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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes va establir en 2011 un pla de treball de 
manera que en un horitzó plurianual es fiscalitzarien, en diverses fases, 
tots els ajuntaments de població superior a 50.000 habitants de la 
Comunitat Valenciana. 

La primera fase d’aquest pla consistia a efectuar una fiscalització del 
control intern d’aquests ajuntaments. Com a resultat d’aquesta 
fiscalització el 2012 es va emetre, entre altres, un informe de fiscalització 
del control intern de l’Ajuntament de Benidorm en què l’àrea de personal 
va obtenir una valoració de 801, quan la mitjana dels diferents 
ajuntaments era de 450, mentre que en l’entorn tecnològic la valoració 
va ser de 551 sobre 1033 de mitjana. Aquestes valoracions indicaven una 
situació clarament millorable en l’Àrea de Personal, mentre que en l’Àrea 
Tecnològica la situació estava significativament millor que la mitjana (a 
menor puntuació, millor avaluació del control intern). 

La segona part d’aquest pla inclou la realització d’una fiscalització més 
general, que a més aprofundeix en la revisió d’aquelles àrees de risc 
identificades en l’informe esmentat abans. 

Així, d’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes va incloure en el Programa Anual 
d’Actuació de 2013 (PAA2013) la realització d’una “fiscalització de 
diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de 
Benidorm” aplicant els procediments establits en la secció 902 del nostre 
Manual de fiscalització i, a més, una fiscalització específica de les despeses 
de personal, incloent-hi la revisió dels sistemes d’informació i de control 
intern que suporten els procediments de gestió de personal. El present 
Informe recull els resultats d’aquesta fiscalització específica. 

El quadre 1 mostra, en euros, l’evolució de les obligacions reconegudes 
en els pressupostos de l’Ajuntament de Benidorm: 

 2009 2010 2011 2012 

Despeses de personal 36.159.073 36.104.431 38.662.566 32.048.080

Despeses en béns corrents  47.921.237 40.587.462 35.247.403 50.819.429

Despeses financeres 2.959.415 2.726.073 3.438.419 4.235.077

Transferències corrents 8.245.059 9.031.788 6.711.340 6.653.862

Inversions reals 12.757.966 9.537.430 4.222.309 550.670

Transferències de capital 106.000 106.000 106.000 78.767

Actius financers 197.950 214.956 223.702 227.850

Passius financers 5.617.082 6.986.170 10.570.982 10.747.263

Total obligacions reconegudes 113.963.784 105.294.309 99.182.722 105.360.998

Quadre 1 
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S’hi observa un augment del 7,1% de les despeses de personal en 2011 i 
una forta caiguda del 17,1% en 2012. 

El gràfic 1 mostra la mateixa informació de manera gràfica. 

 
Gràfic 1 

I el gràfic següent mostra l’evolució de la importància relativa de les 
despeses de personal respecte de les obligacions reconegudes totals: 

 

Gràfic 2 

36.159.073 36.104.431 38.662.566
32.048.080

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2009 2010 2011 2012

Despeses de personal Despeses en béns corrents
Despeses financeres Transferències corrents
Inversions reals Actius financers
Passius financers

31,7%

34,3%

39,0%

30,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2009 2010 2011 2012

Despeses de personal

Despeses en béns corrents

Despeses financeres

Transferències corrents

Inversions reals

Actius financers

Passius financers



Fiscalització de les despeses del personal de l’Ajuntament de Benidorm 
Exercicis 2011-2012 

6 

D’acord amb la informació obtinguda de l’aplicació de nòmina (GINPIX)11, 
el nombre mitjà d’empleats de l’Ajuntament en els darrers anys ha sigut: 

 2009 2010 2011 2012 

Personal funcionari  885 913 857 823 

Personal laboral  28 42 55 26 

Personal eventual 29 32 24 21 

Subtotal 942 987 936 870 

Regidors 25 25 25 25 

Personal SERVOF i Escola Taller 136 210 107 58 

Total  1.103 1.222 1.068 953 

Quadre 2 

L’auditoria de les despeses de personal i dels sistemes d’informació i de 
control intern relacionats s’ha realitzat conjuntament amb la 
“fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Benidorm”, l’informe de la qual es recomana llegir 
prèviament al resultant d’aquesta fiscalització específica. 

La present fiscalització ha inclòs els exercicis 2011 i 2012. 

Ateses les característiques especials del treball que s’ha realitzat pel que 
fa als sistemes d’informació de l’Ajuntament, la fiscalització l’ha 
realitzada personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes amb la 
col·laboració d’una firma d’auditoria informàtica.  

Cal destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels 
departaments de sistemes d’informació i d’administració dels processos 
de gestió auditats ha estat en tot moment completa (amb dedicació 
especial de l’Àrea de Personal, de Noves Tecnologies i d’Intervenció), 
cosa que ha facilitat la bona marxa dels treballs d’auditoria el resultat 
dels quals aplega el present Informe. 

2.  OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei 6/1985 de Sindicatura de 
Comptes, i d’acord amb el que preveu en el Programa Anual d’Actuació 
de 2013, els objectius del present treball són: 

a) Determinar si la despesa de personal comptabilitzada en el capítol 1 
dels pressuposts de 2011 i 2012 recull les despeses que realment 

                                                 
1  La fiabilitat d’aquestes dades està condicionada per les deficiències de control intern 

que posa de manifest aquest Informe. 
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s’han efectuat en el període, d’acord amb la normativa comptable i 
pressupostària aplicable. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legislació vigent en la gestió del 
personal. 

c) Determinar si el grau d’eficàcia dels controls existents en els 
sistemes d’informació, tant en els procediments manuals com en 
les aplicacions informàtiques, aporta un nivell de confiança 
raonable per garantir que s’executen correctament els processos de 
gestió del personal/nòmines i que es comptabilitzen 
adequadament, i així mateix per reduir el risc d’errors i 
irregularitats. 

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

3. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

3.1 Revisió financera 

D’acord amb l’objectiu descrit en l’apartat 2.a, l’abast de la revisió 
financera ha inclòs la gestió de les despeses de personal, l’elaboració de 
les nòmines i el pagament d’aquestes, a fi de determinar si la despesa de 
personal comptabilitzada en el capítol 1 dels pressupostos de 2011 i 2012 
aplega les despeses realment efectuades en el període, d’acord amb la 
normativa comptable i pressupostària aplicable. 

El treball s’ha dut a terme d’acord amb els Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les directrius tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura aplegades en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i altres tècniques d’auditoria que hi són d’aplicació en 
aquest cas, considerant els objectius i els abastos anteriorment 
assenyalats. 

3.2  Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb l’objectiu de la fiscalització assenyalat en l’apartat 2.b, hem 
revisat si l’Ajuntament ha complit la legalitat vigent en la gestió del seu 
personal durant els exercicis 2011 i 2012. 
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Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits en la normativa que s’ha 
inclòs en l’annex 1 de l’Informe. 

3.3 Revisió dels sistemes d’informació i de control intern 

D’acord amb l’objectiu assenyalat en l’apartat 2.c, l’abast de la present 
fiscalització ha inclòs l’anàlisi dels procediments de gestió del personal, 
tant manuals com les aplicacions i sistemes informàtics que suporten 
aquesta gestió, i l’eficàcia dels controls interns existents. 

Així mateix, hem revisat la interfície que trasllada la informació 
subministrada per l’aplicació informàtica de gestió de nòmines (GINPIX) 
a l’aplicació comptable (PANGEA), per generar, juntament amb la resta 
d’informació econòmica, els comptes anuals de l’Ajuntament de 
Benidorm. 

El disseny, implantació i bon funcionament dels controls interns en els 
processos de gestió i en els sistemes d’informació és una responsabilitat 
que correspon als òrgans de direcció de l’Ajuntament. 

Les deficiències de control intern i recomanacions que s’apleguen en els 
apartats següents ha sigut comunicades íntegrament i en detall als 
interlocutors dels departaments amb la Sindicatura. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en l’Ajuntament de Benidorm, 
podrien existir fets motivats per errors i irregularitats que no hagen sigut 
detectats en la revisió efectuada. 

4.  CONCLUSIONS GENERALS 

4.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
3.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies següents que 
afecten de manera significativa l’adequació dels estats i documents 
comptables fiscalitzats als principis i normativa comptable i 
pressupostària que hi és d’aplicació: 

a) Les obligacions reconegudes en 2011 i 2012 no reflecteixen la 
despesa de personal efectivament realitzada, ja que s’ha imputat a 
aquests exercicis 2.143.293 i 23.855 euros respectivament 
d’obligacions pendents d’imputar existents a 31 de desembre de 
2010. 

b) No s’ha respectat el caràcter limitatiu dels crèdits establits en la 
normativa pressupostària, ja que les despeses imputades al 
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pressupost del capítol 1 en 2011 han sigut superiors al pressupost 
aprovat. 

c) Els pressupostos aprovats de 2011 i 2012 no incloïen un annex de 
personal en què es relacionessin tots els llocs existents de manera 
que, atenent al cost agrupat de cada lloc, es puga justificar l’import 
consignat en el capítol 1. 

4.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 3.2, 
s’ha posat de manifest que durant els exercicis de 2011 i 2012 no s’ha 
complit de manera raonable amb la normativa aplicable a la gestió del 
personal, fonamentalment perquè: 

a)  No s’han respectat en les incorporacions de personal funcionari o 
laboral els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

b) S’ha evitat de manera sistemàtica i injustificada durant tot el 
període fiscalitzat que la Intervenció de l’Ajuntament pogués 
realitzar la fiscalització prèvia i preceptiva de les nòmines 
mensuals. 

c) En determinats casos no s’han aplicat degudament les normes 
sobre retribucions del sector públic local, el que ha donat lloc a 
pagaments indeguts. 

En l’apartat 7 del present Informe es detallen els incompliments 
significatius de la normativa aplicables que hem observat en el curs de la 
fiscalització. 

Hem observat diverses situacions (vegeu paràgrafs, k, l, m, n, o, p) de 
l’apartat 7 les circumstàncies concurrents de les quals permeten 
concloure que reuneixen els requisits per considerar-les indiciàries de la 
possible existència de responsabilitat comptable2 i en conseqüència es 
notificaran amb aquesta consideració al Tribunal de Comptes. 

                                                 
2  D’acord amb el paràgraf 15 de la secció 240 del Manual de fiscalització de la 

Sindicatura: 
“Les lleis Orgànica i de Funcionament del Tribunal de Comptes defineixen el 
concepte de responsabilitat comptable i ha sigut progressivament perfilat amb 
posterioritat per la jurisprudència, d’acord amb la qual, perquè una conducta puga 
originar aquesta mena de responsabilitat caldrà que es donen les circumstàncies 
següents: 

a) Una infracció de la llei, però es restringeix a les infraccions de lleis reguladores 
del règim pressupostari i de comptabilitat. 

b) Dany o minva efectiva dels cabals públics. 

c)  Una relació causal entre la infracció de la llei i la minva. 
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4.3 Revisió dels sistemes d’informació i de control intern 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que es descriu en 
l’apartat 3.3, cal concloure que el nivell de control existent en els 
sistemes d’informació i els procediments de gestió del personal i 
d’elaboració de la nòmina no aporta un nivell de confiança raonable per 
garantir-ne la correcta execució, l’adequada comptabilització de les 
operacions realitzades i la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat 
i disponibilitat de la informació. 

