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1. OBJECTIUS 1ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

1.1 Objeetius

En virtut del que disposa l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 6/1985, d'll de maig, de Sindicatura de Comptes i segons el
que preveu el Programa Anual d'Actuació de 2016 (PAA2016), la
fiscalització efectuada ha tingut per objecte avaluar el control intern dels
ajuntaments de la nostra Comunitat amb una població compresa entre
25.000 i 30.000 habitants, entre els quals es troba l'Ajuntament
d'Almassora.

la fiscalització realitzada sobre el control intern ha tingut els objectius
generals següents, entre els previstos en la Llei de la Sindicatura de
Comptes (article 8):

Determinar si la informació financera es presenta adequadament d'acord
amb els principis comptables que hi són d'aplicació.

Determinar si s'ha complit amb la legalitat en la gestió deIs fons públics .

A més aquesta fiscalització ha tingut els objectius específics següents:

Comprovar la protecció dels béns de l'Entitat.

Verificar la fiabilitat i integritat de la informació.

Comprovar el compliment de la normativa aplicable.

Coneixer i valorar l'organització administrativa i el seu grau de
transparencia.

1.2 Abast i proeediments de la fisealització

Aquest treball s'ha realitzat a partir de la informació obtinguda d'uns
qüestionaris, emplenats i signats pels distints responsables de
l'Ajuntament.

Les arees en que s'ha estructurat el treball són les següents:

1. Area de Gestió Administrativa

Aspectes organitzatius de l'Entitat

Ens dependents i altres entitats en les quals participe l'Entitat

Personal al servei de la Corporació

Secretaria, registre i actes

Inventari de béns i patrimoni
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Subvencions concedides

Contractació i compres

2. Area de Gestió Económica i Financera

Endeutament

Tresoreria

Ingressos tributaris , preus públics i multes

Recaptació

Comptabilita t

Despeses d'inversió

Ingressos per transferéncies

Pressupostos

3. Area d'Intervenció:

Organització i regulació

Funció interventora

Control financer i d'eficácia.

4. Area de l'Entorn Tecnológic:

organització de l'área informática

Operacions en els sistemes d'informació

Control d'accés a dades i programes i continuítat del servei.

Cadascun dels qüestionaris ha sigut valorat en funció de les respostes
donades pels responsables de les entitats locals i d'uns criteris que
possibiliten l'homogeneítat en la puntuació de les distintes árees en les
quals s'ha estructurat el treball. En aquest sentit, com major siga la
puntuació millor és el control internoDeterminades respostes posen de
manifest incidencies que s'han considerat básiques perqué afecten
significativament el control intern o posen de manifest árees de risc i per
tant s'han valorat d'acord amb aquesta relleváncia. Aquestes incidencies
básiques són les que es destaquen en l'apartat 2 d'aquest Informe, de
conclusions generals.

En general, les dades que figuren en aquest Informe han sigut facilitades
per l'Ajuntament i no han sigut objecte de verificació, llevat que
s'indique el contrario

Totes les qüestions que podrien representar una incidencia básica han
sigut comprovades, així com una mostra de les altres , mitjancant les
proves d'auditoria que s'han considerat pertinents conformement amb
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Quadre 1. Detall de la puntuació obtinguda per árees i subárees

, Punts Puntuació
AREES Annex obtinguts (a) máxímafb) %(a/b)

1. ÁREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 111

Aspectes organitzatius de l'Entitat 760 1.050 72,4%

Ens dependents o en que participe l'Entitat 1.500 1.500 100 ,0%

Personal al servei de la Corporació 2.645 3.300 80 ,2%

Secretaria, registre i actes 885 1.050 84 ,3%

Inventari de béns i patrimoni 1.645 2.550 64,5%

Subvencions 1.510 2.250 67,1%

Contractació i compres 2.550 3.300 77,3%

TOTAL ÁREA 1 11.495 15.000 76,6%

2. ÁREA DE GESTIÓ ECONOMICA I FINANCERA IV

Pressupostos 3.095 3.750 82,5%

Despeses d'inversió 170 450 37,8%

Ingressos tributaris, preus públics i multes 950 1.050 90,5%

Ingressos per transferencies 255 300 85,0%

Recaptació 920 1.350 68,1%

Tresoreria 2.340 3.000 78,0%

Comptabilitat 2.340 3.000 78,0%

Endeutament 2.100 2.100 100 ,0%

TOTAL ÁREA 2 12.170 15.000 81,1%

3. ÁREA D'INTERVENCIÓ

Organització i regulació

Funció interventora

Control financer i d'efic ácia

V

350

9.790

2.730

350

11.280

3.370

100 ,0%

86,8%

81,0%

TOTAL ÁREA 3 12.870 15.000 85,8%

4. ÁREA DE L'ENTORN TECONOLOGlC

Organització de l'área inform ática

Operacions en els sistemes d'informació

Control d'accés de dades i programes i continuítat
del servei

VI

655

330

780

2.590

910

1.500

25,3%

36,3%

52,0%

TOTAL ÁREA 4 1.765 5.000 35,3%

TOTAL ÁREAS 38.300 50.000 76,6%
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En els annexos III, IV, V i VI es recullen, respectivament, les conclusions
de les arees de Gestió Administrativa, Gestió Económica i Financera,
Intervenció i Entorn Tecnológic, el percentatge de la puntuació sobre el
total possible per arees s'aplega en el gráfic següent:

Gráfíc 2. Percentatge de la puntuació sobre el total possible per arees
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Tot seguit es detallen les incidencies que hem considerat básiques,
perqué impliquen una debilitat important de control intern, com també
altres aspectes considerats rellevants en relació amb les qüestions
següents.

2.1 Organització administrativa i grau de transparencia

a) L'Entitat exerceix competencies distintes de les própies i de les
atríbuídes per delegació , si bé hi ha un incompliment del que
exigeix l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Regim Local (LBRL) sobre l'estabilitat pressupostária i la
sostenibilitat financera . En aquest sentit, l'informe sobre la
liquidació dels pressupost de 2015 indica que no es compleix amb
l'objectiu de la regla de despesa.

b) Segons la informació obtinguda de l'Ajuntament el nombre d'ens
dependents de l'Entitat i participats per aquesta són els que
s'indiquen en el quadre següent:
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f) Hi ha un pla d'inversions, pero no es compleixen els terminis que hi
figuren.

g) No es concilia l'inventari amb la comptabilitat.

2.3 Compliment de la normativa aplicable

Organització i funcionament corporatiu

a) No consta l'existencia de la declaració individualitzada
d'incompatibilitats que acredite el compliment de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, pel que fa als cárrecs electes.

Personal

a) Hi ha una classificació de llocs de treball, pero aquests no s'han
classificat d'acord amb criteris de valoració objectius i
quantificables (article 35 de l'LFPV) .

Estabilitat pressupostária, control de despesa i cicle pressupostari

a) L'Entitat no va formar en el termini establit el compte de 2015.

Subvencions

a) L'Entitat incompleix l'obligació de subministrar la informació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (article 20 de I'LGS) .

Contractació

a) No tots els expedients de contractació contenen l'informe de
proposta de necessitats, ni l'acte formal de recepció (articles 109 i
222.2 del TRLCSP).

b) Els contractes d'obres, no menors, no contenen sempre la
justificació de l'elaboració del projecte (article 121 del TRLCSP) .

