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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i segons el 
que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte avaluar el control intern dels 
ajuntaments de la nostra Comunitat amb una població compresa entre 
25.000 i 30.000 habitants, entre els quals es troba l’Ajuntament de Calp, 
segons la informació que figurava en la Plataforma de Rendició de 
Comptes corresponent a 2013. 

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

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

- Determinar si s’ha complit amb la legalitat en la gestió dels fons públics. 

A més aquesta fiscalització ha tingut els objectius específics següents: 

- Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat. 

- Verificar la fiabilitat i integritat de la informació. 

- Comprovar el compliment de la normativa aplicable. 

- Conèixer i valorar l’organització administrativa i el seu grau de 
transparència. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

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

Les àrees en què s’ha estructurat el treball són les següents: 

1. Àrea de Gestió Administrativa 

- Aspectes organitzatius de l’Entitat 

- Ens dependents i altres entitats en les quals participe l’Entitat  

- Personal al servei de la Corporació 

- Secretaria, registre i actes 

- Inventari de béns i patrimoni 
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- Subvencions concedides 

- Contractació i compres 

2. Àrea de Gestió Econòmica i Financera 

- Endeutament 

- Tresoreria 

- Ingressos tributaris, preus públics i multes 

- Recaptació 

- Comptabilitat 

- Despeses d’inversió 

- Ingressos per transferències 

- Pressupostos 

3. Àrea d’Intervenció:  

- Organització i regulació 

- Funció interventora 

- Control financer i d’eficàcia. 

4. Àrea de l’Entorn Tecnològic:  

- Organització de l’àrea informàtica 

- Operacions en els sistemes d’informació 

- Control d’accés a dades i programes i continuïtat del servei 

Cadascun dels qüestionaris ha sigut valorat en funció de les respostes 
donades pels responsables de les entitats locals i d’uns criteris que 
possibiliten l’homogeneïtat en la puntuació de les distintes àrees. En 
aquest sentit, com major siga la puntuació, millor és el control intern 
efectuat per l’Ajuntament. Així mateix, cal tenir en compte que 
determinades respostes posen de manifest incidències que s’han 
considerat bàsiques perquè afecten significativament el control intern o 
posen de manifest àrees de risc. Per tant aquestes incidències bàsiques 
s’han valorat d’acord amb la seua rellevància i es destaquen en l’apartat 
2 d’aquest Informe, dedicat a les conclusions generals. 

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

Totes les qüestions que podien representar una incidència bàsica han 
sigut comprovades, així com una mostra de les altres, mitjançant les 
proves d’auditoria que s’han considerat pertinents conformement amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
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Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

L’avaluació s’ha realitzat sobre una puntuació màxima total de 50.000 
punts, segons que es recull en el gràfic següent que reflecteix els punts 
assignats a cada àrea i els percentatges que representen sobre el total. 

Gràfic 1. Distribució de la puntuació per àrees 

 

1.3 Àmbit temporal 

L’àmbit temporal de la fiscalització s’ha centrat bàsicament en l’exercici 
2015, si bé s’ha estés a altres exercicis quan així s’ha considerat 
convenient. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

L’Ajuntament ha obtingut 29.675 punts, que representen un 59,4% de la 
puntuació màxima possible, segons es mostra en el quadre següent per 
àrees i subàrees. 
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Quadre 1. Detall de la puntuació obtinguda per àrees i subàrees 

 

ÀREES Annex 
Punts 

obtinguts (a) 
Puntuació 
màxima(b) %(a/b) 

1.  ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA III    

Aspectes organitzatius de l’Entitat  785 1.050 74,8% 

Ens dependents o en què participe l’Entitat  1.360 1.500 90,7% 

Personal al servei de la Corporació   1.970 3.300 59,7% 

Secretaria, registre i actes  575 1.050 54,8% 

Inventari de béns i patrimoni  1.450 2.550 56,9% 

Subvencions  805 2.250 35,8% 

Contractació i compres  2.440 3.300 73,9% 

 TOTAL ÀREA 1  9.385 15.000 62,6% 

2.  ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA IV       

Pressupostos  1.980 3.750 52,8% 

Despeses d’inversió  170 450 37,8% 

Ingressos tributaris, preus públics i multes  990 1.050 94,3% 

Ingressos per transferències  300 300 100,0% 

Recaptació  700 1.350 51,9% 

Tresoreria  1.520 3.000 50,7% 

Comptabilitat  1.375 3.000 45,8% 

Endeutament  2.050 2.100 97,6% 

 TOTAL ÀREA 2  9.085 15.000 60,6% 

3.  ÀREA D’INTERVENCIÓ V       

Organització i regulació  350 350 100,0% 

Funció interventora  8.000 11.280 70,9% 

Control financer i d’eficàcia  1.320 3.370 39,2% 

 TOTAL ÀREA 3  9.670 15.000 64,5%  

4.  ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC VI       

Organització de l’àrea informàtica  725 2.590 28,0% 

Operacions en els sistemes d’informació  340 910 37,4% 

Control d’accés de dades i programes i continuïtat 
del servei  470 1.500 31,3% 

TOTAL ÀREA 4  1.535 5.000 30,7% 

TOTAL ÀREES  29.675 50.000 59,4% 
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En els annexos III, IV, V i VI es recullen, respectivament, les conclusions 
de les àrees de Gestió Administrativa, Gestió Econòmica i Financera, 
Intervenció i Entorn Tecnològic, mentre que en els gràfic següent es 
resumeixen els percentatges assolits en cada àrea: 

Gràfic 2. Percentatge de la puntuació sobre el total possible per àrees 

 

Després d’aquesta síntesi de presentació, tot seguit es detallen les 
incidències que s’han considerat bàsiques, perquè impliquen una 
debilitat important de control intern, com també altres aspectes 
considerats rellevants en relació amb les qüestions següents. 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a)  L’Entitat exerceix competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació, i no ha acreditat el compliment del que 
s’exigeix en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat en  
l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local (LBRL). En aquest sentit, l’informe sobre la liquidació 
del pressupost de 2015 indica que es compleix amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i regla de despesa (no es pronuncia 
sobre la sostenibilitat financera), i tanmateix no fa referència a la 
manera com incideix l’exercici de competències impròpies de 
l’Entitat. En al·legacions, l’Ajuntament aporta l’informe de la 
Intervenció, emés el 7 d’octubre de 2016 per a l’aprovació definitiva 
del Compte General de 2015 que preveu el compliment de la 
sostenibilitat financera. 

b) Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament els ens 
dependents de l’Entitat i participats per aquesta són els següents: 
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Quadre 2. Nombre d’ens dependents i participats 

Tipus d'ens 

Nombre i percentatge de participació 

100% 100%>x>50% X<=50% 
Sense 

determinar 

Organismes autònoms        

Societats mercantils   1   

Entitats públiques empresarials        

Fundacions      1 

Consorcis      5 

Mancomunitats    2 

Altres     

 Pel que fa a això, la comprovació de la informació de què disposa 
l’Ajuntament amb altres fonts ha posat de manifest que una 
fundació (sense activitat segons l’Ajuntament), dos consorcis i una 
mancomunitat no s’han registrat en la Plataforma de Rendició de 
Comptes de les Entitats Locals com a ens participats per l’Entitat. 

c) L’Entitat no disposa de manuals de funcions de les àrees que han 
sigut objecte d’aquest Informe. 

d) L’Entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades per la 
Llei de Transparència. 

e) La web de l’Entitat recull determinada informació, encara que no la 
referent a les funcions dels òrgans de govern, l’oferta d’ocupació 
pública, la informació que comporta el procés de selecció de 
personal, les ordres del dia de les sessions del Ple, els reglaments i 
ordenances, la convocatòria de licitacions, l’accés a la informació 
necessària per a poder participar i conéixer les característiques de 
la contractació, la composició de les meses de contractació, l’import 
del deute i la seua evolució en els últims exercicis i els informes 
sobre estabilitat pressupostària. 

2.2 Informació econòmica i financera i la seua fiabilitat 

a) La comptabilitat es porta al dia, i en general d’acord amb els 
principis que hi són d’aplicació, excepte que no tots els comptes 
restringits de recaptació estan registrats en comptabilitat, ni tots els 
drets per transferències es comptabilitzen quan es té coneixement 
del reconeixement de l’obligació per part de l’ens concedent, ni 
tampoc es comptabilitzen les amortitzacions de l’immobilitzat. 
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b) Es porta un registre de contractes, incloent-hi els menors a partir de 
5.500 euros; per tant la informació no és íntegra. 

c) No s’ha acreditat que s’haja subministrat informació al Ple de 
l’Entitat sobre l’execució dels pressupostos i els moviments de 
tresoreria (article 207 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en avant, TRLRHL). 

d) L’Entitat ha liquidat els exercicis 2014 i 2015 i ha complit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, però no el de la regla de despesa en 
2014. A més, els informes no es pronuncien sobre el deute públic 
(capítol III de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en avant LOEPSF). 

e) Quan es decideixen les inversions, no s’estima el cost del seu 
manteniment ni el seu finançament posterior. 

f) En els anys 2014 i 2015 es van aprovar 22 expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 3.847.077 
euros. 

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

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

 Organització i funcionament corporatiu 

a) Els llibres d’actes de la Junta de Govern Local i de resolucions de 
l’Alcaldia no estan foliats ni diligenciats, ja que estan pendents de 
digitalitzar-se (articles 198, 199 i 110 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en avant ROF). 

Personal 

a) En 2015 la relació de llocs de treball no estava aprovada (article 22.2 
i de l’LBRL) ni publicada (article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Actualment el Text Refós, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en avant 
EBEP). No obstant això, en sessió plenària de 14 de juny de 2016 va 
ser aprovada inicialment i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província l’1 de juliol de 2016. 

b) Els llocs de treball no s’han classificat d’acord amb criteris de 
valoració objectius i quantificables (article 35 de la Llei 10/2010, de 9 
de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana, en avant LFPV). 
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c) El complement de productivitat no està vinculat a un sistema 
d’avaluació objectiu (article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 
d’abril). 

