueig de les taules 
en les quals es registren els conceptes retributius. 

El grau de compliment de les recomanacions efectuades en els informes 
indicats al principi d'aquest annex es pot considerar baix, tal com 
resumim en el gràfic següent: 
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ANNEX VII 

Metodologia de l'auditoria 
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Controls interns 

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

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes d'informació que 
suporten el procés de gestió revisat 

Ja que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques revisades 
estan suportats pels sistemes d'informació, 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 a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques, és requisit fonamental que els controls generals de 
l'entorn TI siguen efectius i, per tant, permeten garantir el bon 
funcionament d'aquells, ja que en cas contrari, no es podrà confiar 
en els controls automàtics que hi tenen. 

Prenent en consideració els diferents nivells que conformen els 
sistemes d'informació, la revisió dels CGTI s'ha estructurat en les 
àrees que detallem tot seguit i concretem en l'anàlisi dels aspectes 
següents (que inclouen els controls rellevants identificats):  

A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal de l'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 

B.3 Gestió de canvis 

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 
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D.2 Procediments de gestió d'usuaris 

D.3 Mecanismes d'identificació i autenticació 

D.4 Gestió de drets d'accés  

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

E.2 Plans de continuïtat 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió revisat 

La finalitat de determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l'eficàcia dels controls clau garanteixen la correcta execució 
dels processos de gestió revisats i mitiguen el risc d'errors i irregularitats, 
garantint la validesa, la integritat i l'exactitud de la informació. En síntesi 
el procediment seguit ha consistit a: 

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

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'aqueixa avaluació és determinar si els controls  
implementats en els processos són suficients i eficaços en 
disseny (si estan dissenyats adequadament per a cobrir els 
riscos d'errors en els estats financers en cada un dels 
processos analitzats) i identificar els controls rellevants o 
els controls clau. 

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

4) Revisar els controls generals existents en les aplicacions, 
bàsicament els controls d'accés lògic i la gestió d'usuari i 
permisos. 

Criteris d'avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l'eficàcia dels controls, els hem 

classificat en els nivells següents: 
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Efectius Parcialment efectius No efectiu/no verificable 

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 implantat 
o es realitza un control 

irregular de l'activitat o no 
es guarda evidència del 

control 

 

Criteris per a categoritzar les recomanacions 

Les recomanacions efectuades com a resultat del treball efectuat estan 
basades en les deficiències de control intern detectades. Les hem 
categoritzades en funció dels criteris de risc i cost de la implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per a escometre la resolució de 
les dites recomanacions es basa en el risc potencial que representa la 
incidència2 detectada. Les primeres actuacions que caldria dur a terme 
serien aquelles que minven els riscos de nivell alt. Després caldria actuar 
sobre les accions que mitiguen els riscos de nivell mitjà i en última 
instància les que rebaixen els riscos de nivell baix. 

També fem una indicació del cost o la complexitat d'implantació del 
control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de cada una de les recomanacions proposades. 

Tot seguit detallem el criteri de categorització emprat: 
  

                                                           
2  Segons la secció 2850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes:  

7. Avaluació de les incidències detectades 

Les incidències detectades en la revisió dels CGTI 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 seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, 
prevenir o detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser deficiència de 
disseny del control (quan un control necessari per a aconseguir l'objectiu de control no 
existeix o no està adequadament dissenyat) o deficiències de funcionament (quan un control 
adequadament dissenyat no opera tal como 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 forma fiable, de 
conformitat amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries aplicables, i hi ha una 
probabilitat 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 
de de deficiències, respecto de las quals existeix una raonable possibilitat que una 
manifestació errònia significativa en els comptes anuals no siga previnguda o detectada i 
corregida en un termini oportú.  
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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 forma molt significativa el control 
intern o la integritat de la informació. 

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, però que han de ser 
considerades per la direcció de l'entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que la 
organització ha de 
destinar a l'execució 
de 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 duració i en dificultat.  