Durant la realització del treball hem identificat un conjunt de debilitats 
materials i deficiències significatives3 de control que es detallen en els 
apartats següents 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 que existisquen incorreccions per errors o 
irregularitats en els comptes anuals. 

El quadre següent mostra el grau de compliment de la sèrie de controls 
que s’han analitzat en la present auditoria. 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total  

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Controls generals TI 30 17 22 69 

Procés de gestió de nòmina 8 20 27 55 

Total controls avaluats 
38 37 49 124 

30,6% 29,8% 39,5% 100,0% 

Quadre 3 

                                                                                                                                   
d) Les pretensions de responsabilitat comptable s’han de desprendre dels comptes 

que han de retre les persones que tenen al seu càrrec el control de cabals o 
efectes públics. 

e)  El perjudici per a l’erari públic ha de ser conseqüència d’una conducta dolosa, 
culposa o negligent greu.” 

 
3  Vegeu definicions en l’annex 3. 



5. 

Fiscalitzaci
Exercicis 20

La interp
existent e
d’efectua
observac

GESTIÓ D

Aspectes f

La gestió
Departam
Recursos
principal

En l’ann
relaciona
descriuen
en els sub

- prev
- gest
- prov
- vari
- com
- pag

Encara q
Departam
partir de 

Aspectes a

En la ges
formen l’

ió de les desp
011-2012 

pretació d
en l’Entita

ar-se de 
ions contin

DEL PERSO

funcionals 

ó de la nòm
ment de 
 Humans.

lment Inte

nex 2 pot
ades amb l
n amb det
bprocesso

visió press
tió de llocs
visió de llo
iacions i el

mptabilitza
ament de 

que no c
ment de P

la informa

administrat

stió de l’Àr
’estructura

peses del per

d’aquestes
at i de l’efic
manera c
ngudes en

ONAL DE L

mina i del
Personal, 

. Participe
rvenció, Se

t consulta
la gestió d

tall aquest
s de: 

supostària 
s de treball
ocs de treb
laboració d

ació i 
la nòmina

consta un
ersonal, e
ació obting

tius 

rea de Per
a jurídica d

rsonal de l’Aj

11

Gràfic 

s dades s
càcia glob
conjunta 

n els aparat

L’AJUNTAM

l personal 
dependen

en també 
ecretaria, N

ar-se el m
de persona
ts processo

de la nòm
l (gestió de

ball (gestió 
de la nòmi

a. 

n organigr
en l’annex
guda en la 

rsonal hi h
de la gestió

juntament d

3 

obre el n
al del siste
amb la r
ts següent

MENT 

de l’Ajunt
nt de la 
en la gest
Noves Tec

mapa de 
al i elabora
os. La nost

mina, 
e llocs), 
de person

ina, 

rama form
x 2 s’ha de

fiscalitzac

ha quatre 
ó de person

e Benidorm 

nivell de 
ema de con
resta de 
ts. 

tament, es
Regidoria

tió altres 
nologies i 

processos 
ació de la 
tra revisió 

nes), 

malitzat n
escrit un o
ció. 

elements 
nal: 

 

control in
ntrol inter
conclusio

s realitza e
a d’Hisen
departam
Tresoreria

 i aplicac
nòmina, i

 s’ha focal

ni aprovat
organigram

principals

ntern 
rn ha 
ons i 

en el 
nda i 

ents, 
a. 

cions 
i s’hi 
litzat 

t del 
ma a 

s que 



Fiscalització de les despeses del personal de l’Ajuntament de Benidorm 
Exercicis 2011-2012 

12 

a)  La classificació de llocs de treball 

Ha de ser una valoració objectiva dels llocs de treball; segons el que 
disposa l’article 35.1 de la Llei 10/2010 4 , de 9 de juliol, de la 
Generalitat (LFPGV), “és el sistema pel qual es determina el 
contingut d’aquests, a efectes, essencialment, de la selecció de 
personal, la provisió i la determinació de les retribucions 
complementàries que s’hi vinculen”. 

La classificació dels llocs de treball ha d’incloure la descripció de les 
funcions de cadascun. 

b)  La Relació de Llocs de Treball (RLT) 

L’RLT és l’instrument tècnic a través del qual l’Administració 
organitza, racionalitza i ordena el seu personal per prestar 
eficaçment el servei públic. 

Els pressupostos reflectiran els crèdits corresponents a les relacions 
de llocs de treball, sense que puga existir cap lloc que no estiga 
dotat pressupostàriament (article 41.2 de la Llei 10/2010). 
Bàsicament ha de coincidir amb la classificació. 

L’article 42.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, 
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, disposa que: 
“La relació de llocs de treball és pública i ha d’incloure tots els llocs 
de treball de naturalesa funcionarial, laboral i eventual existents”, i 
l’apartat 42.2 estableix el contingut detallat que han de tenir.5 

  

                                                 
4  En virtut de l’article 3.1.c de la Llei 10/2010, les administracions locals estan incloses 

en l’àmbit d’aplicació de la Llei. 
5  L’article 42 de la Llei 10/2010 estableix que les RLT inclouran: 

a) Nombre del lloc. 
b) Denominació. 
c) Naturalesa jurídica. 
d) Classificació professional en un grup, subgrup o agrupació professional per als 

llocs funcionarials i en el respectiu grup professional per al llocs laborals. 
e) Retribucions complementàries que se li assignen. 
f) Forma de provisió. 
g) Adscripció orgànica. 
h) Localitat. 
i) Requisits per a la provisió del lloc, entre els quals haurà de constar 

necessàriament el cos, agrupació professional i, si és el cas, escala corresponent 
per als llocs funcionarials i la categoria professional per als llocs laborals. 

j) Quan siga el cas, mèrits. 
k) Qualsevol altra circumstància rellevant perquè siga proveïda en els termes 

previstos reglamentàriament. 
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c)  La plantilla 

Segons l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 en relació 
amb l’article 90.1 de la Llei 7/85, “les plantilles s’aprovaran amb 
l’aprovació del pressupost i hauran de respondre als principis de 
racionalitat, economia i eficiència”. 

d)  L’annex de personal 

Per mandat de l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, l’annex de personal ha d’acompanyar el 
pressupost en el procés de formació i aprovació. 

S’hi hauran de relacionar tots els llocs existents de manera que, 
atenent al cost agrupat de cada lloc, es puga justificar l’import 
consignat en el capítol 1, pel que fa a retribucions fixes i 
periòdiques. 

6. REVISIÓ FINANCERA DEL CAPÍTOL 1 DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

La despesa de personal comptabilitzada en els pressupostos de 
l’Ajuntament de Benidorm, tal com es recull en la liquidació del 
pressupost de despeses dels seus comptes generals, ha sigut: 

Capítol 1 
Despeses de personal 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagat 

Exercici 2010 36.768.309 36.104.431 35.944.890 

Exercici 2011 35.876.906 38.662.566 38.184.442 

Exercici 2012 32.061.978 32.048.080 31.973.725 

Quadre 4 

6.1 Obligacions pendents d’aplicar al pressupost (OPAP) i despesa ajustada 

En l’exercici 2010 els crèdits del capítol 1 de l’Ajuntament van ser 
insuficients per cobrir totes les despeses en què realment es va incórrer, 
el que va generar un volum molt important de despeses efectivament 
realitzades sense que hi hagués consignació pressupostària. Aquestes 
despeses es van aplegar en el compte 413 “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”, el saldo de la qual al tancament dels 
darrers exercicis eren: 
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 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Capítol 1 2.167.251 23.958 0 

Altres capítols 13.151.125 19.835.299 5.349.511 

Saldo del compte 413 15.318.376 19.859.257 5.349.511 

Quadre 5 

Degudament periodificades, les obligacions en l’exercici en què s’ha 
produït la despesa efectivament resultaria: 

Capítol 1 
Despeses de personal 

Obligacions 
reconegudes

Ajust per 
OPAP 

Despesa  
ajustada 

Exercici 2010 36.104.431 2.167.148 38.271.579 

Exercici 2011 38.662.566 -2.143.293 36.519.272 

Exercici 2012 32.048.080 -23.958 32.024.122 

Quadre 6 

Les xifres del quadre anterior de 2010 i 2011 coincideixen amb les 
aplegades en el “Pla d’ajust 2012-2022 de l’Ajuntament de Benidorm” 
aprovat en el Ple del 15 de juny de 2012. 

Com es deriva del quadre 4, el pressupost de l’exercici de 2011 es va 
liquidar amb una desviació pressupostària en el capítol 1 de 2.785.660 
euros. Aquest fet és degut a: 

a) Al reconeixement com a despeses de 2011 d’OPAP de 2010 per 
import de 2.143.293 euros. 

b) 446.771 euros corresponen a una desviació deguda a despeses per 
assistència medicofarmacèutica als empleats de l'Ajuntament no 
previstes en el pressupost. 

c) La diferència restant inclou 167.162 euros de pagaments de primes 
d’assegurances per als empleats. 

6.2 Pressupost de 2011 

El pressupost de 2011 es va aprovar amb la mateixa plantilla de personal 
que en 2010, que l’interventor ja havia advertit que era nul·la perquè 
presentava llocs de nova creació sense consignació pressupostària. A 
més, el pressupost no incloïa un annex de personal. 

De gener a agost de 2011, l’interventor va incloure un advertiment 
generalitzat per indicar que en la nòmina hi havia personal no inclòs en 
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el pressupost aprovat, a causa principalment del fet que personal laboral 
contractat el 2010 continuava el 2011 prestant serveis sense tenir 
consignació pressupostària. Entre setembre i desembre, l’advertiment 
passa a ser per limitació en l’abast per no conèixer si existeix 
inadequació o insuficiència del crèdit. A l’abril de 2012 l’interventor emet 
un informe a la Comissió Informativa d’Hisenda en què s’indica que 
existeixen advertiments de setembre a desembre de 2011 per 
insuficiència de crèdit. 

Aquests fets vulneren l’article 41 de l’LFPGV que estableix que “els 
pressupostos reflectiran els crèdits corresponents a les relacions de llocs 
de treball, sense que puga existir cap lloc que no estiga dotat 
pressupostàriament” i de l’article 25.26 del Reial Decret 500/1990 així com 
dels articles 173.5 i 188 del TRLHL. 

6.3 Pressupost de 2012 

El pressupost de 2012 es va aprovar inicialment en el Ple de 31 d’agost de 
2012 i s’hi aprovaren un imports inicials per al capítol 1 de 33.740.287 
euros. Així mateix es va aprovar un informe de plantilla amb 200 places 
menys respecte de l’informe de plantilla de l’exercici de 2010. El 
pressupost no incloïa un annex de personal. 

En la resolució de liquidació del pressupost de 2012 s’indica que les 
obligacions reconegudes han sigut de 32.048.080 euros, inferior en 
1.692.207 euros a la consignació inicial. 