 Estabilitat pressupostària, control de despesa i cicle pressupostari 

a) És important destacar que en alguns casos no s’efectua una 
proposta de despesa prèvia a la realització d’aquesta (article 173.5 
del TRLRHL) 

b) L’Entitat ha presentat a la Sindicatura en el termini preceptiu el 
Compte General corresponent a l’exercici 2014 (article 9 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig), degudament 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, si bé no compleix amb l’aprovació 
en termini d’altres tràmits relatius al cicle pressupostari. 

Subvencions 

a) L’Entitat incompleix l’obligació de subministrar la informació a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en avant, 
LGS). 

b) Les bases reguladores de la concessió de subvencions figuren en les 
bases d’execució del pressupost, que no han sigut publicades en el 
BOP (articles 9.3 i 17.2 de l’LGS). 

 Contractació  

a) No tots els expedients de contractació contenen l’acte formal de 
recepció o conformitat (article 222.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, en avant TRLCSP. 

b) Tampoc tots els contractes d’obres no menors contenen la 
supervisió del projecte quan aquesta és preceptiva (article 121 del 
TRLCSP). 

c) S’ha efectuat fraccionament del l’objecte del contracte (amb 
l’excepció dels lots) (article 86 del TRLCSP).  

 Operacions de crèdit i pagament a proveïdors 

El termini de pagament a proveïdors en els trimestres primer, tercer i 
quart de l’exercici ha superat els 60 dies que fixa l’article 4 de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
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2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat disposa d’un inventari aprovat pel Ple el 4 de juny de 2003 
solament dels seus béns immobles. Per tant, no hi inclou tots els 
seus béns i drets (mobles, drets reals, vehicles, etc.) (article 17 del 
Reglament de Béns). Tampoc no s’han aprovat les actualitzacions 
que s’han anat realitzant, ni la comprovació quan canvia la 
Corporació (article 33 del Reglament de Béns).  

b)  No tots els béns immobles i drets reals estan inscrits en el Registre 
de la Propietat ni assegurats suficientment (article 36 del Reglament 
de Béns). 

c) Quant a la justificació de les subvencions, no consta que es 
comproven determinats aspectes, com ara que l’import de les 
subvencions concedides no supere el cost de l’activitat 
subvencionada, que el beneficiari de la subvenció siga el titular del 
compte al qual es transfereix aquesta o la realització efectiva de 
l’activitat subvencionada (article 30 i següents de l’LGS). 

d) La informació facilitada reflecteix subvencions concedides 
pendents de justificar tot i que ha vençut el termini per a fer-ho per 
import de 3.157 euros. Hi ha una proposta del regidor delegat 
d’Hisenda de 29 d’abril de 2014 pendent d’aprovar. A la data de 
redacció d’aquest Informe la Sindicatura no disposa de cap altra 
informació. 

e) Hi ha cinc comptes bancaris restringits, el saldo total dels quals 
suma 17.355 euros no inclosos en l’arqueig. 

f) S’han detectat dos comptes corrents la disposició de fons dels quals 
en 2015 es realitzava mitjançant signatura solidària. Això no 
obstant, en la data de redacció d’aquest Informe, aquesta incidència 
ha sigut resolta. 

g) Es realitzen arquejos de tresoreria trimestralment signats pels tres 
clavaris, però solament el de l’últim trimestre té el suport de 
conciliacions bancàries i aquestes no estan signades per la persona 
responsable. 

h) L’import de pagaments per justificar i no justificats en el termini 
legal va ser de 5.470 euros. En al·legacions, l’Ajuntament ha aportat 
cinc decrets de l’Alcaldia d’aprovació dels comptes esmentats 
relatius als pagaments per justificar mencionats per un import de 
4.469 euros. 

i) No totes les baixes de drets reconeguts se sustenten amb 
expedients degudament documentats. 
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j) L’Ajuntament afirma que hi ha valors prescrits, però no els 
quantifica i no es tramiten expedients per determinar possibles 
responsabilitats. En aquest sentit, segons la liquidació del 
pressupost de 2014 hi ha 6.102.431 euros de drets reconeguts 
pendents de cobrament de 2010 i anteriors, que atesa la seua 
antiguitat podrien estar afectats per prescripció. 

2.5 Intervenció 

a) El lloc de l’interventor està vacant des de l’1 d’abril de 1995, 
circumstància que resulta significativa. 

b) En la data de redacció d’aquest Informe, l’Ajuntament realitza la 
fiscalització prèvia de les despeses de l’Entitat. No es realitza un 
informe que reculla la fiscalització plena posterior dels ingressos, 
quan s’hauria d’haver efectuat en substituir-se la seua fiscalització 
prèvia per la presa de raó (article 219 de  TRLRHL). 

c) Quan s’omet la fase de fiscalització no s’emet cap informe. 

d) L’informe sobre els pressupostos generals de l’Entitat no es 
pronuncia sobre el compliment dels terminis en els diferents 
tràmits. 

e) Els informes sobre el pressupost i la liquidació del pressupost, 
relatius compliment d’estabilitat pressupostària, no es pronuncien 
sobre el límit de deute públic. 

f) No es té constància de la fiscalització prèvia de les anul·lacions de 
drets. 

g) No es té constància de la fiscalització prèvia de les bases 
reguladores de subvencions. 

h) En la fiscalització de subvencions no sempre es comprova: 

- Que l’import de la subvenció no supere el cost de l’activitat 
subvencionada. 

- La realització de l’activitat subvencionada. 

i) No es comprova la nòmina en la seua integritat. 

j) L’Ajuntament no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia. 
Tampoc ha fixat els objectius dels programes, ni determinat el cost 
dels serveis (articles 220 i 221 del TRLRHL. 
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2.6 Entorn tecnològic 

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

b) No es realitzen auditories periòdiques sobre el compliment de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 

c) No hi ha constància de l’aprovació de les persones autoritzades per 
accedir al Centre de Processament de Dades (CPD). 

d) No hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i 
modificacions) d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. 

3. RECOMANACIONS 

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

1. Convé elaborar un organigrama i manuals de funcions de les 
distintes àrees de l’Entitat. 

2. Es recomana aplegar en el perfil de contractant aquells continguts 
de caràcter voluntari. 

3. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té a conéixer de 
manera regular la situació econòmica i financera d’aquesta, cal 
determinar el termini en què s’ha de proporcionar a aquest òrgan la 
informació sobre l’execució dels pressupostos i de la tresoreria de 
l’Entitat, per donar compliment al que disposa l’article 207 del 
TRLRHL. Així mateix, cal desenvolupar el que disposa la ICAL, pel 
que fa a concretar la informació que cal subministrar al Ple de 
l’Ajuntament. 

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

5. El pla d’inversions ha de ser realista, d’acord amb la capacitat 
d’execució de l’Ajuntament. A més és necessari estimar el cost i el 
finançament del manteniment de les inversions. 

6. Les modalitats de la funció interventora s’han d’aplicar a fi de 
millorar el control intern. S’han de tenir en compte les observacions 
efectuades sobre el contingut dels informes de fiscalització en 
l’annex V d’aquest Informe i concretar aquells aspectes que s’han 
de comprovar en la fiscalització. 
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7. La Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de 
l’Entitat perquè hi haja una segregació de funcions adequada. 

8. L’Ajuntament ha de portar a la pràctica les mesures que es recullen 
en l’annex VI d’aquest Informe, a fi de millorar la seguretat i 
l’eficàcia de l’entorn tecnològic. 

9. Així mateix, ha de realitzar arquejos suportats amb conciliacions 
bancàries amb una periodicitat mínima d’un trimestre.  

4.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

Posteriorment i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va 
tenir coneixement de l'esborrany de l'Informe, aquest va ser tramés a 
l'Ajuntament perquè formularen, si calia, les al·legacions que estimaren 
convenients. 

Dins del termini concedit, l'alcalde de l'Ajuntament va trametre les 
al·legacions a l'esborrany de l'Informe de fiscalització efectuades per 
diversos serveis i altres unitats administratives. 

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

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

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

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l’Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que 
s’ha emès sobre aquestes –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos VII i VIII 
d’aquest Informe. 



 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2016 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 7 
de desembre de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 7 de desembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

JAHernaiz
Stamp



 

 

 

 

 

ANNEX I 
Normativa aplicable 
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Per a avaluar el control intern s’ha tingut en compte, fonamentalment, la 
legislació següent: 

Disposicions generals 

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

- 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. 

- Llei 8/2010, de 30 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local. 

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (Llei de 
Transparència). 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (ROF). 

Béns de les entitats locals 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals (Reglament de Béns o RB). 

Personal al servei de les entitats locals 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
Actualment Text Refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre (EBEP). 

- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels 
Funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de Caràcter 
Nacional. 

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

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

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

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

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

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

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

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

Subvencions 

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

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

Legislació tributària i de recaptació 

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

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

Contractes del sector públic 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RGLCAP). 
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- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 
Informació general 
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Descripció de l’Ajuntament 

El municipi de Calp se situa a la província d’Alacant, a la comarca de la 
Marina Alta. La seua població és de 21.540 habitants, segons 
l’actualització del cens a 1 de gener de 2015. No obstant això, la població 
que figurava en la Plataforma de Rendició de Comptes corresponent al 
2013 era de 29.442 habitants, el que va motivar que fóra inclòs en la 
fiscalització de control intern dels ajuntaments amb població compresa 
entre 25.000 i 35.000 habitants. 

Informació econòmica 

El quadre següent mostra, en euros, els imports més significatius 
corresponents a l’activitat econòmica i financera de 2013, 2014 i 2015, 
facilitats per l’Ajuntament, la verificació dels quals no ha sigut objecte 
d’aquest treball.  

Quadre 3. Dades sobre l’execució pressupostària 

Concepte 2013 2014 2015 

Pressupost inicial ingressos 29.368.580 30.781.855 33.641.625 

Pressupost inicial despeses 28.500.850 30.597.200 32.652.725 

Previsions ingressos definitives 43.741.530 42.661.700 44.654.855 

Previsions despeses definitives 42.873.800 42.031.655 43.665.955 

Drets reconeguts nets 36.085.812 34.624.866 33.755.908 

Obligacions reconegudes netes 31.247.478 30.761.318 29.093.698 

Resultat pressupostari ajustat 5.343.406 4.547.178 6.229.256 

Romanent de tresoreria per a despeses generals -103.400 914.937 1.556.261 

Romanent de tresoreria total  20.683.224 22.989.052 26.701.417 

Tot seguit es mostra el nombre i import dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2014 i 2015. 