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

Proves de tractament massiu de dades 

D'acord amb  la "Guia per a realitzar proves de dades", 2813 del Manual de 
fiscalització, hem realitzat proves de les dades de les diferents aplicacions 
revisades, facilitades pels seus serveis responsables. 

La finalitat és verificar la integritat i coherència de la informació 
associada a la gestió de personal, elaborar la nòmina i el seu registre 
comptable per a recolzar el treball de fiscalització del Compte General, 
així com per a obtenir major informació sobre la revisió realitzada dels 
sistemes d'informació. 

Amb aquesta finalitat hem comprovat: 

- La validesa, integritat i exactitud de las bases de dades facilitades 
de les nòmines del personal de la Generalitat i de la informació 
comptabilitzada en concepte de nòmines en l'aplicació comptable 
SIP de la Generalitat (exercici 2014). 

- L'adequació de determinats complements de nòmina meritats en 
l'exercici de 2014. 

- El compliment dels procediments establits en la gestió de les 
aplicacions revisades. 

De la revisió de la informació gestionada per les aplicacions HUMAN, 
SIGNO i SIP, s'han obtingut les conclusions següents: 

- Les persones de l'Administració General que han percebut nòmina 
en 2014 estan registrades en l'aplicació HUMAN tret d'excepcions 
justificades. 
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- En HUMAN hi ha característiques de llocs de la plantilla diferents 
a les de SIGNO, però de la mostra analitzada estan degudament 
justificades. 

- De la nòmina d'octubre s'han analitzat els imports dels distints 
conceptes retributius i la seua raonabilitat i no hem trobat cap 
import o concepte significatiu, no degut. 

- Els imports globals de l'aplicació de nòmina coincideixen amb els 
imports globals de l'aplicació de comptabilitat SIP. 

Per tant no hem trobat incidències significatives en les dades 
analitzades. 
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Al·legacions presentades pel comptedant 
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Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 24 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 2015. Con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Dirección 
General de Presupuestos 

Primera alegación 

Anexo III, apartado 1.b del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, el personal docente que recoge la RPT pertenece 
principalmente a dos programas presupuestarios (indicados en el 
informe), pero no únicamente, por tanto, la redacción debería utilizar la 
palabra “principalmente” en lugar de la palabra “concretamente”.  

Estamos de acuerdo con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El primer párrafo del apartado b) del Anexo III del Informe queda 
redactado así: 

“La RPT recoge 50.708 empleados e incluye al personal con 
funciones educativas de primaria y secundaria, adscrito a la 
Conselleria de Educación, principalmente a los programas 
presupuestarios 422.20 “Educación Primaria” y 422.30 
“Educación Secundaria”.” 

Segunda alegación 

Anexo III, apartado 1.c del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, respecto del personal gestionado por la Conselleria 
de Gobernación y Justicia habría que añadir a los Secretarios Judiciales 
como personal no incluido en la RPT. 

Estamos de acuerdo con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado c) del Anexo III del Informe queda redactado así: 



 
 

93 

“La RPT recoge 4.681 empleados e incluye al personal regulado 
por la LOPJ (no se incluyen jueces, magistrados, fiscales ni 
secretarios judiciales), adscrito a la Conselleria de Gobernación 
y Justicia y AA.PP, programa 141.10 “Administración de 
Justicia”.” 

Tercera alegación 

Anexo III, apartado 5.a del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, las definiciones de variación e incidencia de nómina 
están intercambiadas en el informe, siendo la variación una 
modificación permanente de la nómina y la incidencia una modificación 
puntual. 

Estamos de acuerdo con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 5.a) del Anexo III del Informe queda redactado así: 

“El personal del órgano de gestión de cada conselleria accede a 
SIGNO para introducir una variación (modificación 
permanente) o una incidencia (modificación puntual) en una 
nómina a su cargo (del personal de administración general, 
docentes y justicia).” 