6.4 Resultats de les proves de tractament massiu de dades 

Hem realitzat proves de tractament massiu de dades per efectuar les 
validacions següents: 

a) Verificar que les dades de la liquidació dels pressupostos de 2011 
que ha retut l’Ajuntament i dels de 2012 aprovats es corresponen 
amb els que s’han calculat d’acord amb cadascun dels apunts 
individuals del registre d’operacions de l’exercici. 

b) Verificar la integritat de la interfície entre l’aplicació de gestió 
GINPIX i l’aplicació de registre comptable de les despeses, PANGEA. 

c)  Realitzar un subconjunt de proves orientades a avaluar la integritat 
i coherència de la informació associada a les nòmines del personal 

                                                 
6  L’article 25 del Reial Decret 500/1990 estableix que “No podran adquirir-se 

compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en 
els estats de despeses, i seran nuls de ple dret els acords, resolucions i actes 
administratius que infringisquen l’expressada norma, sense perjudici de les 
responsabilitats que corresponguen. 
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en relació amb la informació que ha presentat l’Ajuntament a 
l’AEAT (model 190). 

La informació comptabilitzada corresponent a meritacions de nòmina en 
el capítol 1 es correspon, llevat de diferències no significatives, amb la 
informació processada en l’aplicació GINPIX. Això no obstant hi ha certes 
incoherències entre l’aplicació de la nòmina i les dades de l’aplicació de 
comptabilitat perquè en la de la nòmina hi ha conceptes retributius 
sense classificació econòmica o tenen associades aplicacions 
pressupostàries incorrectes que en comptabilitat s’esmenen. 

Els resultats de les proves han sigut, d’altra banda, satisfactoris, ja que 
ha sigut possible comprovar que: 

- Les dades de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de 
2011 i 2012 aprovades sorgeixen dels apunts individualitzats 
registrats en comptabilitat. 

- Les dades de meritacions i retencions de personal de 2011 i 2012 
que es dedueixen de l’aplicació GINPIX coincideixen, llevat de 
diferències no significatives, amb les que figuren en la informació 
declarada a l’AEAT. (model 190). 

7. REVISIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

Dins de l’abast assenyalat en apartats anteriors, entre altres 
procediments, hem revisat detalladament una mostra d’expedients de 
treballadors de l’Ajuntament i la nòmina d’octubre de 2012, i hem 
analitzat l’informe de la Intervenció sobre personal dels exercicis de 2011 
i 2012. A més, dins de les proves de tractament massiu de dades s’han 
analitzat diferents aspectes legals de la nòmina de 2011 i 2012. 

Com a resultat del treball efectuat s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de 
personal: 

Intervenció 

a) En cap mes al llarg del període fiscalitzat, el Departament de 
Recursos Humans ha facilitat a la Intervenció tota la informació 
necessària perquè pogués fiscalitzar les variacions de la nòmina. A 
més, la incompleta informació relativa a la nòmina es va remetre a 
la Intervenció el mateix dia del pagament, cosa que impossibilitava 
la fiscalització prèvia preceptiva. 

 Aquesta manera de procedir és contraria al que preveuen les bases 
d’execució dels pressupostos, que estableixen el procediment de 
gestió de la nòmina (article 20 de les bases de 2011 i article 18 de les 
bases de 2012) que estableix que aquesta s’ha de remetre a la 
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Intervenció per fiscalitzar-la en un termini de 12 dies previs al 
pagament i que s’ha de realitzar una retenció de crèdit abans de 
cada despesa. 

 Atesa la impossibilitat que la Intervenció puga fiscalitzar les 
variacions de la nòmina, s’ha establit un procediment pel qual, 
sistemàticament, es remet a la Intervenció documentació de la 
nòmina i del pagament, i aquesta eleva una discrepància per falta 
de fiscalització prèvia. Tot seguit es realitza el pagament de la 
nòmina mitjançant un pagament per aplicació diferida (PAD). 

 Aquesta forma de pagament s’ha realitzat, almenys, des de gener 
de 2011 fins a la finalització del treball de camp de la fiscalització 
en juny de 2013. Encara que en les bases d’execució del pressupost 
es preveu la possibilitat d’utilitzar el PAD en cas que no es puga 
fiscalitzar prèviament, s’ha produït una utilització abusiva, ja que 
no s’està aplicant de manera esporàdica per motius d’urgència, sinó 
de manera sistemàtica, el que representa un incompliment de 
l’article 195 del TRLHL.7 

 Des de 2008 la Intervenció ha anat reclamant, en els seus informes 
anuals de fiscalització i en oficis independents, informació relativa 
a la nòmina mensual, que no facilita el departament responsable. 
Entre 2011 i el primer semestre de 2012, aquesta Sindicatura ha 
comptabilitzat 145 advertiments o discrepàncies realitzades per la 
Intervenció, entre els quals es troben més de 2.000 variacions de 
nòmina, sense que conste que el Departament de Recursos Humans 
haja facilitat la informació deguda per esmenar-les. 

 Aquests fets representen un incompliment sistemàtic i reiterat dels 
articles 214 i 222 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(TRLHL).8 

                                                 
7  L’article 195 del TRLHL estableix que “Les disponibilitats de la tresoreria i les seues 

variacions estan subjectes a Intervenció i al règim de la comptabilitat pública”. 
8  L’article 214 estableix que “La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots 

els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donen lloc al 
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, 
els ingressos i pagaments que se’n deriven, [....], a fi que la gestió s’ajuste a les 
disposicions aplicables en cada cas” i l’article 222 estableix que “Els funcionaris que 
tinguen al seu càrrec la funció interventora així com els que es designen per portar a 
terme els controls financer i d’eficàcia, exerciran la seua funció amb plena 
independència i podran obternir tots els antecedents que consideren necessaris, 
efectuar l’examen i comprovació dels llibres, comptes i documents que consideren 
necessaris, [...], quan la naturalesa de l’acte, document o expedient que haja de ser 
intervingut ho requerisca, els informes tècnics i assessoraments que estimen 
necessaris”. 
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b) En l’article 13 de les bases d’execució del pressupost de 2011 
s’aprova que siga l’Alcalde l’òrgan encarregat d’esmenar els 
advertiments per insuficiència o inadequació del crèdit. 

 Fins al juliol de 2011, mensualment hi hagué advertiments de 
l’interventor basats en la insuficiència de crèdit derivada de 
pagament al personal no previst en el pressupost i va ser l’alcalde 
qui els va esmenar. 

 Per tant, no s’ha donat el compliment adequat a l’article 217.2 del 
TRLHL pel qual s’estableix que “correspondrà al Ple la resolució de 
les discrepàncies quan els advertiments es basen en insuficiència o 
inadequació del crèdit” i de l’Acord Plenari perquè considera que no 
es posa en coneixement del Ple els advertiments realitzats per la 
Intervenció. 

Mitjançant Acord de juliol de 2011 es van modificar les bases 
d’execució per adaptar-les a l’article 217 del TRLHL i que fos el Ple 
qui tingués capacitat per esmenar l’advertiment per insuficiència 
de crèdit. 

 D’agost a desembre l’interventor adverteix la manca d’informació 
per conèixer si existeix insuficiència o inadequació del crèdit i no 
explícitament en la inexistència de crèdit. En abril de 2012 la 
Intervenció informa a la Comissió Informativa d’Hisenda 
d’advertiments sobre la insuficiència de crèdit entre setembre i 
desembre de 2011. 

Provisió de llocs 

c)  No hi ha una classificació actualitzada dels llocs de treball,9 que és 
el document base sobre el qual s’ha de desenvolupar la gestió del 
personal en els termes establits per l’article 35.1 de l’LFPGV, que 
incloga, entre altra informació, les funcions que correspon exercir a 
cada lloc de treball. 

 La darrera classificació es va aprovar en 1995 i no té cap relació amb 
la situació actual de l’Ajuntament. 

 La manca d’aprovació de la plantilla en 2011 representa un 
incompliment de l’article 126 del Reial Decret 781/1986 en relació 
amb l’article 90.1 de la Llei 7/85, que estableix que “les plantilles 
s’aprovaran amb l’aprovació del pressupost i hauran de respondre 
als principis de racionalitat, economia i eficiència”. 

                                                 
9  La classificació de llocs de treball, segons el que disposa l’article 35.1 de la Llei 

10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, “és el sistema pel qual es determina el 
contingut d’aquests, essencialment, pel que fa a la selecció de personal, la provisió i 
determinació de les retribucions complementàries que s’hi vinculen”.  
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 En l’aprovació del pressupost de 2011 no es va aprovar una RLT ni 
una plantilla de personal, ja que s’utilitzaren les mateixes de 2010, 
contra les quals havia objectat la Intervenció 

 El 31 d’agost de 2012 es va aprovar l’RLT de 2012, encara que no 
contenia algun dels elements essencials que exigeix l’article 42 de 
la Llei 10/2010 de Funció Pública Valenciana, com ara el nombre 
dels llocs, requisits per a proveir-los, etc. 

d) En 2011 s’han produït diferents nomenaments de funcionaris que la 
Intervenció no ha pogut fiscalitzar per manca d’informació (fet que 
incompleix els articles 214 i 222 del TRLHL), motiu pel qual es 
desconeix si existeixen bases legals per a nomenar-los i si s’ha 
seguit el procediment administratiu legalment establit per a la 
cobertura dels llocs. 

 En la mostra d’expedients que hem revisat, hem observat que el 
nomenament10 de deu persones com a personal funcionari interí no 
compleix els requisits establits en l’article 10 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic perquè: 

1r) No s’han acreditat raons de necessitat i urgència que 
permeten el nomenament de funcionaris interins. 

2n)  L’ajuntament no ha convocat cap procediment públic per 
cobrir les places, de manera que no ha respectat els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

3r) Les places no estan incloses en una oferta pública d’ocupació, 
el que vulnera tant l’article 10.2 de l’EBEP com el 128.2 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local. 

e) Hem comprovat que en un dels expedients de personal revistats 
(dels deu nomenaments anteriors) per Resolució de l’alcalde s’ha 
concedit la retribució específica d’un lloc de direcció a una persona 
per exercici de determinades funcions. 

 L’exercici temporal de funcions està regulat en l’article 66 del Reial 
Decret 364/1995 que estableix aquesta forma de provisió com una 
variant de comissió de serveis. Tanmateix la persona no reuneix els 
requisits de titulació de la plaça vacant i en l’expedient no es 
justifica ni l’excepcionalitat ni la urgent i inajornable necessitat. 
D’aquesta manera s’ha cobert la plaça de manera indirecta sense 

                                                 
10  Els nomenaments es van produir arran de les sentències 19/2011, 26/2011, 146/2011, 

285/2011, 518/2011 i 676/2011 que ordenaven retrotraure les actuacions al moment 
de la convocatòria. 
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utilitzar cap dels procediments previstos legalment per a la provisió 
d’una plaça funcionarial. 

 Així mateix, hi ha un funcionari que passa d’inspector de platges 
(grup C2) a inspector municipal de comerç (grup C1) sense resolució 
de l’alcalde, únicament per comunicació del responsable del 
Departament de Recursos Humans, sense que conste aquesta 
circumstància en l’aplicació de la nòmina sinó que manté la 
mateixa retribució del grup C2 però amb una productivitat mensual 
pel nou lloc que ocupa. 