Quadre 4. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 
anteriors a 

2015 

Despeses 
de l’exercici 

2015 

2014 11 1.796.482 1.796.482 0 

2015 11 2.050.595 41.873 2.008.722 

Total 22 3.847.077 1.838.355 2.008.722 
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Hi ha obligacions pendent d’aplicar al pressupost de 2015 per un import 
de 193.666 euros. 

En el quadre següent es mostra, en euros, l’estat del deute a 31 de 
desembre de 2013, 2014 i 2015, segons els qüestionaris: 

Quadre 5. Estat del deute 

Estat del deute 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

A curt termini 1.833.663 2.233.374 4.040.777 

A llarg termini 19.895.791 17.625.757 16.089.475 

Altres deutes (*) 19.405.535 18.157.907 18.351.755 

Total deute 41.134.989 38.017.038 38.482.007 

(*) El deute amb l'ICO no ha sigut desglossat a curt i llarg termini per 
l'Ajuntament i s’ha inclòs en "Altres deutes". 

Tot seguit es mostra, en euros, la capacitat o necessitat de finançament i 
l’estalvi net a 31 de desembre de 2013, 2014 i 2015: 

Quadre 6. Estalvi net i capacitat o necessitat de finançament 

Concepte 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Estalvi net 8.208.153 9.019.569 9.165.597 

Capacitat de finançament -150.504 4.409.595 7.169.622 

En les dades que es mostren en els quadres anteriors s’observa que entre 
2013 i 2015 el deute s’ha reduït en 2.649.890 euros (un 6,4%), l’estalvi net 
ha augmentat en 957.444 euros i la capacitat de finançament, en 
7.320.126 euros. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX III 
Conclusions de l’Àrea de Gestió Administrativa 
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Aspectes organitzatius de l’Entitat  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 785 punts, que equival al 74,8% 
sobre el total de la puntuació màxima possible. 

L’Entitat exerceix competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació i no ha acreditat el compliment del que exigeix 
l’article 7.4 de l’LBRL sobre l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. En aquest sentit, l’informe de març de 2016 sobre la liquidació 
del pressupost de 2015 indica que es compleix amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i regla de despesa (no es pronuncia sobre la 
sostenibilitat financera) i tanmateix no fa referència a com incideix 
l’exercici de competències impròpies de l’Entitat. En al·legacions, 
l’Ajuntament aporta l’informe de la Intervenció, emés el 7 d’octubre de 
2016 per a l’aprovació definitiva del Compte General de 2015 que preveu 
el compliment de la sostenibilitat financera. 

L’Ajuntament disposa d’un reglament orgànic degudament aprovat, però 
no disposa d’organigrama. El Ple de l’Ajuntament està integrat per 21 
regidors. 

El nombre de membres de la Junta de Govern i de tinents d’alcalde, així 
com el nombre de comissions informatives, sense considerar la Comissió 
Especial de Comptes, es mostra en el quadre següent: 

Quadre 7. Dades sobre determinats òrgans municipals 

 Membres Junta de 
Govern (*) 

Tinents 
d'alcalde 

Comissions 
informatives 

Nombre 8 7 4 
 (*) Incloent-hi el president 

Les assignacions als grups municipals aprovades, amb càrrec al 
pressupost de 2015, figuren en el quadre següent en euros: 

Quadre 8. Assignacions als grups municipals 

Grup municipal 
Component fix 

anual 

Component variable 
mensual per nombre 

de regidors  
Total 

PP 146,8 117,5 x 9 x 12 12.832,5 

PSOE 146,8 117,5 x 4 x 12 5.784,9 

Alternativa Popular 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

Compromís 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

Sí se puede 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

Gent de Calp 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 
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L’Entitat desconeix si les assignacions als grups municipals s’han 
destinat al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al 
servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que poden constituir 
actius de caràcter patrimonial. Aquest fet podria implicar un 
incompliment de l’article 73.3 de l’RBRL. També desconeix si els grups 
municipals porten una comptabilitat específica d’aquestes assignacions, 
ja que no s’han posat mai a disposició del Ple, perquè no han sigut 
sol·licitades. 

Les indemnitzacions als regidors per assistències van pujar en 2015 a 
175.980 euros que, d’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament, 
solament perceben per assistències efectives els qui no tenen dedicació 
exclusiva o parcial, com preveu la legislació vigent. 

En la pàgina web de l’Entitat no figuren les dades sobre les funcions dels 
òrgans de govern. 

Ens dependents o participats per l’Entitat  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.360 punts, el que representa el 
90,7% del màxim possible. 

A partir de la informació facilitada per l’Ajuntament i completada amb 
diverses fonts (incloent-hi les de la mateixa Sindicatura) s’ha elaborat el 
quadre següent, que mostra el nombre i tipus d’ens dependents no 
participats íntegrament per l’Ajuntament i la classificació efectuada per 
la IGAE, a l’efecte de l’estabilitat pressupostària, sense considerar les 
mancomunitats ni els consorcis, que es comenten posteriorment. 

Quadre 9. Ens dependents no participats íntegrament 

Societats mercantils participades per 
l'Entitat en menys del 100% Nombre 

Tipus de control 
Entre el 50% 

i 100% 
Menys del 50% 

Sector administració  1 

Sector empresarial    

Total  1 

No hi havia entitats que depengueren al seu torn de la societat 
participada. 

D’acord amb la informació aportada, l’Ajuntament participa en un 13,5% 
en una fundació que no té activitat. 

Al terme municipal de l’Ajuntament no hi ha entitats locals menors. A 
més, l’Ajuntament participava en dues mancomunitats i cinc consorcis. 
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La comprovació de la Informació de què disposa l’Ajuntament amb altres 
fonts ha posat de manifest que la fundació, dos consorcis i una 
mancomunitat no s’han registrat en la Plataforma de Rendició de 
Comptes de les Entitats Locals. 

Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

Personal al servei de la Corporació  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.970 punts, el que equival al 
59,7% de la puntuació màxima possible. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del nombre total de funcionaris 
de carrera i interins al servei de la Corporació que figurava en la nòmina 
a 31 de desembre de 2013, 2014 i 2015:  

Gràfic 3. Evolució del nombre de funcionaris 

 

En les dades que es mostren en el gràfic anterior s’aprecia que el nombre 
de funcionaris de carrera ha disminuït en un 1,8% entre 2013 i 2015 i ha 
passat de 169 a 166 persones. Aquesta disminució conincideix amb 
l’augment de tres funcionaris interins, que passen de 36 a 99. 

Les provisions de llocs de treball realitzades en l’exercici 2015 han sigut 
de 29, de les quals 28 s’han cobert per adscripció provisional i una per 
comissió de serveis. 
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El nombre de coordinadors generals o assimilats ha sigut de sis, 
nomenats per lliure designació. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral temporal i 
del personal laboral fix. És destaclable que s’ha produït una reducció del 
10,8% en el nombre de laborals fixos, i un augment del 34,2% en el de 
laborals temporals, el que representa 18 empleats fixos menys i 13 
empleats temporals més, respectivament. 

Gràfic 4. Evolució del personal laboral 

 

En el gràfic es mostra l’evolució del personal evental, el nombre del qual 
ha disminuït en un 22,2% i ha passat de nou a set persones. 
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Gràfic 5: Evolució del personal eventual 

 

De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent: 

- En 2015 la relació de llocs de teball no estava aprovada (article 22.2 
i de l’LBR) ni publicada (artícle 74 de l’EBEP). Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsicai implica una debilitat rellevant de control 
intern. Això no obstant, en sessió plenària de 14 de juny de 2016 
va ser aprovada inicialment i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província l’1 de juliol de 2016. 

- Els llocs de treball no s’han classificat d’acord amb criteris de 
valoració objectius i quantificables (article 35 de l’LFPV). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant 
de control intern. 

- La plantilla que s’annexa al pressupost recull alguna informació 
que la legislació atribueix a l’RLT i a la classificació, encara que no 
inclou aspectes com els requisits referits a la forma de provisió, 
així com les funcions i els mèrits (article 35.3 de l’LFPV). 

- Els canvis de departament no es realitzen mitjançant convocatòria 
pública, per tant no es compleixen els articles 78 i següents de 
l’EBEP. 

- El complement de productivitat el cobra tot el personal de 
l’Ajuntament, conformement a l’Acord plenari de 9 de novembre 
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de 2012, que associa la productivitat a l’assistència al treball dels 
empleats del Consistori, per això no es considera que estiga 
vinculat a una valoració objectiva (article 5 del Reial Decret 
861/1986). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

- En 2015 d’ha produït una incidència pel que fa a la Seguretat 
Social per import de 481 euros com a conseqüència d’una 
compensació indeguda per IT d’un empleat de l’Ajuntament. En 
fase d’al·legacions, l’Ajuntament justifica que aquesta incidència 
ha sigut resolta. 

A fi de millorar l’organització de l’Ajuntament es recomana: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

- Establir una data fixa de tancament a fi de confeccionar la nòmina i 
el pagament. 

- Incloure en la web de l’Entitat no solament la convocatòria, sinó 
tota la informació que comporta un procés de selecció del personal. 

Secretaria, registre i actes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 575 punts, el que implica el 54,8% 
de la màxima puntuació prevista. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari, les funcions de 
Secretaria les desenvolupa amb caràcter accidental un funcionari. 

No hi ha registres auxiliars que depenen del Registre General. Si bé 
l’Ajuntament indica que en cadascuna de les àrees (Secretaria, 
Intervenció, Territori, Política, Social...) s’ha configurat una safata 
d’entrada a la qual arriben els escrits del Registre General en la qual 
s’inclou la totalitat de la documentació que es dirigeix a la dita àrea. Una 
vegada rebuda aquesta documentació, l’administratiu assignat i sota la 
supervisió de la seua direcció, la controlen i, per tant, si bé no rep el nom 
de registre auxiliar, sí que presta la mateixa funció de control. 