2.4 Protecció dels béns de l'Entitat

a) L'Entitat disposa d'un inventari aprovat el 2 de juny de 1977 dels
seus béns i drets, pero no esta actualitzat. Les variacions que s'han
prcduit en l'inventari municipal s'hi han anat incorporant
anualment, pero aquestes no han sigut aprovades per la Junta de
Govern Local, que té delegada aquesta funció, a causa de les
deficiencies detectades (article 33.1 de l'RB) .

b) No tots els béns immobles i drets reals estan inscrits en el Registre
de la Propietat (article 36 de l'RB) .
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c) La informació facilitada indica que hi ha subvencions concedides
pendents de justificar per import de 1.200 euros tot i que ha vencut
el termini de justificació, sense que s'haja exigit el reintegrament
(article 37 de I'LGS) o imposat la sanció corresponent (article 59 de
l'LGS) .

d) Hi ha dotze comptes restringits d'ingressos no inclosos en l'arqueig,
el saldo dels quals és de 539.489 euros.

e) No hi ha un pla de disposició de fons (article 187 del TRLRHL) .

f) Si bé l'Ajuntament afirma que no hi ha valors prescrits, en la
liquidació del pressupost figuren 2.701.478 euros de drets
reconeguts pendents de cobrament de 2010 i anteriors, que, atesa la
seua antiguitat, podrien estar afectats per prescripció.

2.5 Intervenció

a) El PIe de l'Entitat ha establit la fiscalització previa limitada per a
determinades despeses, com també la substitució de la fiscalització
previa dels ingressos per la presa de raó; la fiscalització plena
posterior d'ingressos i despeses que es recull en els informes
emesos la realitza la intervenció.

b) No es va realitzar l'informe de compliment d'estabilitat
pressupostária, regla de despesa i límit de deute públic, sobre les
modificacions del pressupost.

e) Hi ha aprovacions o modificacions d 'ordenances fiscals sense
informe de la Intervenció.

d) No es té constancia de la fiscalització previa de les bases
reguladores de subvencions.

e) L'Ajuntament ha implantat el control financer, pero no el d'eficácia,
si bé preveu fer-ho en l'exercici próxim. L'Entitat no coneix el cost
dels serveis ni el seu rendiment (articles 220 i 221 del TRLRHL) .

2.6 Entorn tecnológíc

a) L'Entitat no disposa d'un pla estrategic ni d'un pla anual de
projectes dels sistemes d'informació.

b) L'Ajuntament no disposa del document o documents de seguretat a
que es refereix l'article 88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, que desenvolupa I'LOPD.

e) No hi ha constancia de l'aprovació de les persones autoritzades per
a accedir al Centre de Processament de Dades (CPD) .
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d} No hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes
modificacions) d'usuaris de la xarxa local i de les aplicacions.

3. RECOMANACIONS

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat cal efectuar les
recomanacions que assenyalem tot seguit:

1. Convé elaborar un reglament organic, aixi com un organigrama
actualitzat de l'Entitat i manuals de funcions de les distintes arees.

2. L'Entitat ha de quantificar la informació relativa al compliment dels
objectius previstos en el pla estrategic de subvencions.

3. La subárea de comptabilitat ha de ser objecte d'una atenció
especial, a fi que es registren els fets econornics d'acord amb els
principis comptables que hi són d'aplicació i s 'oferisca una
informació fiable de la situació financera de l'Entitat.

4. El pla d'inversions ha de resultar realista, d'acord amb la capacitat
d'execució de l'Ajuntament, a més, és necessari estimar el cost i el
financament del manteniment de les inversions.

5. La Intervenció no ha de participar en la gestió económica de
l'Entitat perqu é hi haja una segregació adequada de funcions .

6. L'Ajuntament ha de portar a la practica les mesures que es recullen
en l'annex VI d'aquest Informe per a millorar la seguretat i l'eficácia
de l'entorn tecnológico

4. TRAMIT D'AL·LEGACIONS

Previament al trámit d'al·legacions i, d'acord amb el que preveu la secció
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany del
projecte d'Informe de fiscalització va ser tramés als responsables tecnics
de l'Entitat per al seu coneixement i perqué, si calia, n'efectuaren
observacions.

El projecte d'Informe de fiscalització va aplegar, si s'esqueia, les
observacions i s'efectuaren les modificacions considerades oportunes,
derivades de la fase esmentada adés.

Posteriorment i en compliment del que va acordar el PIe 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, aquest va ser tramés a
l'Ajuntament perqué formularen , si calia, les al-legacions que estimaren
convenients.
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Dins del termini concedit, l'alcaldessa de l'Ajuntament va trametre les
al-legacions a l'esborrany de l'Informe de fiscalització efectuades per
diversos serveis i altres unitats administratives.