 En un altre cas, a un notificador (grup E), se li va assignar un lloc 
d’auxiliar administratiu (grup C2) per al qual no tenia titulació, 
tanmateix se li va continuar pagant com a notificador. Després de la 
Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, s’ha 
condemnat l’Ajuntament a pagar a l’esmentat funcionari com a 
auxiliar administratiu mentre continue exercint aquestes funcions, 
que continua exercint sense tenir la titulació necessària. 

 Aquests fets representen un incompliment de l’RLT aprovada en 
2010 i 2012, de l’article 64 i 66 del Reial Decret 364/95 i de l’article 
62.1 de la Llei 30/92 per incompliment del procediment legal establit 
per a la provisió de llocs. 

f) En la revisió de la plantilla realitzada a partir de la informació 
extreta de l’aplicació de la nòmina s’ha comprovat que hi ha tres 
casos de personal interí que ocupa places de policia local des de 
l'any 2003, que en aquesta aplicació de nòmina, apareixen com a 
personal laboral i que cotitzen com a laboral. L'Ajuntament ha 
al·legat que a partir de novembre de 2013 aplicarà el codi nou del 
compte de cotització concedit per la Seguretat Social per registrar 
tot el personal funcionari interí. 

g) El 2012 s’ha autoritzat una jubilació parcial amb la reducció màxima 
del 85%, que té com a requisit la formalització d’un contracte 
laboral indefinit, a jornada completa, amb el treballador rellevista. 

 Això no obstant, el caràcter funcionarial de la plaça impedeix 
aquesta mena de contracte, ja que una plaça funcionarial es pot 
proveir amb un contracte laboral. 

 La cobertura subsegüent de la plaça vacant s’ha realitzat sense un 
procediment selectiu adequat. S’ha contractat un laboral indefinit 
per a una plaça de funcionari a jornada completa, de manera que el 
cost dels dos treballadors supera la cobertura pressupostària de la 
plaça. 

h) S’ha autoritzat a una persona l’excedència per serveis especials per 
considerar-lo esportista professional. 



Fiscalització de les despeses del personal de l’Ajuntament de Benidorm 
Exercicis 2011-2012 

21 

 Aquest fet representa un incompliment dels articles 85 a 92 de 
l’EBEP i de l’article 124 de l’LFPGV, ja que no es troba entre les tretze 
raons que s’estableixen per a poder declarar la situació de serveis 
especials. 

Retribucions 

i) L’“Acord de condicions de personal”, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en 1995, es considera norma amb valor reglamentari. 
Aquest acord conté conceptes retributius que són contraris a la 
legislació actualment vigent, motiu pel qual no haurien de ser 
aplicats. 

Per exemple, l’Acord estableix que en “cas de canvi de cos, subgrup, 
escala, classe o categoria professional percebrà l’antiguitat en 
funció de la seua nova categoria professional”. 

 Aquest fet representa un incompliment de l’article 2.2 del Reial 
Decret 861/1986, de l’article 93.1 de la Llei 7/1985 i de l’article 75.1.b 
de l’LFPGV que estableix que els triennis, destinats a retribuir 
l’antiguitat del personal funcionari, “consisteixen en una quantitat 
igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a 
les agrupacions professionals funcionarials per cada tres anys de 
servei.”11 

 També s’estableix en l’Acord que una part del complement 
específic pagat es calcule en funció dels triennis de les persones 
que ocupen el lloc de treball. Això representa un incompliment de 
l’article 4 del Reial Decret 861/1986, que estableix que el 
complement específic està destinat a retribuir les condicions 
particulars d’alguns llocs de treball, “per la qual cosa en cap cas 
hauria d’estar relacionat amb atributs de la persona que exerceix el 
lloc”. En 2011 s’hi pagaren 682.585 euros per aquest concepte i en 
2012, 693.119 euros. 

 L’Acord estableix també, dins de l’apartat “Ajudes i millores 
socials”, entre altres, un complement mensual per minusvalidesa 
de familiars en primer grau de consanguinitat de “20.000 pessetes 
per cada membre afectat”. En 2011 s’hi van concedir 31.812 euros i 
en 2012, 28.881 euros. L’import concedit és de 150 i 114 euros 
mensuals. La disposició quarta de la Llei 11/1960, de 12 de maig, de 
creació de la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració 

                                                 
11  L’article 2 del Reial Decret 1461/1982, de normes d’aplicació de la Llei 70/1978, 

estableix que el grup per al càlcul dels triennis és el del moment en què es genera el 
dret, i no varia. La interpretació d’aquesta disposició s’ha ratificat en la doctrina, 
d’acord amb la qual els triennis s’han de quantificar en el moment de 
perfeccionament d’acord amb el percentatge legal aplicable en aquell moment, i no 
en d’altres de posteriors. 
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Local en els termes en què s’ha redactada estableix que “Les 
corporacions locals no podran d’ara endavant concedir aportacions, 
subvencions o ajudes de qualsevol gènere per a fins de previsió dels 
seus funcionaris. Seran nuls els crèdits que es concedisquen amb 
infracció d’aquest precepte i pagar-los engendrarà les 
responsabilitats pertinents.” 

j) En una mostra analitzada de 21 expedients de personal hem 
constatat que no existeix cap resolució d’aprovació de triennis. 
S’està pagant per aquest concepte sense justificació formal i sense 
possibilitat de fiscalització. 

 El reconeixement dels triennis l’ha de realitzar formalment i 
expressament l’alcalde, i s’ha d’arxivar còpia de la resolució en els 
expedients personals. 

k) El Ple va establir en les bases d’execució del pressupost uns imports 
màxims globals per a la productivitat i les gratificacions. 

 En 2011 les obligacions reconegudes per aquests conceptes van ser 
superiors als imports aprovats en una quantia de 215.828 euros i 
18.041 euros respectivament. En 2012 la productivitat va ser 
superior en 127.969 euros respecte de l’aprovada. 

No consta que el Ple haja aprovat aquestes quantitats pagades en 
excés sobre les aprovades. 

Legalment la productivitat i gratificació són dos conceptes jurídics 
que responen a supòsits de fet diferenciats: el primer està vinculat 
al compliment d’objectius i el segon a la realització de serveis 
extraordinaris fora de l’horari de treball. No obstant això, hem 
comprovat que: 

1r) El pagament de la productivitat no respon a “circumstàncies 
objectives directament relacionades amb el lloc de treball i els 
objectius que se li assignen”, tal com exigeix l’“Acord de 
condicions socioeconòmiques del personal”. 

 Les resolucions de l’Alcaldia que autoritzen la productivitat les 
estableixen com un concepte fix i periòdic, el que excedeix les 
atribucions de l’alcalde i envaeix competències del Ple (d’acord 
amb el que disposen els articles 21.1.g i 22.1.i de la Llei 7/1985. 

2n) Quant a les gratificacions, ens remetem al que assenyala la 
lletra m d’aquest apartat, on fem constar la manca 
d’acreditació dels serveis extraordinaris que s’atribueixen per 
aquest concepte. 
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3r)  Com a conseqüència de la deficient aplicació d’aquests 
conceptes retributius, hem apreciat que de vegades es 
retribueix com a productivitat la prestació de serveis 
extraordinaris. 

l) Segons l’Acord Plenari d’abril de 2012, es va aprovar una reducció 
salarial del 15% a personal de govern i eventuals. 

 En una revisió a posteriori de la Intervenció sobre la nòmina 
d’octubre de 2012, es va comprovar que tres persones de l’equip de 
govern havien cobrat 3.987 euros en excés. Davant la manca de 
justificació, la Intervenció va sol·licitar dues vegades (el 30 de 
novembre de 2012 i el 14 de febrer de 2013) aclariment dels 
pagaments, sense obtenir cap resposta. Aquesta Sindicatura estima 
que durant 2012 aquestes persones han percebut en conjunt 16.000 
euros de més aproximadament. 

 Aquests fets representen un incompliment de l’Acord Plenari. 

 En al·legacions ens han manifestat que estan comptabilitzant-se les 
quantitats percebudes en excés i elaborant-ne un pla de devolució. 

m)  Segons l’article 17 de l’“Acord de condicions del personal” de 1995, 
els pagaments per serveis extraordinaris exigeixen una 
“autorització prèvia per escrit de la Comissió Municipal de Govern, 
previ informe favorable de l’Àrea de Personal” i a més, 
“mensualment, l’Àrea de Personal estarà obligada a informar per 
escrit als representants de l’Òrgan Unitari de Personal de les hores 
extraordinàries realitzades”. 

 Hem revisat quaranta-dues aprovacions de pagaments i en totes 
consta la Resolució de l’alcalde basada en el vistiplau de la regidora 
de personal, però no les autoritzacions i informes previs; l’únic que 
hi consta, en alguns, és la sol·licitud o justificació de l’interessat, del 
cap de departament o del regidor responsable de l’àrea. En alguns 
casos la justificació es remunta fins quatre anys abans del 
pagament i en altres no està justificada. En les resolucions no 
s’indica ni els dies ni les activitats per les quals es concedeix el 
pagament de serveis extraordinaris. No hi consta la comunicació 
mensual dels pagaments realitzats a l’Òrgan Unitari de Personal. 
Aquests fets signifiquen un incompliment de l’“Acord de condicions 
de personal”. 

A més, des de gener fins a setembre de 2011 hi ha discrepàncies o 
advertiments de la Intervenció d’abonaments no ajustats a la 
legalitat (deguts a pagaments per serveis extraordinaris que en el 
detall de la nòmina apareixen sense cap motivació o justificació). La 
Intervenció va sol·licitar informació al Departament de Recursos 
Humans, sense que hi haja explicacions, aclariments o 
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documentació (resolucions i acords) que emparen aquests 
pagaments en la nòmina. 

Així en els advertiments de febrer, març, abril i juny de 2011, la 
Intervenció calcula en 6.864 euros, 11.234 euros, 6.542 euros, 5.098 
euros respectivament els imports abonats per serveis extraordinaris 
a personal sense que conste cap mena de documentació o 
justificació que els fonamente. En la resta d’advertiments no es 
quantifiquen. Segons dades de l’aplicació de nòmina, durant 2011 
es van concedir 82.964 euros i en 2012, 40.318 euros en concepte de 
“serveis extres”. 

n) Es paga mensualment una gratificació per borsa de policia sense 
que conste en els expedients revisats l’aprovació d’aquesta 
gratificació. Segons l’article 16.4 de l’“Acord de condicions del 
personal”, tan sols hi pot haver fins dues gratificacions anuals. 

En 2008, però, es va aprovar un acord de la Mesa General de 
Negociació en què, per a un any, s’aprovava una borsa per concedir 
retribucions mensuals en funció de les guàrdies que els policies es 
comprometessin a realitzar. S’estableixen imports per un termini 
de quatre anys. En 2012 es va tornar a aprovar un altre acord d’un 
any de duració però d’horitzó quadriennal. Es tracta, per tant, d’una 
retribució periòdica, no d’una compensació per serveis 
extraordinaris. Segons dades de l’aplicació de nòmina, durant 2011 
es van concedir 550.752 euros i en 2012, 381.056 euros en concepte 
de “G/Borsa Policia”.  