Els llibres d’actes de la Junta de Govern Local i de resolucions de 
l’Alcaldia no estan degudament foliats, ni diligenciats, ni enquadernats, 
ja que estan pendents de digitalitzar-se (article 198 del ROF). Aquestes 
incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat rellevant 
de control. Els acords es transcriuen als llibres d’actes, transcorregut un 
mes en el cas dels acords del Ple i una setmana en el cas dels acords de 
la Junta de Govern des que se celebra la següent sessió (article 110 del 
ROF). 
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Pel que fa a l’accés a la informació, l’Ajuntament compleix l’article 15 del 
ROF, ja que tots els membres de la Corporació poden accedir als 
expedients abans de les reunions del Ple. En aquest mateix sentit, es 
compleix l’article 77 de l’LBRL, ja que en 2015 es van realitzar i es van 
atendre un total de tres peticions. 

La comprovació efectuada per la Sindicatura en la web ha posat de 
manifest que l’Entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades 
per la Llei de Transparència. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control. 

El quadre següent reflecteix qui es fa càrrec de la defensa i l’assessoria 
jurídica, encara que solament siga en alguna àrea: 

Quadre 10. Despeses en defensa i assessoria jurídica 

 
Defensa Assessoria 

Import anual 
en euros 

Advocats interns      

Advocats externs 1 1 88.951   

S’han subscrit convenis urbanístics que comporten modificacions de les 
normes urbanístiques. 

Per tal de millorar el control intern en la gestió d’aquesta àrea, és 
recomanable establir un sistema que assegure que la documentació 
arribe al seu destinatari, ja que en l’Ajuntament és el funcionari del 
Registre qui determina la destinació dels escrits i de la documentació 
presentada, sense que conste que siguen supervisats. 

Així mateix i amb el mateix objectiu, es recomana portar un registre 
sobre els poders atorgats. 

Inventari de béns i patrimoni 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.450 punts, el que representa el 
56,9% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de patrimoni treballa una persona, assignada a un negociat. 

L’Entitat disposa d’un inventari solament de béns immobles, aprovat pel 
Ple el 4 de juny de 2003. Per tant, no comprén tots els seus béns i drets 
(béns mobles, drets reals, vehicles, etc.) ni tampoc està actualitzat. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. L’Entitat informa que actualment estan en 
procés d’actualització de l’inventari, motiu pel qual han contractat una 
empresa externa. 
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Tot seguit es recull un quadre que indica el nombre de determinats béns 
inclosos en el seu inventari, el valor total dels quals no ha sigut facilitat, 
ja que l’inventari no està valorat:  

Quadre 11. Béns immobles, mobles històrics i vehicles 

 
Nombre Import 

Béns immobles 747  

Mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic 

  

Vehicles 67  

Els incompliments detectats es detallen tot seguit. 

- L’inventari de l’Entitat no està autoritzat pel secretari ni compta 
amb el vistiplau del president (article 32 de l’RB). 

- Ni l’inventari de l’Entitat ni les rectificacions que se n’han fet s’han 
tramés a la Generalitat ni a l’Administració de l’Estat (articles 86 del 
TRRL i 32 de l’RB). 

- El Ple de l’Entitat no verifica les rectificacions anualment (article 
33.1 de l’RB). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. 

- Així mateix el Ple de l’Entitat no va realitzar la comprovació a què 
es refereix l’article 33.2 de l’RB en l’última renovació de la 
Corporació. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

- No tots els béns immobles ni tots els drets reals estan inscrits en el 
Registre de la Propietat (article 36 de l’RB). 

- L’inventari no expressa totes les dades que exigeixen els articles 20 
a 25 de l’RB, entre els quals destaca el cost de l’adquisició o 
inversions i millores efectuades. 

 En el cas de l’inventari dels béns mobles de caràcter històric, artístic 
o de considerable valor econòmic no consta ni la raó del seu valor, 
ni el lloc on es troba situat el bé i la persona sota la responsabilitat 
de la qual es custodia. Consegüentment, el personal de 
l’Ajuntament no ha sabut indicar la ubicació de dos dels tres 
elements que se seleccionen en el treball de camp per fer-ne la 
comprovació. 

- No totes les adquisicions, permutes i les alienacions de béns 
immobles i de bens mobles de caràcter històric, artístic o de 
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considerable valor econòmic, tenen el suport d’un informe pericial 
(article 11 de l’RB). 

Per últim, es recomana elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels 
vehicles. 

Subvencions 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 805 punts, el que representa sols 
un 35,8% de la màxima puntuació prevista. 

La gestió de les subvencions la realitzen una unitat administrativa.  

Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
és de 573.580 euros, de les quals 158.317 euros s’han concedit 
directament i la resta, en règim de concurrència competitiva. 

El finançament de les subvencions és el següent: 

Quadre 12. Finançament de les subvencions 

Administració Import en euros 

Unió Europea 0 

Estat 0 

Pròpia Entitat local 528.425 

Diputació 0 

Comunitat Autònoma 45.155 

Altres entitats públiques 0 

Entitats privades 0 

Total 573.580 

En el quadre següent es mostra l’import en euros de les subvencions 
concedides directament en els distints tipus establits en l’LGS: 
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Quadre 13. Subvencions de concessió directa 

Tipus de concessió directa Import 

Subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos 

155.168 

Subvencions imposades per una norma de rang legal 0 

Subvencions  en què concórreguen raons d'interés 
públic, social o econòmic que dificulten la convocatòria 

3.149 

Total 158.317 

L’Entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions (article 8 de 
l’LGS). 

Així mateix ha imcomplit amb l’obligació de subministrar la informació a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions (article 20 de l’LGS). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions (articles 9.2 de 
l’LGS) figuren en les bases d’execució del pressupost, que han sigut 
aprovades pel Ple (article 22 de l’LBRL), però no han sigut publicades en el 
BOP (article 9.3 de l’LGS).  

Les bases reguladores de subvencions no preveuen (article 17 de l’LGS): 

- La quantia individualitzada de la subvenció o els criteris per 
determina-la. 

- Les circumstàncies que podran modificar la resolució com a 
conseqüència de l’alteració de les condicions que s’han tingut en 
compte per a la concessió de la subvenció. 

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

Quan es comprova la justificació de la subvenció no es deixa constància 
que es verifique: 

- Que l’import de les subvencions concedides supere el cost de 
l’activitat subvencionada (article 19.3 de l’LGS). 

- Que no se subvencionaren interessos deutors en comptes, ni 
recàrrecs, interessos o sancions administratives o penals (article 
31.7 de l’LGS). 
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- Que el beneficiari de la subvenció és el titular del compte al qual es 
transfereix. 

- La realització efectiva de l’activitat subvencionada. 

Aquestes incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat 
rellevant de control intern. 

No es comprova el mitjà de pagament utilitzat pel beneficiari. 

A més d’això, destaca que: 

- La concessió de subvencions no va ser objecte de publicitat quan 
legalment procedia (article 59 de l’LRJPAC). 

- La informació facilitada indica que hi ha subvencions concedides 
pendents de justificar havent vençut el termini per a fer-ho per 
import de 3.157 euros. Hi ha una proposta del regidor delegat 
d’Hisenda de data 29 d’abril de 2014, pendent d’aprovar. En la data 
de redacció d’aquest Informe aquesta Sindicatura no disposa de cap 
altra informació. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control. 

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

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

- Que s’exigisca un pressupost vinculat a la totalitat de l’activitat 
subvencionada. 

Contractació i compres 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.440 punts, que equival al 73,9% 
de la puntuació màxima possible 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen 
en l’àrea de contractació és de dos, assignats a un negociat. 

En el quadre següent es mostra, en euros, l’import formalitzat del 
modificat en el seu cas i el nombre d’expedients dels diferents tipus de 
contractes formalitzats en 2015: 
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Quadre 14: Contractes segons tipologia 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import 
formalitzat  

Import 
modificat 

Nom. de 
contractes 

Obres 

Obert 219.793   1 

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat       

Altres       

  Subtotal 219.793   1 

Conc. obres 
públiques 

Obert 

Restringit 

Negociat amb publicitat 

Negociat sense publicitat 

Altres 

  Subtotal 

Subministraments 

Obert 154.022 2 

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat       

Altres       

  Subtotal 154.022   2 

Serveis 

Obert 105.756   4 

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat       

Altres       

  Subtotal 105.756   4 

Altres   264.000   1 

Total 743.571  8 

Segons l’Entitat es van formalitzar tres contractes que representen 
ingressos per un import de 513.000 euros. 

En l’exercici 2015 no es van realitzar contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 
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Es porta un registre de contractes inclosos els menors a partir de 5.500 
euros. Per tant, la informació no és íntegra. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

No consta que tots els expedients de contractació continguen l’acte 
formal de recepció o conformitat (article 222.2 del TRLCSP). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Tampoc consta que els contractes d’obres no menors continguen la 
supervisió del projecte quan aquesta és preceptiva (article 121 del 
TRLCSP). Aquesta incidència també s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

El 2015 s’ha efectuat fraccionament de l’objecte del contracte en algun 
expedient (amb l’excepció dels lots) (article 86.2 del TRLCSP). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

L’Entitat ha tramés la informació sobre els contractes adjudicats a la 
Sindicatura de Comptes (article 29 del TRLCSP) i al Registre de Contractes 
del Sector Públic a què es refereix l’article 333 del TRLCSP, però no ha 
tramés la relació anual de contractes no menors a través de la 
Plataforma de Rendició de Comptes (article 40.2 de l’LFTC). 

D’acord amb les nostres comprovacions, en el perfil de contractant no 
sempre es publica la formalització del contracte, tampoc s’hi introdueix 
l’acreditació fefaent del moment d’inici de la difusió pública (articles 53, 
151.4 i 154.1 del TRLCSP). 

Tampoc hi ha un enllaç directe amb la Plataforma de Contractació des 
del seu perfil i la informació contractual que s’hi publica no és completa 
ni íntegra (article 53 del TRLCSP). 

En el perfil de contractant de l’Entitat no figura la identificació dels 
membres que componen les meses de contractació. 

D’acord amb la informació obtinguda, es recomana el següent: 

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

- Les fases de contractació s’han d’efectuar de manera que tina lloc 
una execució adequada del pressupost. 

- Elaborar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del 
material del magatzem, com també que els recomptes físics siguen 
realitzats per personal distint al del magatzem. 