Cuarta alegación 

Anexo V, apartado 1 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, en el borrador de informe no se señalan errores en la 
nómina derivados de debilidades de control interno que impliquen la 
catalogación de riesgo de nivel alto. Asimismo, sí se considera oportuna 
la definición de un procedimiento de gestión general. 

La ausencia de un procedimiento de gestión general, las debilidades de 
control interno y el alto número de nóminas e incidencias, se consideran 
motivos suficiente para valorar como de riesgo potencialmente alto que 
se puedan producir errores en la nómina. No obstante se matiza la 
redacción del Informe para clarificar la situación.   
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Consecuencias en el Informe: 

El tercer párrafo del apartado alegado queda redactado así: 

“Aunque no se ha materializado en incidentes de control 
significativos, la situación descrita supone, potencialmente, un riesgo 
alto de que existan ciertos controles del procedimiento que no sean 
efectivos y se realice un trabajo poco eficiente que provoque errores 
en la nómina.” 

Quinta alegación 

Anexo V,  apartado 6 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, el Servicio de Análisis del Gasto no interviene en la 
contabilización de las fases de gasto y el Servicio de Coordinación de 
Nóminas interviene en casos determinados en la contabilización, por lo 
que la afirmación de que no existe una autorización expresa para 
contabilizar diferentes fases del gasto de la nómina puede dar lugar a 
una interpretación errónea respecto de las competencias de dichos 
servicios. 

Si bien no existe una contabilización directa, determinadas funciones 
que realizan ambos servicios producen efectos en la aplicación 
informática PAN-SIGNO, que posteriormente se reflejan en asientos 
contables de forma automática.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Primera alegación del Anexo III 

Anexo III, apartado 3.a del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, la aplicación HUMAN de gestión de puestos y 
personas se comenzó a utilizar en enero de 1999.  

Estamos de acuerdo con la alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

El segundo párrafo del apartado 3.a) del Anexo III del Informe queda 
redactado así: 

“La utilización de esta aplicación se inició en 1999 y como se 
señala más adelante utiliza una tecnología en cierto modo 
obsoleta.” 

El primer párrafo del apartado 2) del Anexo IV del Informe queda 
redactado así: 

“La aplicación HUMAN, utilizada para la gestión de 
expedientes de personal y de puestos de trabajo utiliza una 
tecnología obsoleta, (la aplicación entró en servicio en 1999), 
es poco intuitiva, y no facilita los procedimientos de gestión y 
administración, ya que no permite una comunicación fácil con 
otras aplicaciones y tiene escasas posibilidades de 
escalabilidad.” 

Primera alegación del Anexo IV 

Anexo IV, apartado 1 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, durante el mes de noviembre se ha llevado a cabo 
una auditoría interna sobre los Documentos de Seguridad de los 
Sistemas de Información de Hacienda.  

Este hecho no modifica lo indicado en el Informe. La auditoría se limita 
al ámbito de las aplicaciones de Hacienda y por tanto no incluye la 
aplicación de personal y puestos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Anexo IV, apartado 2 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se está en proceso de sustitución de la aplicación 
HUMAN. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Anexo IV, apartado 2 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, los cambios realizados en los sistemas de 
información revisados son aprobados por los responsables funcionales 
quedando registrados. Asimismo, se indica que el procedimiento en 
HUMAN se implantará progresivamente. 

De los procedimientos revisados se identificaron ciertos aspectos de la 
gestión de cambios en los que no se ha establecido una generación de 
documentación, tal como establecen las mejores prácticas.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo IV, apartado 4 y 5 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha incorporado en el desarrollo de proyectos una 
herramienta de control de versiones que permite el registro y la 
necesaria trazabilidad de los cambios en aplicaciones.  Asimismo la 
herramienta de control de versiones tiene identificados de forma 
nominal a los usuarios y está actualizada dado que la gestión de altas y 
bajas de usuarios está adecuadamente procedimentada. Sin embargo, 
como se indica en la alegación, en alguna aplicación no se observa este 
procedimiento porque su consolidación se prevé en un momento 
posterior. Asimismo, en la alegación se indica que el responsable técnico 
de la aplicación HUMAN es desarrollador y el responsable de los pases a 
producción. 