Aquest fet representa un incompliment de l’acord de condicions del 
personal i de l’article 74.3 de la Llei 10/2010 de Funció Pública 
Valenciana. 

o) Els membres de l’equip de govern amb dedicació exclusiva 
perceben unes retribucions fixes i la resta perceben dietes per 
assistències a Comissions i al Ple. 

 El responsable de la nòmina rep mensualment les actes 
d’assistència dels regidors a les diferents comissions. Tanmateix, 
segons que s’ha comprovat, la Comissió d’Hisenda no envia cap 
acta d’assistència i es paguen les dietes per assistència a la 
comissió sense cap tipus de justificació. 

 A la Intervenció no se li envia cap acta d’assistència, únicament un 
fitxer amb les retribucions calculades pel responsable de la nòmina. 
En tots els informes de la Intervenció mensuals i anuals que s’han 
revisat, es reclama al Departament de Recursos Humans que aporte 
tota la documentació justificativa de les nòmines i de les variacions 
que tinguen, fet que no hem constatat que haja succeït. 
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p) Durant 2012 i fins a abril de 2013 s’han produït 18 cessaments de 
personal eventual als quals s’ha pagat amb el concepte retributiu 
“indemnització per fi de contracte” un total de 6.224 euros. Aquest 
fet representa un incompliment de l’article 19 de l’LFPGV, que 
estableix que “el nomenament i cessament d’aquest personal serà 
lliure”; no està, doncs, prevista legalment aquesta mena 
d’indemnització. 

 D’altra banda en 2012 i 2013 s’ha produït el nomenament de 
personal eventual sense s’haja publicat en el BOP d’Alacant. Aquest 
fet és un incompliment de l’article 19.4 de l’LFPGV, que estableix 
sobre el personal eventual que “el nomenament es publicarà en el 
butlletí oficial corresponent”. 

No hi ha classificació de llocs de treball ni les RLT aprovades en 
cada pressupost defineixen les funcions assignades a cada lloc. Per 
tant es desconeix les funcions que ha de realitzar el personal 
eventual i, en particular, el denominat “Funcionaris de suport”. Així 
mateix, en la revisió d’usuaris de l’aplicació de comptabilitat hem 
identificat personal eventual amb permisos totals. Com que, 
d’acord amb l’article 19.1 de l’LFPGV, el personal eventual tan sols 
pot realitzar funcions expressament qualificades com de confiança 
o assessorament especial, mai funcionarials o administratives, els 
permisos d’accés s’han de configurar com de consulta únicament. 

q) No hi ha cap procediment ni sistema de control de presència que 
permeta conèixer l’assistència efectiva i la durada de la 
permanència en el seu lloc de treball del personal de l'Ajuntament. 

 Recentment, la Resolució de 28 de desembre de 2012, de la 
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual es dicten 
instruccions sobre la jornada i els horaris de treball del personal al 
servei de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes 
públics, estableix que els empleats públics hauran de registrar en el 
sistema de control horari del seu centre de treball totes les entrades 
i eixides corresponents a la seua modalitat de jornada. 

Diversos 

r) No existeix un registre únic de causes judicials que reunisca totes 
les sentències ni els procediments oberts en què estiga incurs 
l’Ajuntament. En particular, en temes relacionats amb personal, 
s’han trobat almenys cinc registres diferents. 

8. REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN 

Un dels objectius de la fiscalització realitzada consistia a avaluar 
l’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern mitjançant els 
quals es gestiona la nòmina del personal de l’Ajuntament de Benidorm. 
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D’acord amb això hem revisat l’eficàcia dels controls generals dels 
sistemes d’informació i dels controls implantats en les aplicacions 
informàtiques utilitzades per donar suport al procés de gestió de la 
nòmina del personal, com també el procés de generació dels apunts 
comptables relacionats amb aquesta gestió que es traslladen a la 
informació financera i pressupostària. 

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. 

Pel que fa als controls generals, la revisió s’ha centrat en les àrees de 
“Marc organitzatiu”, “Accés a dades i programes” (controls sobre la gestió 
d’accessos de les aplicacions GINPIX i PANGEA) i “Continuïtat de 
l’activitat”, tal com les defineix el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. La revisió de les àrees d’“Operacions dels sistemes 
d’informació” i “Gestió de canvis” s’ha limitat al subconjunt de controls 
que hem considerat més rellevants d’acord amb l’objectiu i l’abast de la 
present auditoria. 

En l’annex 3 es descriu succintament la metodologia de treball seguida 
en l’auditoria de l’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern 
aplegada en el present Informe. 

8.1 Controls Generals de Tecnologies de la Informació (CGTI) 

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

L’objectiu principal de la revisió ha sigut obtenir una visió del grau 
d’eficàcia dels CGTI existent en els sistemes d’informació de 
l’Ajuntament de Benidorm relacionats amb la gestió de la nòmina. 

La tabla i gràfic següents mostren el grau de compliment dels 69 controls 
generals que s’han revisat en l’auditoria, el que indica l’existència d’un 
entorn general raonable de control en l’Entitat: 
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 L’absència d’aquests plans representa un risc mitjà de la possibilitat 
que els objectius de l’organització no s’ajusten amb la 
infraestructura tecnològica necessària per aconseguir-los. 

 Recomanem l’aprovació a l’adequat nivell (Ple) d’un pla plurianual 
de tecnologies de la informació, ajustat als objectius estratègics de 
l’Ajuntament, així com elaborar plans anuals d’inversions en 
tecnologies de la informació aprovats formalment. Aquests plans 
hauran de concretar els projectes o fases de projectes que calga 
executar en l’exercici a què es refirsquen i les dotacions 
pressupostàries anuals i plurianuals necessàries. 

2n) Els procediments de gestió que ha portat a terme el departament de 
Noves Tecnologies no es troben, en general, descrits i aprovats al 
nivell directiu adequat. La dimensió tan reduïda del departament 
impedeix implantar una segregació estricta de funcions entre els 
seus membres, ja que en determinats períodes s’han de poder 
substituir entre ells. 

El fet que no s’hagen redactat i aprovat els procediments 
implantats en matèria de gestió de les tecnologies de la informació 
implica un risc baix de manca d’homogeneïtat i inadequació en 
l’execució d’aquests així com una major dependència de 
l’organització respecte de les persones. L’absència de segregació 
entre funcions de gestió i tasques de control en el departament de 
Noves Tecnologies representa un risc baix que tasques no 
autoritzades o incorrectes passen desapercebudes. 

Recomanem que es formalitzen i aproven els procediments de 
gestió del departament de tecnologies de la informació, començant 
per aquells més crítics i rellevants, i establir procediments (controls 
compensatoris) que incloguen revisions periòdiques de les tasques 
que es porten a terme en relació amb les matèries més sensibles de 
la gestió de les tecnologies de la informació. 

3r) La política general de seguretat de la informació de l’Ajuntament de 
Benidorm, que garantisca el compromís de l’Entitat amb la 
seguretat de la informació i l’assignació de funcions en aquesta 
matèria, no ha sigut aprovada pel Ple. 

 La inexistència d’un compromís explícit i formal del màxim òrgan 
de govern de l’Entitat amb la seguretat de la informació representa 
un element d’incertesa i un risc alt per a l’aplicació efectiva de les 
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mesures i iniciatives sobre seguretat de la informació impulsades 
des de dins de l’organització.12 

 Recomanem aprovar una política de seguretat de la informació de 
l’Entitat que tinga en compte l’estructura organitzativa en aquesta 
matèria i l’assignació de responsabilitats. També s’han d’aprovar i 
programar els plans de formació en matèria de seguretat de la 
informació, plans que han d’incloure tots els usuaris dels sistemes. 

 Aquesta política ha d’ampliar l’àmbit subjectiu de la política de 
seguretat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades aprovada per 
l’Ajuntament i establir amb claredat el compromís del màxim òrgan 
de govern amb l’objectiu global de la seguretat de la informació i el 
seu suport a les mesures que garantisquen aquest objectiu. 

4t) L’Ajuntament ha realitzat accions adreçades al compliment de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999: disposa del Document 
de Seguretat LOPD i executa les auditories previstes en la 
normativa. A hores d’ara, però, no ha completat els annexos 
presents en aquest document. 

 L’incompliment de la normativa representa un risc baix regulatori 
per a l’Entitat. 

Recomanem que l’Ajuntament revise i complete els annexos del 
Document de Seguretat. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

5é) L’Ajuntament de Benidorm no disposa en l’actualitat d’un 
procediment aprovat de gestió de canvis en les aplicacions. 

 Si bé disposa de procediments tècnics associats a la gestió de 
canvis, continua pendent el desenvolupament dels aspectes 
següents: 

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

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

- Definició, registre i aprovació de les proves. 

                                                 
12  S’han realitzat cursos de formació i conscienciació per a la seguretat de la 

informació dirigits als usuaris dels sistemes d’informació de l’Ajuntament, 
tanmateix no hi ha un pla anual de formació. 

S’ha redactat un “Reglament d’ús de la xarxa municipal”, però no està aprovat 
formalment. 
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- Definició dels responsables i el procediment per a l’aprovació 
dels canvis. 

- Aprovació del procediment a l’adequat nivell directiu. 

 La inexistència d’un procediment de gestió de canvis representa un 
risc mitjà que els canvis en les aplicacions s’executen sobre els 
sistemes reals que suporten els serveis de l’Ajuntament, sense 
realitzar els controls previstos en les normes generalment 
acceptades de bona gestió dels sistemes d’informació. 

 Recomanem provar un procediment de gestió de canvis en les 
aplicacions que preveja els esmentats controls i aquells altres que 
es consideren rellevants en funció de les característiques dels 
sistemes de l’Ajuntament. 

Operacions dels sistemes d’informació 

6é)  Tot i que l’Ajuntament disposa d’un procediment per al registre i la 
gestió d’incidències, tant de programari com de maquinari, aquest 
no s’aplica sempre, ni es controla regularment en la pràctica diària. 

 Les incidències esdevingudes sobre els actius dels sistemes 
d’informació no es registren de manera detallada i no hi ha 
constància dels passos que s’han seguit per resoldre-les, el que 
implica un risc mitjà que incidències rellevants no obtinguen 
solucions definitives amb els consegüents menyscapte de 
l’eficiència i increment de costos. 

 Recomanem formalitzar i aplicar efectivament els procediments 
que ha adoptat l’Ajuntament per a la tramitació i seguiment 
d’incidències referides a les tecnologies de la informació i elaborar 
un registre detallat per fer-ne el seguiment fins que s’hagen resolt. 

7é) L’establiment de mesures que garantisquen la seguretat física és un 
element important per a la seguretat dels sistemes d’informació. No 
hi ha controls identificatius per a l’accés a les oficines de treball 
dels empleats en la seu principal de l’Ajuntament. Pel que fa al 
centre de processament de dades (CPD) de l’Ajuntament, hem 
verificat que disposa de diverses mesures de seguretat per controlar 
l’accés i els paràmetres mediambientals. Algunes de les mesures, 
però, no són totalment operatives, en concret, no es realitza el 
registre d’accessos, si bé s’hi ha instal·lat una càmera que permet 
identificar les persones que entren, i s’han observat deficiències en 
les instal·lacions relacionades amb la seguretat. 