 

 

 

 

 

ANNEX IV 
Conclusions de l’Àrea de Gestió Econòmica i Financera 
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Pressupostos 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut 1.980 punts, el que representa un 
52,8% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de pressupostos treballa un funcionari assignat a un negociat 
que depén de la Intervenció. En aquest sentit, és important destacar que 
aquesta participa en l’elaboració dels pressupostos, el que representa 
una falta de segregació de funcions. 

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents 
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici 2015, i posa de manifest 
l’incompliment dels terminis establits en la legislació vigent. 

Quadre 15. Compliment del termini dels tràmits del pressupost 

Tràmit Data 
Compliment 
del termini 

Remissió a l’Ajuntament dels pressupostos 
d’organismes autònoms  N/A - 

Remissió a l’Ajuntament de les previsions en el cas de 
les societats participades majoritàriament N/A - 

Remissió del pressupost general a la Intervenció N/A - 

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general 02/11/2014 No 

Remissió del pressupost general al Ple 02/11/2014 No 

Aprovació inicial  12/12/2014 No 

Aprovació definitiva 23/03/2015 No 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  27/03/2015 No 

Remissió a l’Administració de l’Estat  15/04/2015 No 

Remissió a l’Administració de la Generalitat 27/03/2015 No 

De la informació obtinguda destaca: 

- Es van presentar 65 reclamacions sobre els pressupostos i no se’n 
va estimar cap. S’ha interposat un recurs contenciós administratiu. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2013 va ser 
negatiu en 103.400 euros. L’Ajuntament indica que va aplicar les 
mesures legalment previstes en cas de romanent de tresoreria 
negatiu (article 193 del TRLRHL) i va aprovar el pressupost de 2014 
amb superàvit igual al dèficit. 
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- L’Entitat ha liquidat els exercicis 2014 i 2015, fet que compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, però no el de la regla de 
despesa en 2014. A més, els informes no es pronuncien sobre el 
deute públic (capítol III de la LOEPSF). Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 
l’exercici 2014 s’ha destinat a reduir l’endeutament. 

- Hi ha un pla d’ajust en vigor des de l’any 2014 fins a l’any 2015. 

És important destacar que en el pressupost de 2015 es van aprovar 
mesures d’austeritat que van consistir a augmentar la pressió tributària, 
el que va representar un efecte estimat d’1.828.088 euros. 

El 2014 es van aprovar 11 expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per import d’1.796.482 euros i en 2015 una altres 11 per import de 
2.050.595 euros, dels quals 41.873 euros corresponen a despeses anteriors 
a l’exercici 2015. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

L’import de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de 
desembre de 2015 és de 193.666 euros. 

En el quadre següent es mostra el compliment o incompliment dels 
terminis del cicle pressupostari durant els exercicis 2013, 2014 i 2015: 

Quadre 16. Cicle pressupostari 

 Exercicis 

 2013 2014 2015 

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple Sí Sí Sí 

Elaboració de la liquidació del pressupost No No No 

Formació del Compte General Sí No Pendent 

Presentació al Ple del Compte General Sí No Pendent 

Presentació a la Sindicatura del Compte General Sí Sí Pendent 

L’aprovació del pressupost de l’exercici 2015 i l’elaboració de la liquidació 
del pressupost en els exercicis 2013, 2014 i 2015 (article 191 del TRLRHL) 
es van efectuar fora del termini legal. Igualment, la formació del Compte 
General de 2014 i la seua presentació al Ple de l’Entitat (article 212 del 
TRLRHL) tampoc no es van realitzar en el termini preceptiu. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 
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En el quadre següent es mostra l’import en euros i el nombre 
d’expedients de les modificacions de crèdit aprovades. 

Quadre 17: Modificacions de crèdit 

Tipus de modificació Import 
Nombre 

expedients 

Crèdits extraord./suplements de crèdit 0 0 

Ampliació de crèdits 0 0 

Transferències de crèdits 1.712.908 5 

Generació de crèdits 1.215.532 2 

Incorporació de romanents 9.797.698 1 

Baixes por anul·lació 0 0 

De la informació facilitada pel que fa als expedients de modificacions de 
crèdit destaca el següent: 

- Els expedients de transferències de crèdit entre distints grups de 
funció (llevat del cas que afecten crèdits de personal) els aprova el 
president de la Corporació, fet que incompleix l’article 179.2 del 
TRLRHL. 

- En els expedients de transferències de crèdit no s’han respectat les 
limitacions a què es refereix l’article 41 del Reial Decret 500/90. 

Convé incloure informació en la web de l’Entitat sobre: 

- Les modificacions que aprove el Ple. 

- L’execució trimestral del pressupost. 

- La liquidació del pressupost. 

- Els informes d’auditoria o de fiscalització. 

A fi de millorar la gestió en aquesta àrea es recomana el següent: 

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

- Confeccionar circulars normalitzades per recollir la informació 
necessària per a elaborar el pressupost de les unitats gestores. 
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- Abans d’aprovar la liquidació del pressupost, cal utilitzar la 
Plataforma de Rendició de Comptes per comprovar la coherència 
dels estats comptables. 

Despeses d’inversió 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 170 punts, el que representa 
assolir tan sols el 37,8% de la màxima puntuació prevista. 

En l’àrea de despeses d’inversió treballen dos funcionaris, assignats a un 
negociat. 

En el quadre següent es mostra el nombre i la situació dels projectes en 
2015: 

Quadre 18. Nombre i situació dels projectes d’inversió 

Situació dels projectes Nombre Import en 
euros 

Projectes previstos 45 11.120.784 

Projectes executats totalment en l'exercici 13 9.538.598 

Projectes parcialment executats 32 1.582.185 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No es compleixen els terminis que hi ha en el pla d’inversions. 

- Quan es decideixen les inversions, no s’estima ni el cost ni el 
finançament del seu manteniment. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern.  

- Tal com es desprén del quadre anterior, hi ha un desfasament entre 
els projectes previstos i els realitzats. 

Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 990 punts, el que representa el 
94,3% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de gestió tributària i altres ingressos treballen tres funcionaris 
assignats a un negociat. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- El nombre d’ordenances fiscals vigents és de 9. La comprovació 
d’una ordenança ha posat de manifest que aquesta compta amb un 
informe que determina el valor que tindria el cost del servei en el 
mercat (article 25 del TRLRHL).  
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- L’Entitat disposa d’una unitat d’inspecció de tributs i d’un informe 
en el qual es valoren les seues actuacions, encara que no hi ha un 
pla d’actuació d’aquesta unitat. 

En el quadre següent s’indica el nombre de liquidacions efectuades en 
2015 i les reclamacions rebudes dels tributs següents: 

Quadre 19. Liquidacions de tributs i reclamacions 

Tipus de tribut 
Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 
Increment de Valor Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

2.960 48 46 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (altes) 

Sense dades 

Impost Béns Immobles (altes) Sense dades 

Impost Activitats Econòmiques Sense dades 

A fi de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària es recomana 
elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a 
l’àrea de tributs. 

Ingressos per transferències 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 300 punts, el que representa el 
100,0% de la puntuació màxima possible. 

En l’Àrea de gestió d’ingressos per transferències treballa un funcionari 
assignat a un negociat. En aquesta àrea no s’han detectat incidències 
importants. 

Recaptació 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 700 punts, el que representa el 
51,9% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de recaptació treballen tres funcionaris assignats a un negociat. 

Els sistemes que utilitza l’Entitat per a recaptar els ingressos tributaris es 
mostren tot seguit: 
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Quadre 20. Sistemes de recaptació 

Sistema de recaptació 
Període 

voluntari 
Període 
executiu 

Per funcionaris Sí No 

En col·laboració amb entitats bancàries Sí No 

En col·laboració amb empreses privades (que 
no siguen entitats bancàries) No No 

Delegació en entitats públiques  Sí Sí 

L’Entitat ha contractat amb set entitats bancàries per col·laborar en la 
recaptació. 

La comptabilització dels ingressos procedents de la recaptació es porta a 
terme diàriament. 

L’acció executiva està delegada en l’organisme autònom de gestió 
tributària de la Diputació d’Alacant (Suma) i per tant no s’ha contestat la 
pregunta del termini màxim d’inici d’aquesta. 

L’impost d’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana es 
gestiona a través d’una aplicació que permet el registre en comptabilitat 
de manera directa o mitjançant d’una interfície amb l’aplicació 
comptable. La recaptació dels impostos de Vehicles de Tracció Mecànica i 
de Béns Immobles està delegada en Suma. 

En el quadre següent s’indica, d’acord amb la informació aportada per 
l’Ajuntament, el percentatge de cobrament en període voluntari i 
executiu de l’any 2015 dels següents impostos: 

Quadre 21. Percentatges de recaptació d’alguns tributs 

  % de cobrament 

 

Període 
voluntari 

Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 69,1% 0,0% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 82,8% 8,9% 

Impost de Béns Immobles 88,1% 2,6% 

Impost d’Activitats Econòmiques 45,3% 0,1% 
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L’Ajuntament ens informa que Suma fa el passe a executiva de l’Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica el 16 de juny i el dels impostos de Béns 
Immobles i Activitats Econòmiques el 19 d’octubre. 

D’acord amb els qüestionaris, els percentatges de cobrament en període 
voluntari i executiu de les multes en l’exercici 2015, que el realitza el 
mateix Ajuntament, ha sigut el següent: 

Quadre 22.  Percentatges de recaptació de multes de trànsit 

% de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

51,4% 11,1% 

L’Entitat té contractada la retirada de vehicles de la via pública amb una 
empresa privada. Això va representar un cost per a l’Ajuntament en 2015 
de 18.606 euros, mentre que els drets reconeguts en aquest mateix any 
relacionats amb aquest concepte es van elevar a 12.328 euros. 

A més són rellevants els aspectes següents: 

- Les baixes de drets reconeguts so estan sustentades en expedients 
degudament informats. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

- L’Ajuntament afirma que hi ha valors prescrits, però no els 
quantifica i no es tramiten expedients per determinar possibles 
responsabilitats. En aquest sentit, segons la liquidació del 
pressupost de 2014, hi ha 6.102.431 euros de drets reconeguts 
pendents de cobrament de 2010 i anteriors, que atesa la seua 
antiguitat podrien estar afectats per prescripció. Aquestes 
incidències s’han considerat bàsiques perquè constitueixen una 
situació de risc per a l’Entitat. 

- L’entitat col·laboradora de recaptació (Suma) dedueix directament 
de l’aplicació el seu premi de cobrança. 