En el periodo fiscalizado (2014) se obtuvo evidencia de algunos usuarios 
con nombre genéricos. Asimismo, la recomendación, tal como indican 
las mejores prácticas, es que los desarrolladores no puedan acceder al 
entorno de producción y en caso de que sea necesario, se deben 
establecer los controles compensatorios oportunos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
  



 
 

97 

Quinta alegación 

Anexo IV, apartado 6 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, existe un procedimiento por escrito respecto a la 
clasificación y tratamiento de la información, que establece las medidas 
de seguridad a cumplir según su clasificación. 

En la documentación aportada en las alegaciones no consta dicho 
documento, pero sí diferentes procedimientos relativos a la clasificación  
e inventario de información y activos respecto a la LOPD y al ENS. 

Dicha metodología se aplica a proyectos en marcha y nuevos, pero no a 
proyectos ya consolidados. La recomendación está dirigida en ese 
sentido y en cuanto a unificar dicha información en un único 
procedimiento de clasificación  e inventario de información. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Anexo IV, apartado 7 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha iniciado en noviembre un proceso de 
documentación de los controles automatizados de la aplicación de 
nómina, lo que confirma la recomendación del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Anexo IV, apartado 8 y 9 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha iniciado en noviembre un proceso de revisión 
de personas con permisos de acceso, en línea con nuestra 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Octava alegación 

Anexo IV, apartado 10 y 13 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha iniciado en octubre la implantación de una 
herramienta de correlación de eventos, en línea con nuestra 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo IV, apartado 11 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, en las aplicaciones de PAN y SIGNO ya existe un 
procedimiento de gestión de permisos de usuarios de dominio y 
aplicaciones y para la aplicación HUMAN se implementará durante el 
desarrollo de la nueva aplicación. 

En el periodo de fiscalización se verificó que existían usuarios que no 
deberían tener acceso a determinadas aplicaciones, por lo que se 
considera que el procedimiento no es completo en cuanto a revisiones 
periódicas y para todas las aplicaciones revisadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo IV, apartado 12 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, la migración al dominio “generalitat” se completará 
en 2016 para los puestos de trabajo que actúan con las aplicaciones 
auditadas, entrando en vigor la política corporativa de seguridad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Undécima alegación 

Anexo IV, apartado 13 del Informe (Continuidad del negocio) 

Comentarios: 

Según la alegación, se prevé finalizar el plan de continuidad de la 
actividad el primer trimestre de 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio 

Primera alegación 

Anexo III, apartado 6.c del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, sería necesaria una nueva regulación sobre los 
ingresos indebidos.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Anexo III, apartado 5.b del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, para evitar muchos errores sería recomendable 
visualizar los recibos de nómina.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Anexo V, apartado 7, tercer párrafo, del Informe 

Comentarios: 

Como en el caso anterior, señalan que para evitar muchos errores sería 
recomendable visualizar los recibos de nómina.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo IV, apartado 2 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, es necesario incorporar ciertas mejoras a la 
aplicación HUMAN.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Estas alegaciones se han recibido en la Sindicatura de Comptes el día 9 
de diciembre de 2015, con un retraso significativo respecto al plazo 
concedido al efecto, que era el 1 de diciembre. 

No obstante, la Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, 
concluyendo que no procede modificar el Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

Estas alegaciones se han recibido en la Sindicatura de Comptes el día 15 
de diciembre de 2015, con un retraso significativo respecto al plazo 
concedido al efecto, que era el 1 de diciembre. 

No obstante, la Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, 
concluyendo que no procede modificar el 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 2015 d’aquesta Institució, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes en la seua reunió del dia 14 de 
desembre de 2015 va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 14 de desembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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