 La inexistència de controls d’accés a les dependències que no són 
d’accés públic representa un risc mitjà per a la seguretat, ja que 
facilita l’accés directe als actius de tecnologies de la informació de 
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l’Ajuntament. Tot i la instal·lació d’una càmera que enregistra la 
imatge de les persones que hi entren, la manca d’enregistrament 
d’accessos al CPD limita la possibilitat d’identificar les persones que 
hi han accedit per prevenir i, si és el cas, investigar qualsevol 
incidència esdevinguda en l’interior. També s’han detectat 
deficiències en les instal·lacions del CPD que representen riscos per 
als actius ubicats en el seu interior. 

 Recomanem establir controls identificatius d’accés a les 
dependències que no són d’accés públic per millorar la seguretat 
física i la protecció d’actius, en particular als accessos al CPD, per 
tal d’assegurar que s’enregistren totes les entrades, incloent-hi les 
de les persones autoritzades. 

 També recomanem que es revisen les condicions de seguretat en el 
CPD en relació amb la solidesa de portes i finestres, sensors de 
temperatura i pel que fa a extintors (fora del CPD i revisats 
periòdicament). 

8é) La gestió dels proveïdors de serveis de tecnologies de la informació 
no preveu, en tots els casos, acords de nivell de servei que en 
garantisquen una qualitat adequada. 

 L’absència d’un control i un mesurament dels serveis prestats pels 
proveïdors de serveis de tecnologies de la informació representa un 
risc mitjà que es produïsquen menors rendiments i una pèrdua 
d’eficiència en el funcionament dels sistemes, i que es generen 
costos addicionals en la prestació dels serveis. L’Ajuntament és 
molt dependent dels contractes de prestació de serveis de 
tecnologies de la informació i de proveïdors concrets. 

 Recomanem que en les següents licitacions de contractes de serveis 
de tecnologies de la informació es prevegen clàusules que fixen els 
nivells de servei que han de prestar els proveïdors i indicadors de 
referència perquè el responsable de cada contracte puga realitzar-
ne el seguiment. 

 També és desitjable que incloguen clàusules que garantisquen la 
transmissió dels coneixements necessaris per a la gestió de les 
tecnologies de la informació a l’Ajuntament i que asseguren la 
continuïtat dels serveis en cas de canvi de proveïdor. 

Accessos a dades i programes (seguretat lògica) 

9é) D’acord amb la informació facilitada, la xarxa local de l’Ajuntament 
disposa de mecanismes de seguretat per prevenir accessos no 
autoritzats: tallafocs, i DMZ. La configuració de la seguretat de la 
xarxa la manté el responsable de sistemes. No s’han elaborat 
procediments i polítiques per configurar-la. 
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 La situació de dependència d’una persona, sense que estiguen 
documentats els procediments de gestió de la seguretat de la xarxa, 
representa un risc mitjà sobre el funcionament adequat dels 
sistemes en cas d’indisponibilitat de la persona que coneix i 
gestiona el tallafoc. 

 Recomanem elaborar polítiques i procediments escrits per dur a 
terme les tasques necessàries de configuració de la seguretat en la 
xarxa local, de manera que la informació estiga disponible per al 
personal de l’Ajuntament que tinga assignades funcions en aquesta 
matèria. 

El procediment ha d’incloure les tasques necessàries de revisió i 
anàlisi dels diaris (logs) del tallafoc i, si és el cas, la utilització 
d’eines automàtiques que permeten analitzar-los. 

10é) Les polítiques d’accés i de configuració de les contrasenyes del 
domini i de l’aplicació GINPIX no són tan sòlides com exigeixen les 
bones pràctiques en matèria de gestió de tecnologies de la 
informació. Així mateix, en la gestió d’usuaris se n’han identificat 
alguns de genèrics referents a cursos, partits, diferents regidories, 
etc. 

Aquesta configuració de les polítiques de seguretat representa un 
risc mitjà pel que fa als accessos no autoritzats a les aplicacions i al 
domini, i la impossibilitat d’atribuir responsabilitats. 

Recomanem modificar les polítiques i paràmetres d’autenticació 
(contrasenyes) configurades en el domini i en l’aplicació GINPIX i 
adaptar-les als paràmetres generalment acceptats (complexitat 
mínima, canvi de contrasenyes cada tres o sis mesos, historial de 
contrasenyes mínim de cinc, blocatges davant intents fallits, etc.). 

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

11é) El personal del Departament de Noves Tecnologies segueix un 
procediment per a les altes dels usuaris en les aplicacions que 
inclou una credencial que ha de ser firmada pel responsable de 
l’àrea a la qual pertany el personal que necessita l’accés. No hi ha 
procediment per a les baixes ni les modificacions de permisos. 
També hi ha usuaris que estan inactius des de fa uns quants mesos 
o que no hi han accedit mai. 

 Encara que se segueix un procediment d’altes d’usuaris, no està 
formalitzat i no inclou les baixes ni modificacions de llocs de 
treball, ni es té el compromís d’altres departaments d’aplicar-lo 
correctament. Els procediments per a les revisions d’usuaris 
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inactius no estan formalitzats ni es guarda documentació que 
n’acredite la realització. 

 Aquesta situació implica un risc mitjà d’accessos indeguts. 

 Recomanem formalitzar un procediment de gestió d’usuaris i de 
permisos, que considere els processos i la implicació dels 
responsables dels diferents departaments en les altes, en els canvis 
de lloc de treball i en les baixes dels usuaris de domini i de les 
aplicacions. 

També ha d’incloure la realització periòdica de revisions dels 
usuaris autoritzats i els permisos assignats en els sistemes i 
aplicacions, de manera que es garantisca que cada usuari dispose 
de les capacitats mínimes necessàries per desenvolupar les seues 
tasques i cap altra. S’ha de conservar la documentació acreditativa 
de la realització de les revisions, els resultats i les accions que s’han 
dut a terme. 

Continuïtat de l’activitat 

12é)  La còpia de seguretat de dades i programes es desa en una caixa 
forta ignífuga al Centre de Processament de Dades (CPD). 

 En cas de sinistre, la còpia de dades i programes pot córrer la 
mateixa sort que el CPD. Aquesta situació implica un risc alt de 
pèrdua de dades i programes. A més, això és una obligació legal per 
a les dades de caràcter personal de nivell alt. 

 Recomanem que es traslladen i que s’ubiquen fora del CPD les 
còpies de seguretat que es realitzen de dades i de programes. 

 En al·legacions, el Departament de Sistemes indica que ja s'ha 
esmenat la dita incidència, desant còpies de seguretat fora del CDP i 
de l'edifici consistorial. 

13é) Les còpies de seguretat es restauren cada dues setmanes i es 
comproven mitjançant la visualització d’un petit fitxer inclòs en la 
còpia. 

 Si bé el procediment de restauració de còpies està formalitzat, no 
assigna les diferents activitats a persones concretes, no inclou una 
revisió de les dades restaurades ni una integració en un entorn SQL. 
Aquesta situació implica un risc baix de pèrdua de dades i 
programes. 

 Recomanem completar la formalització del procediment de còpies 
de seguretat, especificant les persones i el procés pel qual es 
restauren les dades, se'n comprova la validesa integrant-les en 
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Les principals deficiències de control intern en el procés de gestió de la 
nòmina i en les aplicacions informàtiques (GINPIX i PANGEA) que s’han 
identificat en la revisió efectuada són les següents: 

1r)  La realització de la previsió pressupostària per a l’exercici següent 
es basa en una simulació dels registres d’un més anterior. No hi ha 
un procediment formalitzat per a la realització de la previsió ni per 
a la transmissió de la informació entre els diferents departaments a 
fi d’incorporar-la als pressupostos de l’Ajuntament. 

 La previsió pressupostària d'acord amb factors no contrastats entre 
els diferents departaments afectats, representa un risc mitjà sobre 
la fiabilitat en la quantificació i comptabilitat de la massa 
retributiva en el pressupost de l'Ajuntament. 

 Recomanem formalitzar el procediment pel qual es realitza la 
previsió pressupostària per al capítol 1, així com els tràmits 
adreçats a incorporar aquesta informació al pressupost. Aquest 
procediment ha de ser aprovat per autoritat suficient perquè els 
diferents participants es comprometen a complir-lo. 

2n)  Hem observat que en les aplicacions GINPIX i PANGEA, 
determinades persones tenen assignats permisos que excedeixen 
les tasques assignades al seu lloc de treball (en la Intervenció, 
regidoria, etc.). 

 L’assignació de permisos a determinats usuaris, que no es 
corresponen amb els seus llocs de treball, representa un risc alt 
sobre la integritat, exactitud i confidencialitat de la informació i, a 
més, planteja conflictes de segregació de funcions que s’han 
d’evitar. 

 Recomanem que la gestió d’usuaris en els sistemes es realitze 
d’acord amb el principi de concessió dels mínims permisos 
necessaris per a l’exercici de les funcions assignades. 

3r) La introducció i modificació dels conceptes retributius al 
començament de l’exercici en l’aplicació GINPIX l’efectuen els 
funcionaris del Departament de Personal i no exigeix una revisió i 
validació posterior (funció que correspondria a la Intervenció). Així 
mateix s’ha comprovat que els conceptes retributius no s’associen 
amb les aplicacions pressupostàries aprovades, el que pot provocar 
que en alguns casos s’estiga comptabilitzant en conceptes 
retributius que no són els aprovats. 

 Hi ha diferents tipus de conceptes retributius, fixats per la 
normativa i per les normes internes de l’Ajuntament, però poden 
introduir-se i modificar conceptes retributius sense que siguen 
adequadament supervisats i aprovats. 
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 Els conceptes retributius i els seus valors unitaris són dades clau 
que s’utilitzen per calcular les nòmines del personal. Un error en la 
introducció d’aquestes dades es traslladaria directament a les 
nòmines i als registres comptables, el que representa un risc alt 
sobre la fiabilitat i legalitat en la quantificació, comptabilització i 
pagament dels imports individuals i globals de la nòmina. 

 Recomanem establir controls en l’aplicació GINPIX per limitar 
l’efectivitat de les variacions en els imports dels diferents conceptes 
de nòmina de manera automàtica, fins que siguen revisats, 
aprovats i fiscalitzats per la Intervenció. En particular, cal associar 
els conceptes retributius (com ara gratificacions, incentius, 
assistència mèdica i farmacèutica) a les aplicacions pressupostàries 
aprovades. 

4t) No hi ha un procediment formalitzat per crear llocs de treball, per 
tant, no està determinada formalment la informació i 
documentació que és necessària i la que és complementària en la 
creació i modificació dels llocs de treball. 

 Es poden crear llocs de treball sense la necessària informació o 
documentació justificativa, el que representa un risc alt sobre 
l’eficàcia en la gestió dels llocs de treball. 

 Recomanem establir i formalitzar un procediment que incloga les 
diferents formes de crear, modificar o amortitzar llocs de treball i la 
documentació necessària que preste suport a aquestes accions. Així 
mateix, els canvis realitzats han de ser revisats o supervisats pel 
responsable del Departament, que ha de deixar constància de la 
revisió. 