A fi de millorar el control intern de la recaptació es recomana el següent 
elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a 
l’àrea de recaptació. 

Tresoreria 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.520 punts, el que representa el 
50,7% de la puntuació màxima possible. 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Calp. Exercici de 2015 

45 
 

En l’àrea de tresoreria treballen tres funcionaris assignats a un negociat. 
El tresorer és un funcionari amb habilitació nacional que ocupa una 
plaça proveïda per concurs des del 5 d’abril de 2016. 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament (contrastada amb la 
informació aportada per les entitats bancàries i l’Agència Tributària), aquest 
és titular de 42 comptes bancaris, dels quals 31 són operatius, quatre 
financers i set restringits de recaptació. D’aquests últims, cinc no formen 
part del saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2015 (amb un saldo conjunt 
de 17.355 euros). Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

En 2015 estava operant amb la signatura solidària en dues entitats 
financeres. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. Això no obstant, a la data de redacció d’aquest 
Informe, aquesta incidència havia segut esmenada. 

Hi ha quatre persones autoritzades per a accedit als comptes de l’Entitat a 
través d’internet i realitzar consulta de saldos i disposicions solidàries. 

L’ordre de prelació de pagaments és: personal, Seguretat Social i Hisenda 
Pública, deute bancari, proveïdors i altres. 

No es confeccionen plans de tresoreria. 

De la informació facilitada destaca també el següent: 

- La comptabilització i el control de fons no els realitzen persones 
distintes, el que representa una debilitat en el control de la gestió 
de l’Entitat. 

- Es realitzen arquejos de tresoreria trimestralment signats pels tres 
clavaris, però solament l’últim de l’any té el suport de conciliacions 
bancàries, que, a més, no estan signades. Aquesta qüestió s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 
No hi ha partides conciliatòries amb més de sis meses d’antiguitat. 

- Hi ha dos comptes inactius. 

- L’apertura de comptes corrents és aprovada per l’alcalde o regidor 
delegat d’Hisenda, sense cap informe. 

- No és porten registres auxiliars de tresoreria. 

D’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament, a 31 de desembre 
de 2015, aquest era titular d’una targeta amb un límit de crèdit de 300 
euros, que va ser cancel·lada en gener de 2016. Les despeses realitzades 
per aquesta targeta sí que es van controlar. 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Calp. Exercici de 2015 

46 
 

L’Entitat no disposa de caixa fixa. Això no obstant, sí que hi ha normes 
per escrit sobre el seu funcionament. 

La quantia dels pagaments que cal justificar efectuats durant 2015 és de 
21.270 euros i el pendent de justificar a 31 de desembre de 2015 és de 300 
euros. 

L’import dels pagaments que cal justificar no justificats en el termini 
legal va ser de 5.470 euros. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. En al·legacions, 
l’Ajuntament ha aportat cinc decrets de l’Alcaldia d’aprovació dels 
esmentats comptes relatius als referits pagaments per justificar per un 
import de 4.469 euros. 

El termini de pagament a proveïdors en els trimestres primer, tercer i 
quart de l’exercici ha superat els 60 dies que fixa l’article 4 de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

Així mateix, en el tercer trimestre de l’exercici el període mitjà de 
pagament a proveïdors durant l’exercici va superar el termini de 30 dies 
(article 5 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol), segons es reflecteix en 
el quadre següent: 

Quadre 23. Període mitjà de pagament a proveïdors 1 

Trimestre Dies 

1r trimestre 19,4 

2n trimestre 24,1 

3r trimestre 44,9 

4t trimestre 26,2 

Aquestes incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat 
rellevant de control intern. 

Comptabilitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.375 punts, el que representa un 
45,8% de la puntuació màxima possible. 

                                                
1  El còmput dels dies per al càlcul del PMP s’inicia als trenta posteriors a la data 

d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la 
certificació mensual de l’obra, segons corresponga. Aquest període pot ser negatiu si 
l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga. 
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En l’àrea de comptabilitat treballen tres funcionaris assignats a un 
negociat que depén de la Intervenció. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- La comptabilitat es porta al dia i, en general, d’acord amb els 
principis que hi són d’aplicació, llevat que no tots els comptes 
restringits de recaptació estan registrats en comptabilitat, ni tots els 
drets reconeguts per transferències es reconeixen quan es té 
constància del reconeixement de l’obligació per part de l’ens 
concedent, ni tampoc es comptabilitzen les amortitzacions de 
l’immobilitzat. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. 

- El nombre de persones que accedeixen a l’aplicació informàtica de 
comptabilitat és de nou. 

- El Ple no ha aprovat normes en matèria comptable. 

- La informació relativa a despeses tarda 30 dies a arribar al 
departament comptable i aquest els registra en cinc dies des que en  
té coneixement. 

- No hi ha normes escrites sobre l’arxiu de documents comptables, la 
seua accessibilitat i protecció segura. 

- Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la 
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit. En aquest 
sentit, en 2015 es van aprovar expedients de reconeixement 
extrajudicial per import de 2.050.595 euros. 

- No s’ha acreditat que en el termini establit pel Ple de l’Entitat s’haja 
subministrat a aquest òrgan la informació sobre l’execució dels 
pressupostos i els moviments de tresoreria. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- El sistema comptable no subministra informació sobre el patrimoni 
municipal del sòl. 

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

- No es periodifiquen els interessos d’operacions de crèdit. 

- El seguiment dels projectes de despesa es realitza mitjançant el 
programa de gestió. 

A fi de millorar el control intern d’aquesta àrea es recomana el següent: 
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- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal 
assignat a l’àrea de comptabilitat. 

- Elaborar un procediment que preveja la revisió de la comptabilitat 
per persones distintes a les que efectuen les operacions 
comptables. 

Endeutament 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.050 punts, que representa 
assolir el 97,6% de la puntuació màxima possible. 

La gestió de les operacions de crèdit la realitza la Intervenció, el que 
representa una falta de segregació de funcions. 

D’acord amb la informació facilitada, no es van concertar operacions de 
crèdit a l’empara del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny. 

Es recomana que en la pàgina web de l’Entitat figure l’import del deute i 
la seua evolució en els últims exercicis. 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX V 
Conclusions de l’Àrea d’Intervenció 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 9.670 punts, el que representa un 
64,5% de la puntuació màxima possible, amb el desglossament per 
subàrees següent: 

Quadre 24. Puntuacions de l’Àrea d’Intervenció 

Subàrees 
Puntuació de 
l'Ajuntament 

(a) 

Puntuació 
màxima 

(b) 
%(a/b) 

Organització i regulació 350 350 100,0% 

Funció interventora 8.000 11.280 70,9% 

Control financer i d'eficàcia 1.320 3.370 39,2% 

Total àrea 9.670 15.000 64,5% 

Organització i regulació 

El nombre de funcionaris adscrits a l’àrea d’Intervenció és de tres. 
Assignats a un negociat. El lloc d’interventor està vacant des de l’1 d’abril 
de 1995, el que resulta significatiu. Les seues funcions les està realitzant 
un tècnic d’Administració general que, fins a la data de redacció d’aquest 
Informe, ocupa el lloc de manera accidental.  

La regulació de les funcions assignades a la Intervenció es realitza 
mitjançant les bases d’execució del pressupost. 

Funció interventora 

Aspectes generals 

En la data de redacció d’aquest Informe, l’Ajuntament realitza la 
fiscalització prèvia plena de les despeses de l’Entitat. 

En les bases d’execució del pressupost s’ha regulat la substitució de la 
fiscalització prèvia limitada dels ingressos per la presa de raó sobre tots 
els ingressos. Però no es realitza un informe que reculla la fiscalització 
plena posterior, quan havia d’haver-se efectuat (article 219.4 del 
TRLRHL). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

En el quadre següent es mostra la situació dels informes de fiscalització 
prèvia emesos en 2015. 
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Quadre 25. Informes de la Intervenció 

Estat dels informes Nombre 

Total d’informes emesos 1.800 

Informes amb advertiments 1.693 

Informes amb discrepància  0 

En 2015 es van efectuar 1.356 advertiments com a conseqüència del 
fraccionament de l’objecte del contracte. 

Aquests últims són aprovats pel Ple per reconeixement extrajudicial. 

Quan s’omet la fase de fiscalització no s’emet cap informe. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Informes específics 

L’informe sobre els pressupostos generals de l’Entitat no es pronuncia 
sobre el compliment dels terminis en els distints tràmits. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

L’informe sobre el pressupost de 2015 i la liquidació del pressupost no es 
pronuncien sobre el límit de deute públic (articles 4 i 13 de la LOPSF) ni 
sobre la regla de despesa. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost no es 
pronuncia sobre aquests aspectes: 

- L’evolució de les dades en relació amb l’exercici anterior. 

- La situació d’endeutament de l’Entitat. 

L’informe de fiscalització sobre les ordenances fiscals relatives a taxes no 
es pronuncia sobre l’estimació correcta de l’informe econòmic i financer. 

No es té constància que es fiscalitzen les anul·lacions de drets, ja siguen 
per insolvències o per prescripció. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

L’interventor no fiscalitza les bases reguladores de concessió de 
subvencions. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

La fiscalització de la concessió directa de subvencions no es pronuncia 
sobre els aspectes següents: 
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- El règim de garanties. 

- El règim de compatibilitat amb altres subvencions. 

L’informe de la Intervenció no comprova en tots els casos: 

- Que l’import de la subvenció no supere el cost de l’activitat 
subvencionada 

- Realització de l’activitat subvencionada. 

Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals i 
no es comprova en la seua integritat en cap moment. Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

La Intervenció no efectua cap seguiment sobre el període mitjà de 
pagament. 

No hi ha constància que la Intervenció comprove les conciliacions 
bancàries. 

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat (article 35 de l’RB). 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre els 
aspectes següents: 

- Els convenis urbanístics. 

- Els projectes de reparcel·lació. 

- Altes i baixes de l’inventari. 

Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia. Aquestes 
incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat rellevant 
de control intern. No preveu implantar-los en els pròxims dos anys 
(articles 220 i 221 del TRLRHL). 

L’Entitat no coneix els objectius dels programes, el cost dels serveis i el 
seu rendiment, ni ha establit indicadors. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

L’Entitat no realitza auditories públiques, i no té intenció d’establir-ne. 