En relació amb el contingut de les al-legacions i el seu tractament, és
necessari assenyalar el següent:

1) L'Entitat ha formulat, si era el cas, al-legacions i consideracions que
afecten determinades parts o qüestions de l'Informe.

2) Totes les al-legacions han sigut analitzades amb deteniment.

3) Les al-legacions admeses han sigut incorporades al contingut de
l'Informe.

El text de les al-legacions formulades, així com l'informe motivat que
s'ha emes sobre aquestes -el qual ha servit de base perqué aquesta
Sindicatura les haja estimades o no-, s'adjunten en els annexos VII i VIII
d'aquest Informe.
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APROVACIÓ DE L'INFORME

D'acord amb els articles 17 .f de la Llei de la Generalitat Valenciana
6/1985, d'll de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament
i, en compliment del Programa Anual d'Actuació de 2016 d'aquesta
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 11
de novembre de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització .

Valencia, 11 de novembre de 2016

EL SÍNDIC MAJOR

Vicent Cucarella Tormo

JAHernaiz
Stamp
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Hisendes locals

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL) .

Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s 'aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostaria, en la seua aplicació a les
entitats locals (REP) .

Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en
materia de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals , en
materia de pressupostos.

Ordre HAP/2015/2012, d'l d 'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.

Ordre HAP/1781!2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL) .

Subvencions

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) .

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Legislació tributaria i de recaptació

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) .

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s 'aprova el Reglament
General de Recaptació.

Contractes del sector públic

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP) .
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Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Conclusions de I'Area de Gestió Administrativa
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En el gráfic següent es mostra l'evolució del personal laboral temporal i
del personal laboral fix. És destaclable que s'ha produít un augment del
136,4% en el nombre de laborals temporals.

Gráfíc 4. Evoludó del personal laboral
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En el gráfic següent es mostra l'evolució del personal eventual, el nombre
del qual ha augmentat en tres persones alllarg del període analitzat.
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A fi de millorar l'organització de l'Ajuntament, es recomana:

Elaborar un manual de funcions i responsabilitats.

Incorporar en els expedients de personal els cursos realitzats.

Establir una data fixa de tancament a efectes de confecció de la
nomina i de pagamentoPel que fa a aixo, l'Ajuntament informa que
en 2016 ja s'ha implantat una data fixa a l'efecte de tancament,
estipulada en cinc dies hábils abans d'acabar el mes.

Secretaria, registre i actes

La valoració d'aquesta área ha sigut de 885 punts, el que representa el
84,3% del máxim possible.

Les funcions de Secretaria les exerceix un funcionari amb habilitació
nacional. En aquest sentit, cal assenyalar que la forma de provisió
ordinaria del lloc de secretari és la de concurs, si bé el titular actual va
prendre possessió del lloc mitjancant permuta en virtut de la Resolució
de la Direcció General de l'Administració Local de 10 de maig de 2016.

Del Registre General no depén cap registre auxiliar.

Pel que fa a l'accés a la informació, l'Ajuntament compleix l'article 15 del
ROF, ja que tots els membres de la Corporació poden accedir als
expedients abans de les reunions del PIe. En aquest mateix sentit no s'hi
compleix l'article 77 de l'LBRL, ja que en 2015 es van realitzar un total de
84 peticions al president de l'Entitat, de les quals solament 75 van ser
ateses.

La comprovació efectuada per la Sindicatura en la web ha posat de
manifest que l'Entitat s'ha adaptat a totes les obligacions imposades per
la Llei de Transparencia.