5é) La informació del personal i de la provisió dels llocs de treball 
experimenta un elevat nombre de modificacions. No hi ha un 
procediment que establisca de quina manera s’ha de realitzar la 
gestió d’altes, baixes i modificacions de dades del personal en 
l’aplicació GINPIX. En particular, com s’han de tramitar els canvis 
de lloc de treball i les baixes i a qui s’ha de comunicar aquesta 
informació. 

 La gestió no procedimentada i formalitzada de les dades del 
personal que impliquen canvis no autoritzats, manca 
d’actualització de les dades o incorreccions en els canvis representa 
un risc alt sobre la integritat i validesa de la informació que s’ha 
d’evitar. 

 Recomanem establir i formalitzar un procediment per a la gestió del 
personal que indique els procediments de provisió de llocs de 
treball i la documentació justificativa necessària. Així mateix, el 
procediment ha d’establir una revisió o supervisió, a càrrec del 
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responsable del Departament de Personal, dels canvis produïts, com 
també la comunicació d’aquests canvis a altres departaments com 
ara el de Sistemes o Intervenció. 

6é) L’aplicació GINPIX permet introduir una mateixa persona en 
diversos llocs simultàniament. Si bé hem verificat que no és 
possible pagar dues nòmines a la mateixa persona durant el mateix 
període de temps.  

L’absència d’un control sobre els llocs ocupats pel personal 
representa un risc baix davant d’errors i que una mateixa persona 
aparega en dos llocs. 

Recomanem implantar un control automàtic en GINPIX que detecte 
l’existència de persones que ja ocupen un lloc i que en aquests 
casos siga necessari donar-los-hi de baixa abans de permetre 
d’assignar-los-en un altre. 

7é) No hi ha un procediment formalitzat que garantisca un control 
sobre els períodes de contractació del personal. El personal del 
Departament de Recursos Humans utilitza l’aplicació de nòmina i 
aplicacions ofimàtiques de manera particular, per al control de la 
finalització dels contractes. 

 L’absència d’un procediment que garantisca un control sobre els 
períodes de contractació del personal representa un risc mitjà 
davant d’errors o irregularitats que podrien donar lloc a pagaments 
excessius. 

 Recomanem formalitzar un procediment per a la gestió de la 
duració de contractes que detecte i informe de la pròxima 
finalització d’aquests. 

8é)  El procediment que s’ha seguit en el pagament de la nòmina no 
compleix amb el que estableixen les bases d’execució dels 
pressupostos i no possibilita que la Intervenció el puga revisar 
abans del pagament. En particular, en l’exercici de 2011 s’han 
produït pagaments sense que hi hagués crèdit pressupostari per 
fer-los, motivats per l’autorització de despeses de personal sense 
que s’haja verificat prèviament l’existència de disponibilitat 
pressupostària. 

 L’absència d’un control efectiu sobre l’existència de crèdit per a 
despeses de personal, i, en particular, l’absència de revisió 
efectuada per la Intervenció prèvia al pagament, representa un risc 
alt davant d’errors o irregularitats que es limitaria enviant a la 
Intervenció la informació amb antelació al pagament. 
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 Recomanem implantar un control de l’execució de les despeses de 
personal de productivitat i gratificacions que garantisca, abans que 
siga autoritzat i meritat, que hi ha crèdit pressupostari adequat; així 
com la formalització, i aprovació pel Ple, d’un procediment de 
desenvolupament del procediment establit en les bases d’execució 
del pressupost pel qual s’establisquen tasques, responsabilitats i 
terminis en la confecció, aprovació, fiscalització i pagament de la 
nòmina. 

9é)  L’aplicació GINPIX permet introduir qualsevol valor monetari en els 
imports meritats en la nòmina del treballador, sense que hi haja un 
import límit. 

 L’absència de control sobre l’import màxim que s’hi pot introduir 
sense necessitat de validacions addicionals representa un risc mitjà 
de pagaments indeguts per errors o irregularitats. 

 Recomanem implantar en GINPIX un control automàtic que detecte 
l’existència de meritacions de nòmina superiors a un determinat 
import i que s’impedisca tramitar-les en absència d’una validació 
d’un altre usuari. 

10é) No hem identificat un procediment aprovat que determine els 
requisits i passos que cal seguir en la tramitació dels diferents tipus 
de variacions de la nòmina. 

 Hi ha un risc alt de manca d’homogeneïtat en la tramitació de les 
variacions de la nòmina i que no s’aporte tota la documentació 
necessària per a justificar cada tipus de variació. 

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

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

 També hauria de garantir que es justifiquen documentalment i de 
manera adequada les gratificacions i la productivitat. En el cas de la 
productivitat, el procediment hauria d’exigir la justificació de 
l’objectivitat en l’assignació dels imports meritats. 

 També s’hauria de considerar el detall de les comprovacions que ha 
de realitzar la Intervenció a l’hora de fiscalitzar la nòmina i un 
procediment de revisió de nòmines a posteriori. 
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11é)  La interfície entre l’aplicació de nòmina i la de comptabilitat és un 
fitxer que s’importa en aquesta segona. Això no obstant, sobre la 
informació del fitxer es realitzen manualment nombroses 
correccions en les aplicacions en què s’ha de comptabilitzar la 
nòmina que no hi  queden formalment enregistrades. 

 L’ajust manual de la informació entre aplicacions implica un risc 
mitjà que s’introduïsquen modificacions no autoritzades en les 
aplicacions comptables. 

 Recomanem establir un procediment automatitzat de traspàs de la 
informació de les nòmines per comptabilitzar-les. En cas que la 
Intervenció hi realitze ajustos, s’hi han d’enregistrar els canvis 
realitzats i l’autorització pertinent. 

12é) L’aplicació GINPIX genera uns fitxers amb el detall de les 
transferències individualitzades corresponents als imports líquids 
de les nòmines. Aquests fitxers es dipositen en unes carpetes de la 
xarxa del Departament de Personal i després es remeten a la 
Tresoreria. L’accés a aquestes carpetes únicament és autoritzat a 
determinats membres dels departaments. És, però, un fitxer tipus 
text i, per tant, modificable. Aquest fitxer no és revisat ni es 
verifiquen les quantitats. 

 Que el tipus de fitxer de pagaments exigit per les entitats bancàries 
siga editable representa un risc mitjà que aquest fitxer es puga 
modificar. 

 Recomanem una autorització explícita del personal amb accés als 
fitxers de pagament de la nòmina, així com establir algun tipus de 
revisió dels fitxers enviats per comprovar que els imports pagats 
coincideixen amb els imports que resulten de la nòmina aprovada. 

13é) No s’ha formalitzat cap procediment de gestió que establisca els 
controls de detecció de possible existència de reintegraments, la 
manera d’exigir-los i el seguiment fins a la recaptació efectiva 
d’aquests. 

 No tenir establit i aprovat un procediment de gestió  de 
reintegraments representa un risc alt d’errors en el seguiment i 
compliment efectiu dels reintegraments. 

 Recomanem que es definisca i formalitze un procediment pel qual 
s’establisquen les possibles causes de reintegraments, els processos 
de gestió i control corresponents, i també les formes de revisió del 
seguiment corresponent. 

14é) L’Ajuntament no disposa de cap aplicació per a controlar l’horari i 
l’assistència al lloc de treball. 
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“A fi de millorar l’organització de l’Ajuntament, es recomana: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

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

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

- Incorporar en els expedients de personal la situació personal, 
titulació, reconeixement d’antiguitat i el reconeixement de 
compatibilitats. 

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

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

No costa que s’haja portat a terme cap recomanació, si bé en la cinquena 
recomanació, les bases d’execució del pressupost estableixen un termini 
per a l’enviament d’informació relativa a la nòmina a la Intervenció, que 
no es compleix mai. 

Àrea d’Entorn Tecnològic 

En les pàgines 39 i 40 de l’Informe sobre Fiscalització del Control Intern 
de l’Ajuntament de Benidorm de l’exercici de 2011 s’indicaven nou 
debilitats de control sobre l’organització, les operacions, el control 
d’accessos i la continuïtat del Departament de Sistemes d’Informació. 
Totes les quals reiterem en les recomanacions  que efectuem en l’apartat 
8 d’aquest Informe. 

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual tingué coneixement 
de l'esborrany de l'informe de fiscalització, que va ser tramés als gestors 
de l’ajuntament fiscalitzat perquè, en el termini concedit, si calia, hi 
formularen al·legacions. 

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

1) L’òrgan fiscalitzat 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. 
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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 emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos IV i V. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2013 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 5 
de desembre de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 5 de desembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



  

 

 

 

 

ANNEX I 

Normativa aplicable 
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Normativa estatal 

- Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

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

- Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
General d’ingrés del personal al servei de l’Administració General 
de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat. 

- Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs 
en l’Administració Pública. 

- Reial Decret 1461/1982 de normes d’aplicació de la Llei 70/1978 de 26 
de desembre, de Reconeixement de Serveis Previs en 
l’Administració Pública. 

- Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2011. 

- Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2012. 

Normativa autonòmica 

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

- Llei 6/1999, de 19 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de Policies 
Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana. 

Normativa local 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local 

- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris de l’Administració local. 

- Ordre EHA/3565/2008 per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 

Normativa de l’Ajuntament de Benidorm 

- Acord de condicions socioeconòmiques del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Benidorm, aprovat per Acord del Ple de 28 d’abril 
de 1995. 

- Acord de condicions socioeconòmiques del personal laboral de 
l’Ajuntament de Benidorm, aprovat per Acord del Ple de 28 d’abril 
de 1995. 



  

 

 

 

 

ANNEX II 

Descripció del procés de gestió de la nòmina i de 
l’entorn tecnològic 
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En l’exercici 2013 s’ha actualitzat la versió de l’aplicació GINPIX per a la 
gestió dels llocs de treball. 

Les dades del personal necessàries per a elaborar la nòmina 
s’introdueixen directament en l’aplicació GINPIX. 

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

Mensualment s’introdueixen en l’aplicació GINPIX totes les variacions i 
incidències de nòmina (altes, baixes o modificacions). 

Els expedients de variacions de la nòmina arriben a la secció de personal 
juntament amb la documentació que justifica la variació. El personal 
d’aquest Departament és el responsable d’enregistrar en l’aplicació de 
nòmina la variació, una vegada s’ha revisat la documentació justificativa. 

Es diferencia entre quatre tipus de nòmina, el tràmit de les quals 
s’efectua simultàniament però de manera diferenciada 

- Retribucions del personal de plantilla, funcionaris. 

- Retribucions del personal de plantilla, funcionaris de nou ingrés 
(Règim General). 

- Retribucions del personal de plantilla, laborals tant de personal fix 
com de temporal. 

- Meritacions per dedicació exclusiva, assistències a òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament i eventuals. 

Una vegada elaborades les nòmines de cada mes, s’extrau la 
documentació justificativa de les variacions de nòmina i es trasllada a la 
Tresoreria perquè formalitze un PAD (Pagament per Aplicació Diferida). 
Després d’aquesta formalització, es trasllada la informació a la 
Intervenció de l’Ajuntament de Benidorm perquè la fiscalitze. Com que 
és el mateix dia de pagament. La Intervenció formalitza una discrepància 
perquè no ha pogut fiscalitzar el pagament i l’alcalde mitjançant 
Resolució, ordena el pagament (que va signat, a vegades, per la regidora 
d’Hisenda, l’interventor i el tresorer). 