 

 

 

 

 

ANNEX VI 
Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.535 punts, el que implica assolir 
solament el 30,7% de la màxima puntuació prevista. El desglossament 
per subàrees és el següent: 

Quadre 26. Puntuacions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 

Subàrees 
Puntuació de 
l'Ajuntament 

(a) 

Puntuació 
màxima 

(b) 
%(a/b) 

Organització de l'àrea informàtica 725 2.590 28,0% 

Operacions en els sistemes d'informació 340 910 37,4% 

Control d'accés a dades i programes i 
continuïtat del servei 

470 1.500 31,3% 

Total àrea 1.535 5.000 30,7% 

Organització de l’àrea d’informàtica 

El departament de Tecnologies de la Informació (TI) no és independent 
de la resta de departaments funcionals. Aquest departament disposa de 
tres funcionaris i està estructurat en un negociat, en el qual no 
col·laboren amb treballadors externs. 

L’Entitat no disposa d’un pla estratègic ni d’un pla anual de projectes 
dels sistemes d’informació. Aquestes incidències s’han considerat 
bàsiques i impliquen unes debilitats rellevants de control intern. 

Pel que fa a la seguretat i protecció de dades, s’han identificat els 
responsables i s’han assignat les funcions que assenyala l’article 12 del 
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que estableix l’Esquema Nacional de 
Seguretat i l’article 109 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades. 

No disposa del document sobre adequació a l’Esquema Nacional de 
Seguretat a què es refereix la disposició transitòria única del Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener, ni del document sobre l’adequació a l’Esquema 
Nacional d’Interoperatibilitat a què es refereix la disposició transitòria 
primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener. 

No es realitzen auditories periòdiques sobre el compliment de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

D’acord amb la informació facilitada es recomana el següent: 
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- Les tasques de programació i desenvolupament les han de realitzar 
persones diferents a les que tenen assignades responsabilitats de 
gestió en TI. 

- Millorar la política de seguretat de la informació. 

- Elaborar plans de formació per a la conscienciació en matèria de 
seguretat de la informació, per a tots els empleats de l’Entitat. 

- Determinar i aprovar un procediment que garantisca que les 
adquisicions en matèria de TI responen a les necessitats dels 
departaments, així com un procediment per al desenvolupament 
del programari. 

- Aprovar les peticions de canvis en els programes, així com un 
procediment per a gestionar els canvis en programes en casos 
d’emergència. 

Operacions en els sistemes d’informació 

L’Entitat disposa d’un inventari de programari i maquinari. Hi ha 
procediments per a gestionar les incidències i problemes en terminis 
adequats. 

El procediment de gestió d’incidències preveu el registre i seguiment de 
totes les incidències fins que es resolguen, encara que no es registra 
l’activitat en la xarxa local (càrrega de xarxa, comportaments anòmals, 
etc.). 

Hi ha les següents funcions de gestió dels serveis TI contractats amb 
tercers: 

- Servei de manteniment i/o reparació de maquinari. 

- Servei de desenvolupament o modificació de programes. 

No hi ha una relació escrita i aprovada de les persones autoritzades per a 
accedir al Centre de Processament de Dades (CPD). Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

D’acord amb la informació facilitada es recomana el següent: 

- Registrar documentalment tots els accessos al CPD i establir equips 
de subministrament elèctric alternatiu als servidors (SAI). 

- Per a les funcions de TI contractades amb tercers, definir acords de 
nivells de servei mesurables per aquests contractes. 
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Control d’accés a dades i programes i continuïtat del servei 

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

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

A fi de millorar el control intern de l’àrea informàtica es realitzen les 
recomanacions següents: 

- Regular adequadament els usuaris autoritzats per a l’accés remot a 
la xarxa LAN de l’Entitat. 

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

- Suprimir la utilització de comptes d’usuari genèrics per part dels 
usuaris finals (comptes usats per dos o més usuaris). 

- Establir que les contrasenyes tinguen una duració inferior a 90 dies 
i bloquejar les contrasenyes després de cinc intents fallits. 

- Efectuar revisions periòdiques dels perfils i permisos dels usuaris. 

- Assegurar-se de guardar les còpies de les dades dels processos 
importants de l’Entitat en una ubicació externa a la mateixa Entitat. 

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

- Elaborar un pla de continuïtat que preveja els procediments de 
recuperació dels processos importants de l’Entitat amb terminis i 
objectius de tems de recuperació i realitzar proves periòdiques i 
planificades (encara que siguen parcials) del pla de recuperació. 



 

 

 

 

 

ANNEX VII 
Al·legacions presentades per l'Ajuntament 

 



En relación a su escrito de fecha 20 de octubre de 2015, por el que se adjunta
borrador de Informe sobre “El control interno del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2015”, y
en el que se otorga un plazo de alegaciones que finaliza el día 2 de noviembre de 2016.

Por medio del presente adjunto escrito de alegaciones.

Atentamente.

SINDICATURA DE COMTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ SAN VICENT 4
46002 VALENCIA

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 28 de Octubre de 2016
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JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
en relación con el borrador del informe “Control interno del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2015”,
remitido por la Sindicatura de Cuentas, formula las alegaciones siguientes alegaciones:

Primera alegación

Anexo Anexo II Información general

Página 21

Apartado Información económica, Cuadro 5. Estado de la deuda

Párrafo --

Contenido  del  borrador  del
informe

Otras deudas a 31/12/2015             18.354.847

Contenido de la alegación Otras deudas a 31/12/2015             18.351.755

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Balance de 2015

Segunda alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión Administrativa

Página 23

Apartado Aspectos organizativos de la Entidad local

Párrafo Segundo

Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación En  la  medida  en  que  se  han  cumplido  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria,  regla  de  gasto  y  sostenibilidad  financiera  en  el
presupuesto liquidado de 2015, el ejercicio de competencias impropias
no tiene incidencia sobre el incumplimiento de los parámetros señalados.
El  informe  de  Estabiilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera
para  aprobación  definitiva  de  la  cuenta  general  de  2015,  ya  hace
referencia explícita a la sostenibilidad financiera.en su apartado 4. 

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Informe de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emitido
por la Intervención en fecha 07/10/2016 e incorporado al expediente para
aprobación definitiva de la cuenta general de 2015, en el que se hace
referencia explícita a la sostenibilidad financiera.en su apartado 4. 

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Tercera alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión Administrativa

Página 24

Apartado Entes dependientes o participadas por la Entidad local
Cuadro 9. Entes dependientes no participados íntegramente.

Párrafo 1 bajo el cuadro

Contenido  del  borrador  del
informe

La  empresa  participada  en  menos  del  50  %  está  en  proceso  de
disolución.  No  había  entidades  que  a  su  vez  dependieran  de  esta
sociedad (B.11)

Contenido de la alegación En 2015 la única empresa participada en menos del 50 % es la Empresa
Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de
Calpe), que no está en proceso de disolución.
La  empresa que  puede haber  generado  la  confusión  fue  la  mercantil
Pública  Municipal  de  Calp,  S.L.,  empresa  100  %  municipal,  que  el
19/11/2014  otorgó  escritura  de  Cesión  Global  de  Activo  y  Pasivo  y
Extinción de sociedad Limitada.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Cuarta alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión administrativa

Página 25

Apartado Entes dependientes o participados por la Entidad local

Párrafo Penúltimo

Contenido  del  borrador  del
informe

...la fundación, dos consorcios y una mancomunidad no se han registrado
en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (B.1
a B.6)

Contenido de la alegación La Mancomunidad de Calp, Murla y Vall de Laguar,-Pozo Lucifer ha sido
ya  registrada  en  la  Plataforma,  siendo  el  año  2015  el  primero  con
actividad.  En  ella  la  intervención  corresponde,  por  Estatutos,  a  la
intervención de Calp.
Para los demás entes a los que se hace referencia no corresponde al
Ayuntamiento,  directa  ni  indirectamente,  la  llevanza  contable  ni  la
rendición de cuentas.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Plataforma de Rendición de Cuentas.

Quinta alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión administrativa

Página 33

Apartado Subvenciones

Párrafo Primero

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación Por  la  intervención  se  emite  informe  acreditativo  de  los  aspectos
referidos.  Se comprueba igualmente siempre que el  beneficiario de la
subvención  es  titular  de  la  cuenta  bancaria  en  la  que  se  efectúa  el
ingreso.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Sexta alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 38-39

Apartado Presupuestos

Párrafo Último pag. 38 y 3 de pág. 39

Contenido  del  borrador  del
informe

La Entidad ha liquidado los ejercicios 2014 y 2015 cumpliendo el objetivo
de estabilidad presupuestaria, pero no el de la regla de gasto en 2014.
Además, los informes no se pronuncian sobre la deuda pública (O.14)
(capítulo III de la LOEPSF)
…
Existe un plan de ajuste en vigor desde el año 2014 hasta el año 2015.

Contenido de la alegación Existe un plan económico-financiero para el  periodo 2014-2015 y que,
liquidado  el  presupuesto  de  2015  con  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad  presupuestaria,  de  la  regla  de  gasto,  del  nivel  de
endeudamiento  y  de  la  sostenibilidad  financiera,  ha  supuesto  la  no
necesidad de aprobación de un nuevo plan.
Por otra parte, existe un plan de ajuste elaborado con ocasión del primer
plan de pago a proveedores del R.D. 4/2012, para el periodo 2012-2022.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Informe de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emitido
por la Intervención en fecha 07/10/2016 e incorporado al expediente para
aprobación definitiva de la cuenta general de 2015, en el que se hace
referencia explícita al nivel de endeudamiento en su apartado 4.1 y a la
sostenibilidad financiera.en su apartado 4 (4.1 Nivel de endeudamiento y
4.2 Deuda comercial y Periodo medio de pago a proveedores). 
Se adjunta al presente informe.