El quadre següent reflecteix qui realitza la defensa i l'assessoria jurídica,
encara que solament siga en alguna área.
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L'Entitat ha incomplit l'obligació de subministrar la informació a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (article 20 de I'LGS). Aquesta
incidencia s'ha considerat básica i implica una debilitat rellevant de
control internoEn aquest sentit, l 'Ajuntament indica que ha cornencat en
l'exercici 2016 a registrar la informació referent a les subvencions de
2015.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions (article 9.2 de
l'LGS) figuren en una ordenanca general i en una d'específica aprovades
pel PIe (article 22 de I'LBRL) i publicades en el BOP (article 9.3 de I'LGS) .
També es regulen en les bases d'execució del pressupost.

Segons les comprovacions efectuades, l'ordenanca específica no preveu
(article 17 de I'LGS):

Les circumstáncies que podran modificar la resolucíó com a
ccnseqüencia de l'alteració de les condicions que s'han tingut en
compte per a la concessió de la subvenció.

EIs criteris de graduació dels possibles incompliments de
condicions imposades amb motiu de la concessió de les
subvencions. Aquests criteris seran d'aplicació per determinar la
quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari o, si és el
cas, l'import que caIga reintegrar.

A més d'aixo, destaca que hi ha 1.200 euros pendents de justificar de
subvencions en les quals ha vencut el termini per a fer-ho, sense que
s'hagen exigit els reintegraments ni imposat les sancions corresponents
(títol II i IV de I'LGS) . Aquesta incidencia s'ha considerat básica i implica
una debilitat rellevant de control interno

Per tal de millorar el control de la gestió de les subvencions es recomana:

Crear un registre que proporciona informació de les subvencions
concedides i de la seua situació.

Que s'exigisca la vinculació del pressupost presentat pel beneficiari
per a la totalitat de l'activitat de la subvenció.

Contractació i compres

La valoració d'aquesta área ha sigut de 2.550 punts, que equival al 77,3%
de la puntuació máxima.

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen
en l'área de contractació és de quatre, assignats a un negociat.

En el quadre següent es mostra en euros l'import formalitzat, del
modificat en el seu cas i el nombre d'expedients dels diferents tipus de
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contractes adjudicats en 2015, amb l'excepció dels contractes que
comporten ingressos per a l'Entitat:

Quadre 15: Contractes segons tipologia

Tipus de
t t Import Import Nom. de

con rae es Procediments d'adiudicacíó formalitzat modificat contractes

Obert 228.690 1

Restringit

Obres Negociat amb publicitat

Negociat sense 1mblicitat 255.085 3

Altres

Subtotal 483.775 4

Obert

Restringit
Conc . obres
públiques Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat

Altres

Subtotal

Obert 32.523 2

Restringit

Subministraments Negociat amb Imblicitat

Negociat sense Imblicitat 46 .638 2

Altres

Subtotal 79.161 4

Obert 622.454 6

Restringit

Serveis Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat 44.580 2

Altres

Subtotal 667.034 8

Altres

Total 1.229.970 16

En l'exercici 2015 es van realitzar dos contractes subjectes a regulació
harmonitzada per un import total de 298.185 euros.

El registre de contractes no inclou tots els contractes menors. Aquesta
incidencia s'ha considerat básica i implica una debilitat rellevant de
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control interno Segons l'Ajuntament, el departament de contractació
solament tramita contractes menors quan així ho sol -licita el servei
municipal interessat, cas en que s'adjudica el contracte esmentat amb
carácter previ a l'execució de la prestació. En la resta de casos els
diferents serveis municipals gestionen directament les dites necessitats
seleccionant el contractista (generalment sol -licitant tres pressupostos) i
conformant, posteriorment, la factura corresponent. En concret, el
departament de contractació en 2015 ha tramitat 29 contractes menors
per un import total de 275.221 euros.

EIs expedients de contractació figuren tant en suport paper com
digitalment, encara que no contenen un índex ni l'ordenació cronológica
correcta dels tramits corresponents.

No tots els expedients de contractació contenen l'informe de proposta de
necessitats ni l'acte formal de recepció (articles 109 i 222.2 del TRLCSP) .
Aquesta incidencia s 'ha considerat b ásica i implica una debilitat
rellevant de control interno

EIs contractes d'obres, no menors, no contenen sempre la justificació de
l'elaboració del projecte (article 121 del TRLCSP) . Aquesta incidencia s'ha
considerat básica i implica una debilitat rellevant de control interno

L'Entitat no ha remés la informació sobre els contractes adjudicats a la
Sindicatura de Comptes (article 29 del TRLCSP) .