Alhora, es genera un fitxer en l’aplicació GINPIX que permet la 
comptabilització automatitzada en l’aplicació de comptabilitat (PANGEA) 
de les retencions judicials, i de l’IRPF. Les retencions a la Seguretat Social 
les comptabilitza manualment la Intervenció, atés que el personal de 
l’Ajuntament no ha pogut utilitzar l’aplicació de nòmina per calcular-les 
de manera automàtica. La resta de la informació de la nòmina se sol 
comptabilitzar passats entre un i dos mesos. Aquest fitxer el corregeix 
manualment el personal d’Intervenció, des de l’aplicació de 
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comptabilitat, que també modifica les aplicacions pressupostàries 
d’alguns conceptes retributius. 

El fitxer de transferències bancàries es remet a la Tresoreria perquè 
efectue la tramitació de l’ordre de pagament a les entitats financeres. 

Pagament de la nòmina 

El pagament de la nòmina el realitza la Tresoreria de l’Ajuntament de 
Benidorm d’acord amb els fitxers amb les relacions de transferències 
remeses per la secció de personal. 

Prèviament al pagament, la Tresoreria de l’Ajuntament de Benidorm 
verifica els imports totals dels fitxers de transferències que ha de 
remetre a les entitats financeres. 

Una vegada realitzada la verificació i formalitzada l’ordre de pagament, 
signada pels tres habilitats en comptes bancaris de l’Ajuntament, remet 
els fitxers mitjançant banca telemàtica, perquè les entitats financeres 
efectuen el pagament definitiu. 

Les ordres de pagament signades per les persones autoritzades les 
envien per fax a les entitats financeres el personal de l’Ajuntament. 

Gestió dels reintegraments 

El subprocés de reintegraments inclou la detecció de diferents maneres 
d’un pagament indegut en les nòmines. Aquest procés no inclou 
l’obertura de cap expedient de reintegrament per l’import que ha sigut 
pagat de manera indeguda.  

Una vegada detectat el pagament indegut, en el cas que la persona 
continue en nòmina, el cas més comú, es descompten de la nòmina 
següent els imports corresponents o, si ja no figura en la nomina, a 
tramitar expedient per materialitzar el cobrament, la gestió del qual 
correspon a la Intervenció i a la Tresoreria de l’Ajuntament. 

Encara que no hi ha un organigrama formalitzat del Departament de 
Recursos Humans, hem elaborat el següent a partir de la informació que 
hem obtingut en el curs de la fiscalització: 
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L’entorn tecnològic que assisteix la gestió del personal de l’Ajuntament 
de Benidorm està format fonamentalment per les següents aplicacions. 

- GINPIX 

 És l’aplicació utilitzada per gestionar el procés de nòmina del 
personal de l’Ajuntament de Benidorm. S’hi introdueix la 
informació sobre llocs de treball, complements retributius, altes i 
baixes de personal i les altres situacions que representen variacions 
i incidències mensuals en la nòmina del personal. 

 Genera la informació que s’ha de traspassar a la comptabilitat 
derivada de les despeses de la nòmina, els rebuts de nòmina de 
cada treballador i els fitxers bancaris que s’envien a les entitats 
financeres per al traspàs de les quantitats líquides de les nòmines 
als treballadors. 

- PANGEA 

 És l’aplicació a través de la qual es comptabilitzen els ingressos i les 
despeses de l’Ajuntament de Benidorm. S’ha revisat la interfície 
amb l’aplicació GINPIX. 

No hi ha cap sistema o aplicació per al control presencial del personal de 
l’Ajuntament. 

Des del punt de vista tècnic, l’auditoria s’ha centrat especialment en 
l’aplicació GINPIX (i les bases de dades i sistemes operatius subjacents), 
atés que és l’aplicació informàtica que presta el principal suport a 
l’execució del procés de gestió de la nòmina; també han sigut objecte de 
revisió limitada l’aplicació PANGEA de gestió comptable. 

El suport tecnològic d’aquestes aplicacions és el següent: 

Alcalde

Regidora d'Hisenda  
i RRHH
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(Vacant) Cap de Servei RRHH

A1
Tècnic superior en 
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Coordinador Servei 
de Prevenció Riscos 
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Cap Departament    

de Nòmines

C1 Coordinador RRHH
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de Personal
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de 

Personal
3 administratius

C2 Auxiliar administratiu
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ANNEX III 

Enfocament metodològic de l’auditoria de sistemes 
d’informació 
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El treball realitzat s’ha estructurat en dos grans blocs: 

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

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

 Per tal de poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de tecnologies de la informació 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 s’hi 
inclouen. 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de la nòmina del 
personal de l’Ajuntament. 

 La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l’eficàcia dels controls rellevants garanteixen la 
correcta execució del procés de gestió revisat, i mitiguen el risc 
d’errors i irregularitats, alhora que garanteixen la validesa, 
integritat i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment 
seguit ha consistit en: 

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

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

 El propòsit d’aquesta avaluació és determinar si els controls 
implantats en els processos són suficients i són eficaços en 
disseny (estan dissenyats adequadament per cobrir els riscos 
d’errors en els estats financers en cadascun dels processos 
analitzats), identificant els controls rellevants o controls clau. 
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3r) Comprovar, mitjançant les oportunes proves d’auditoria, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en els seu 
funcionament operatiu. 

Criteris d’avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests s’han 
categoritzar en els nivells següents: 

Efectius Parcialment efectius No efectius 

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

El control no s’ha 
implantat totalment o 

presenta alguna 
debilitat. 

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

control irregular de 
l’activitat o no consta 
evidència del control. 

Criteris per a la categorització de les recomanacions 

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

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

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

Tot seguit detallem els criteris de categorització utilitzats: 
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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 manera molt significativa el control 
intern o poden representar un risc d’incorrecció material 
en els comptes anuals. 

Mitjà 

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

Baix 

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

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que 
s’han de 
destinar a 
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 esmenar la deficiència de control. 

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

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

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, 
o una combinació de deficiències, que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable, 
conformement amb els principis o normes comptables i/o 
pressupostàries aplicables, i existeix una probabilitat, que és més 
que remota, que una manifestació errònia en els comptes anuals, 
que no és clarament trivial, no siga previnguda o detectada. 
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- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes respecte a les quals existeix 
una possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa 
en els comptes anuals no siga previnguda o detectada i esmenada 
en el termini oportú. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BENIDORM 

S’han analitzat les al·legacions1 rebudes el 25 de novembre de 2013 i 
n’informem el següent: 

Primera al·legació 

Comentaris 

S’ha aportat documentació suficientment justificativa del nomenament 
com a personal interí de la policia local que apareix en l’aplicació de 
nòmina com a personal laboral. 

Conseqüències de l’Informe: 

L’apartat 7.f) queda redactat així: 

“f) En la revisió de la plantilla realitzada a partir de la informació 
extreta de l’aplicació de nòmina, s’ha comprovat que hi ha tres 
casos de personal interí que ocupa places de policia local des de 
l’any 2003, que en aquesta aplicació de nòmina, apareixen com a 
personal laboral i que cotitzen com a laboral. L’Ajuntament ha 
al·legat que a partir de novembre de 2013 aplicarà el codi del nou 
compte de cotització concedit per la Seguretat Social per registrar 
tot el personal funcionari interí.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

El responsable de nòmines manifesta que en octubre de 2013 s’ha 
aportat documentació justificativa de la nòmina a la Intervenció, però no 
aporta cap documentació que ho acredite. Tampoc altera la situació del 
període fiscalitzat descrita en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’Informe. 
  

                                                 
1  No s’han adjuntat a les al·legacions la documentació que s’hi annexa perquè conté 

dades de caràcter personal o perquè afecta aspectes de la seguretat dels sistemes 
d’informació. 
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Tercera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació fa referència a l’article 7 de la Llei 35/2010, de Mesures 
Urgents per a la Reforma del Mercat de Treball, que afegeix una 
disposició transitòria tretzena al Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. Això no obstant, segons el Text Refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors, l’àmbit d’aplicació d’aquest text exclou en l’article 
1.3.a) “La relació de servei dels funcionaris públics, que es regularà per 
l’Estatut de la Funció Pública”. Per tant, l’article que s’hi al·lega no és 
aplicable al personal eventual (regulat en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de 
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). 

Així mateix, l’al·legació indica que una part de l’import correspon a 
vacances no realitzades, encara que el concepte retributiu és 
indemnització. La documentació aportada no aclareix aquesta qüestió. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica l’Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

La recomanació indica que no s’ha formalitzat o documentat un 
procediment que garantisca el control sobre la terminació dels 
contractes. Així mateix, la recomanació ja assenyala que el seguiment es 
realitza a través de l’aplicació de nòmina i d’aplicacions ofimàtiques. 

Conseqüències de l’informe: 

No es modifica l’Informe. 

Cinquena i sisena al·legacions 

Comentaris: 

El que exposen i aporten les al·legacions no aclareixen la qüestió. Si bé 
en l’al·legació es comunica que s’està procedint a quantificar les 
quantitats percebudes en excés i a elaborar un pla de devolució 
d’aquestes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Al final de l’apartat 7.l) s’afegeix el paràgraf següent: 
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“En al·legacions ens han manifestat que estan comptabilitzant-se les 
quantitats percebudes en excés i elaborant-ne un pla de devolució.” 

Setena al·legació 

Comentaris: 

El Departament de Sistemes al·lega que ja es realitzen còpies de 
seguretat que es desen fora del CPD. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’hi afegeix a l’apartat 8.1.12é: 

“En al·legacions, el Departament de Sistemes indica que ja s’ha esmenat 
la dita incidència, desant còpies de seguretat fora del CPD i de l’edifici 
consistorial.” 

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

El Departament de Sistemes al·lega que tenen formalitzat el procediment 
de còpies de seguretat abans del treball de camp. Hem comprovat que és 
així. Així mateix, de la documentació aportada es desprén que es retenen 
les dades un termini màxim d’un mes. 

Això no obstant, el procediment formalitzat no conté alguns aspectes 
assenyalats en la recomanació que es mantenen en la redacció definitiva 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

L’apartat 8.1.13é queda redactat així: 

“13é. Les còpies de seguretat es restauren cada dues setmanes i es 
comproven mitjançant la visualització d’un petit fitxer inclòs en la 
còpia. 

 Si bé el procediment de restauració de còpies està formalitzat, no 
assigna les diferents activitats a persones concretes, no inclou una 
revisió de les dades restaurades ni una integració en un entorn SQL. 
Aquesta situació implica un risc baix de pèrdua de dades i 
programes. 
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Recomanem completar la formalització del procediment de còpies de 
seguretat, especificant les persones i el procés pel qual es restauren les 
dades, se’n comprova la validesa integrant-les en l’entorn que els 
corresponga (SQL, etc.) i la identificació dels suports de còpia. Així 
mateix, les restauracions i les seues proves han de quedar suficientment 
documentades.” 

El gràfic 5 s’esmena i es modifica la recomanació 13a. 
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