D'acord amb la informació obtinguda es recomana el següent:

Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal
assignat a l' área de contractació.

Establir un sistema informátic que permeta que els expedients
continguen un índex i l'ordenació cronológica correcta dels tramits
corresponents .

Elaborar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del
material del magatzem, així com realitzar recomptes físics almenys
una vegada l'any per personal distint al del magatzem.
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Pressupostos

La valoració d'aquesta área ha sigut de 3.095 punts, el 82,5% del total de
punts possibles.

No hi ha una dependencia que gestione els pressupostos, i és una
administrativa, que depén directament de l'Alcaldia, qui elabora els
pressupostos. En aquest sentit, és important destacar que la Intervenció
participa en la seua elaboració, el que representa una falta de segregació
de funcions.

El quadre següent mostra les dates en que es van realitzar els diferents
tramits d'elaboració del pressupost de l'exercici 2015, i posa de manifest
el compliment o l'incompliment de tots els terminis establits en la
legislació vigent.

Quadre 16. Compliment del termini deIs trámits del pressupost

T ' . D Compliment
ram ít ata dI' .e termmí

Remissió a l'Ajuntament de les provisions en el cas
de les societats lmrticilmdes majoritariament

Remissió del pressupost general a la Intervenció

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general

Remissió del pressupost general al PIe

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

Entrada en vigor: inserció en el BOP

Remissió a l'Administració de l'Estat

Remissió a l'Administració de la Generalitat

11/09/2014 Sí

27/10/2014 No

28/10/2014 Sí

28/10/2014 No

10/11/2014 No

30/11/2014 Sí

13/12/2014 Sí

20/02/2015 No

20/02/2015 No

De la informació obtinguda destaca:

No es van presentar reclamacions sobre els pressupostos.

El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2014 i 2015 va
ser positiu en 2.989.746 euros i 3.491.749 euros, respectivament, i
s'ha destinat a reduir l'endeutament, reduir les obligacions
pendents d'aplicar al pressupost i fínancar inversions.

L'Entitat ha liquidat els exercici 2014 i 2015 complint els objectius
d 'estabilitat pressupostária i deute públic, pero incomplint
l'objectiu de la regla de despesa (capítol III de I'LOEPSF). Aquesta
incidencia s'ha considerat básica i implica una debilitat rellevant de
control interno
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Comptabilitat

La valoració d'aquesta área ha sigut de 2.340 punts, el que representa un
78,0% de la puntuació máxima.

En l'área de comptabilitat treballen dos funcionaris de la Intervenció, ja
que no hi ha un negociat específico

De la informació facilitada destaca el següent:

La comptabilitat es porta al dia, encara que no sempre d'acord amb
els principis que hi són d'aplicació, ja que els comptes restringits de
recaptació no es registren en comptabilitat, no es comptabilitzen les
amortitzacions de l'immobilitzat ni tampoc es comptabilitzen els
ajornaments. Aquesta incidencia s'ha considerat básica i implica
una debilitat rellevant de control interno

L'aplicació informática que utilitza l'Entitat per a la seua
comptabilitat garanteix un accés exclusiu a les persones que
s'encarreguen de comptabilitzar. Quaranta persones accedeixen a
l'aplicació informática de comptabilitat.

La informació per a comptabilitzar les despeses arriba de manera
immediata, ja que una vegada s'ha dictat l'acord o resolució (que és
electrónic) es remet un visat a la Intervenció immediatament
perqué les comptabilitze. Es registra la informació en el mateix dia
en que es té coneixement dels fets economics relatius a despeses.

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

Endeutament

La valoració d'aquesta área ha sigut de 2.100 punts, que representa el
100% de la puntuació máxima.

La gestió de les operacions de credit la realitza la Tresoreria.

D'acord amb la informació facilitada no es va concertar cap operació de
credit a l'empara del Reial Decret Llei 8/2013 , de 28 de juny.
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La Intervenció realitza un informe quan es concedeixen subvencions
directes, no obstant aixó aquest no es pronuncia sobre els aspectes
següents:

El compliment dels requisits i obligacions establits en els articles 13
i 14 de l'LGS per a ser beneficiari d'una subvenció.

El regim de garanties.

El regim de compatibilitat amb altres subvencions.

No es concilia l'inventari amb la comptabilitat (article 35 de I'RB).
Aquesta incidencia s'ha considerat básica i implica una debilitat
rellevant de control interno

Per últim, no en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre
les altes i baixes de l'inventari.

Control financer i d'efícácía

L'Entitat ha implantat el control financer, pero no el d'eficácia, si bé
preveu implantar-lo en el próxim exercici (articles 220 i 221 del TRLRHL) .
Aquesta incidencia s'ha considerat básica i implica una debilitat
rellevant de control interno

L'Entitat realitza el control financer utilitzant mitjans propis. Es
confeccionen plans anuals de control financer i el 23 de desembre de
2014, per resolució de l'Alcaldia, es va acordar l'aprovació del Pla Anual
de Control Financer 2015, en el qual s'incloia l'actuació de control
financer en contractes menors i acomptes de caixa fixa.

L'objecte del control financer són els serveis de l'Entitat i de la societat
mercantil. S'efectuen informes trimestrals de control financer, se'n dóna
trasllat al PIe i s'efectua una seguiment de les recomanacions.

L'Entitat estableix els objectius dels programes indicadors, pero no
coneix el cost dels serveis ni el seu rendiment. Aquesta incidencia s'ha
considerat básica i implica una debilitat rellevant de control interno
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Control d'accés a dades i programes i continuítat del servei

Es disposa de maquinari o programari amb funcionalitats de tallafoc en
tots els punts d'accés a la xarxa local.

No hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i
modificacions) d'usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. Aquesta
incidencia s'ha considerat básica i implica una debilitat rellevant de
control interno

A fi de millorar el control intern de l'área informática es realitzen les
recomanacions següents:

Establir que les altes de personal se sol -liciten documentalment per
personal autoritzat i les baixes de personal es comuniquen
puntualment al departament de TI.

Suprimir la utilització de comptes d'usuari generiques per part dels
usuaris finals (comptes usats per dos o més usuaris) .

Establir que les contrasenyes tinguen una duració inferior a 90 dies.

Efectuar revisions periódiques dels perfils i permisos dels usuaris.

Elaborar un pla de continuítat que preveja els procediments de
recuperació dels processos importants de l'Entitat amb terminis i
objectius de temps de recuperació i realitzar proves periódiques i
planificades (encara que siguen parcials) del pla de recuperació.

51



ANNEXVII

Al-legacíons presentades per l'Ajuntament



ANNEX VIII

Informe sobre les al-legacíons presentades



Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Almassora.
Exercici de 2015

AN.A.LISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE
L'INFORME DE L'AJUNTAMENT D'ALMASSORA CORRESPONENT A
L'EXERCICI DE 2015

Previament al trámit d'al-legacions i d'acord amb el que preveu la
secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany
del projecte d'Informe de control intern va ser tramés per correu
electronic als responsables de l'Entitat, designats com a coordinadors
del trebalI, per tal que efectuaren les observacions que hi consideraren
convenients.

En el projecte d'Informe de fiscalització es van efectuar, en el seu cas,
les modificacions que es van considerar oportunes, derivades de la fase
a la qual abans s'ha fet referencia.

Mitjancant escrit de 18 d'octubre de 2016, l'esborrany de l'Informe de
fiscalització va ser tramés a l'Ajuntament per tal que formularen les
al-legacions que estimaren convenients, i el termini hi finalitzava el 2
de novembre de 2016.

Dins del termini concedit, i a través del Registre d'aquesta Sindicatura,
es van rebre les al-legacions, respecte a les quals assenyalem el
següent:

Primera al-legació:

Parágraf 10 de l'apartat "Personal al servei de la Corporació" de l'annex 111
de l'esborrany de l'Informe

Comentaris:

L'Ajuntament considera que sí que disposa d'una classificació de lIocs
de trebalI efectuada amb criteris objectius, pero no té un sistema
automátic de quantificació de factors , cosa que no exigeix l'article 35 de
I'LFPV.

L'al -legació no es pot acceptar pels següents motius:

L'Ajuntament va contestar negativament a la pregunta D.4 de
l'área de personal referida a si la classificació de lIocs de trebalI
s'havia elaborat d'acord amb criteris objectius. Tampoc no es van
efectuar observacions sobre aquesta qüestió a l'esborrany del
projecte d'Informe.

En les al-legacions no s'ha aportat cap estudi o document que
acredite que la classificació de lIocs de trebalI es confeccionara
amb criteris objectius.
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Conseqüencies en I'Informe:

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe.

Segona al-legació:

Parágraf 11 de l'apartat "Personal al servei de la Corporació" de l'annex 111
de l'esborrany de l'lnforme

Comentaris:

L'al-legació assenyala que la provisió de 110cs de treba11 (article 78 de
l'EBEP) i els processos de mobilitat voluntaria de funcionaris de carrera
(article 81 de l'EBEP) són diferents.

El precepte anterior no es refereix a la mobilitat precisament voluntaria
dels funcionaris, sinó a la sorgida per necessitats de la propia
Administració. En aquest sentit , el tras11at ha de fer-se de forma
motivada; i en el cas d'urgent i inajornable necessitat, es considera que
es puguen proveir els 110cs de treba11 amb carácter provisional i fer-ne
convocatoria pública dins del termini previst legalment.

Conseqüéncies en I'Informe:

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe.

Tercera al-legació:

Parágraf 12 de l'apartat "Personal al servei de la Corporació" de l'annex 111
de l'esborrany de l'lnforme

Comentaris:

L'Ajuntament reconeix que no hi ha un acord de condicions de treba11 del
personal funcionari ni un conveni col-lectiu del personal laboral, pero
al-lega que aixo no dificulta que es puguen aplicar els principis d'igualtat,
merít i capacitat.

L'al-legació confirma el que assenyala l'Informe, si bé s 'accepta perqué
l'existencia d'un acord de condicions de treba11 o d'un conveni col -Iectiu
no ha d'implicar necessáriament un incompliment dels principis
d'igualtat, merit i capacitat.

Conseqüencies en I'Informe:

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe per a suprimir la
referencia als esmentats principis.
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Quarta al-legacié:

Parágraf 3 de l'apartat 2.3, i parágraf 14 de l'apartat "Personal al servei de la
Corporació" de l'annex III de l'esborrany de l'Informe

Al-leguen que el complement de productivitat esta vinculat a una
valoració objectiva i aporten un acord plenari sobre aprovació de criteris
generals per a l'abonament del complement de productivitat als
empleats municipals. També aporten un acord plenari d'aprovació del
reglament regulador del sistema de retribució del complement de
productivitat per objectius.

L'observació, que figura en l'esborrany de l'Informe de fiscalització, és
conseq üencia de la resposta negativa a la pregunta 0 .14 de l'área de
personal sobre si el complement de productivitat estava vinculat a un
sistema d'avaluació d'objectius.

EIs documents , adjunts ara a les al -legacions, no van ser aportats en la
documentació sol -licitada en el treball de camp ni en la visita a
l'Ajuntament ni posteriorment en la fase de discussió de l'esborrany del
projecte amb els responsables de l'Entitat. Aquests documents recullen
una regulació del complement de productivitat i relacionen el pagament
d'aquest complement amb el compliment d'uns objectius. Per tant,
s'accepta l'al-legació .

Conseqüencies en ¡'Informe:

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe per a suprimir la
referencia a la manca d'un sistema objectiu per al pagament del
complement de productivitat.
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