Séptima alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 40

Apartado Modificaciones de crédito

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Párrafo 4

Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación La Base de Ejecución del  Presupuesto (BEP) 10ª  'Transferencias de
crédito' establece:

“10.1.- De acuerdo con lo que se establece en el artículo 179
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales (TRLRHL), y arts. 40 a 42 del Real Decreto
500/90  de  2  de  abril,  se  regula  como  sigue  el  régimen  de
modificaciones  presupuestarias  cuando  se  recurre  a  las
transferencias  de  crédito  como medio  de  financiación  de  las
mismas:
1. Si la transferencia se realiza entre conceptos presupuestarios
pertenecientes a distintas áreas de gasto, la aprobación de la
misma corresponderá al Pleno, y su tratamiento se acomodará a
las formalidades previstas para la aprobación del Presupuesto
General en los artículos 169 a 171 del TRLRHL, en relación con
el artículo 40.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.
Se  excepcionan  de  dicha  regla  las  transferencias  que  se
realicen  desde  la  política  de  gasto  92  (servicios  de  carácter
general) o desde el grupo de programas de gasto 011 (deuda
pública)  a  cualquier  otro  grupo  de  programas  de  gasto,  y
viceversa, dado el carácter residual de dicho grupo 1, así como
aquellos  casos  puntuales  en  que  el  contenido  funcional  sea
equiparable, lo que se justificará debidamente en el expediente.”

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Octava alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 47

Apartado Contabilidad

Párrafo Último

Contenido  del  borrador  del
informe

Previamente  a  la  realización  de  un  gasto  no  siempre  se  efectúa  la
propuesta de gasto ni se realiza la retención de crédito. En este sentido,
en  205  se  aprobaron  expedientes  de  reconocimiento  extrajudicial  por
importe de 2.050.595 euros. (L-31)

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Contenido de la alegación La Base de Ejecución del Presupuesto (BEP) 17.3.1.- Competencias en
el gasto, establece:

...

La  tramitación  del  correspondiente  expediente  administrativo
previo, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  será  obligatoria  para  todo
gasto superior a 5.500,00 euros, IVA incluido.

Para los gastos de importe inferior al citado, aunque excluidos
de  intervención  crítica  o  previa,  deberá  solicitarse  de  los
servicios  de  la  intervención  municipal  la  expedición  de
documento RC de retención del crédito correspondiente al gasto
efectuado.

El  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  no  trae  causa  de  la
inexistencia  de  RC  previa,  sino  fundamentalmente  porque  el  importe
acumulado  de  los  proveedores  resulta  superior  a  los  5.500  euros
establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto como límite para
contrataciones sin expediente previo.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Novena alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 48

Apartado Contabilidad

Párrafo Primero

Contenido  del  borrador  del
informe

No está regulado el  plazo y la forma para suministrar  información  al
Pleno  de  la  Entidad  sobre  la  ejecución  de  los  presupuestos  y  los
movimientos de tesorería.  Esta incidencia se ha considerado básica e
implica una debilidad relevante de control interno. (L.21)

Contenido de la alegación La Base de Ejecución del Presupuesto (BEP) 28 'Información al Pleno'
establece: 

La  Intervención  municipal,  en  cumplimiento  del  art.  207  del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
remitirá trimestralmente al Pleno del Ayuntamiento por conducto
de la Alcaldía la información correspondiente a cada trimestre
natural,  dentro  del  mes  siguiente  al  de  la  finalización  del
trimestre  natural  anterior,  con  el  alcance  señalado  en  la
Instrucción  del  modelo  Normal  de  Contabilidad  Local  de
aplicación al ejercicio y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Lo que se ha estado haciendo es dar cuenta al Pleno del envío de la
información  trimestral  enviada  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas (MINHAP)

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Décima alegación

Anexo Anexo V Conclusiones del Área de Intervención

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Página 52

Apartado Informes específicos

Párrafo Segundo

Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación Las subvenciones nominativas son acordadas por el Pleno, tras lo cual
siguen el régimen previsto para las demás subvenciones ya señalado en
la alegación  quinta,  por  lo  que el  informe de intervención  comprueba
tanto que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad
subvencionada como que efectivamente se ha realizado la misma.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

0o0o0o0o0

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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INFORME DE ALEGACIONES AL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP EJERCICIO 2015, DE LA SINDICATURA DE COMTES

En relación a la providencia del Sr. Alcalde por la que se ordena se emita informe
acerca de la fiscalización de la Sindicatura de Comtes, y a la vista del trámite otorgado al
ayuntamiento  para  que  realice  alegaciones  tengo  a  bien  emitir  el  siguiente  informe,
respecto al Anexo III Conclusiones del Área de Gestión Administrativa: 

1.- Primera alegación.

Apartado  Aspectos  organizativos  de  la  entidad,  del  borrador  de  informe,
página 24, parágrafo primero.

Documentación justificativa. Se adjunta informe del Jefe de Recursos Humanos
del ayuntamiento de Calpe.

Respecto a la consideración de que se desconoce si las asignaciones a los grupos
municipales se han destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al
pago de remuneraciones, debe corregirse en el siguiente sentido: las asignaciones de los
grupos  en  ningún caso se  han  destinado  al  pago  de  remuneraciones  de personal  al
servicio  de  este  ayuntamiento.  Al  servicio  del  ayuntamiento  se  encuentra  el  personal
funcionario, el laboral y el eventual, y es remunerado a cargo del presupuesto municipal
(Capítulo I).

Por otra parte, no consta (consultada también la Intervención municipal) que se
haya destinado el pago de las remuneraciones a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial para esta entidad local.

2.- Segunda alegación.

Apartado Secretaría,  registro  y  actas,  del  borrador  de  informe,  página 28,
parágrafo cuarto. Se indica que los acuerdos de Pleno y de la Junta de Gobierno
Local no están debidamente foliados, ni diligenciados, ni encuadernados, ya que
están pendientes de digitalizar los libros que recogen estos acuerdos.

Documentación justificativa. Se adjunta copia de actas de enero y diciembre de
2015 firmadas digitalmente.

 Los acuerdos de Pleno y de la Junta de Gobierno, se encuentran debidamente
foliados y encuadernados hasta el año 2015.

A  partir  de  ese  año,  dado  que  las  actas  de  ambos  órganos  se  firmaban

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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electrónicamente, se tomó la decisión de prescindir del encuadernado de los Libros de
actas. 

Por otra parte no están pendientes de digitalizar los acuerdos de Pleno y de Junta
de  Gobierno,  pues  dichos  documentos  firmados  electrónicamente  son  documentos
electrónicos por sí mismos.  

En  cuanto  al  foliado,  la  firma  electrónica  proporciona  de  forma  intrínseca  una
ordenación por  fecha de firma.  Y la  firma electrónica garantiza que la  información es
fidedigna.

Si en el cuestionario no se ha hecho referencia al soporte digital, se debe a un
error.

En apoyo a esta decisión y sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho, cabe
señalar la opinión de la prestigiosa revista El Consultor de los ayuntamientos, en relación
a este asunto:

 “(…) el   Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de  noviembre  , por el  que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales (ROF), no es una norma demasiado aplicable en este momento. En primer lugar,
porque nunca ha tenido un lugar destacado en el sistema de fuentes de la organización y
funcionamiento de las corporaciones locales, estando supeditado a la normativa estatal
básica, la autonómica de desarrollo, y el propio reglamento orgánico municipal, de existir.
En  segundo  lugar,  porque  regula  un  procedimiento  en  papel  que  no  se  adapta  a  la
realidad administrativa que deriva —o debería derivar— del procedimiento electrónico; un
procedimiento  que  ya  legalmente  se  establece  como  único  por  la  futura  Ley  de
procedimiento  que refunde la  Ley 30/1992,  de    26  de noviembre (LA LEY 3279/1992)
(BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP (LA LEY 3279/1992)) y la Ley 11/2007, de 22 de junio (LA
LEY 6870/2007) (BOE del 23), de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Respecto de los libros de actas, en efecto, los arts. 198 y 199 ROF establecen, entre
otras, una serie de formalidades.

Atendido el tenor literal de los aludidos arts. 198 (LA LEY 2574/1986) y 199 ROF (LA LEY
2574/1986), tenemos que hablar más de inaplicabilidad que de derogación; ya que no es
un  debate  de  legalidad,  sino  de  lógica,  el  que  plantea  evitar  el  choque  entre  un
expediente tramitado íntegramente por medios electrónicos y un formalismo final que, de
observarse estrictu sensu, obligaría a imprimir —por primera vez— todos los documentos,
y a rubricarlos, y sellarlos, y a encuadernarlos…

No obstante, debemos dar una solución jurídica; y lo haremos, tal y como indicábamos,
atendiendo al sistema de fuentes. En consecuencia, debemos analizar, por un lado, la
normativa  aplicable  en  materia  de  régimen  local,  y,  por  otro,  a  la  reguladora  del
procedimiento electrónico local.

Esta  cuestión  se  encuentra  regulada  en  la  normativa  autonómica  valenciana  sobre
régimen  local.  En  efecto,  el  art.  122.2  de  la  Ley  8/2010,  de  23  de  junio  (LA LEY
13176/2010) (DOCV  del  24),  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat
Valenciana,  establece  que  «El  libro  de  actas  o  los  pliegos  de  hojas  debidamente
habilitados tienen la consideración de instrumento público solemne y deberán llevar en
todas sus hojas, debidamente foliadas, la firma del presidente y el sello de la corporación.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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En el caso en que las Actas se transcriban en documento electrónico, éste será validado
a través de la firma electrónica». Esta tímida alusión al libro de actas electrónico de la
norma de 2010, se desarrolla claramente en la normativa vigente en el ámbito territorial
de la Comunidad Valenciana en materia de administración electrónica. En concreto, en el
Decreto 220/2014 de 12 de diciembre (LA LEY 19294/2014) (DOCV del 17), del Consell,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Administración  Electrónica  de la  Comunitat
Valenciana; que según su disposición adicional segunda, apartado 5.º, «Las actas, libros
de acuerdos y demás documentos de los órganos colegiados podrán estar archivados
electrónicamente  con  todas  las  garantías  adecuadas  para  su  autenticidad  y
conservación».

En  consecuencia,  no  solo  es  lógico  sino  también  totalmente  legal  archivar  los
acuerdos  y  resoluciones  electrónicos  en  libros  electrónicos.  La  regulación  del  ROF,
aunque no esté expresamente derogada, es inaplicable. Regula un procedimiento y una
serie de formalidades en papel que hoy están, o deberían estar, superados.” 

- En cuanto a las resoluciones del Presidente, éstas se firman también digitalmente,
si bien se ha mantenido la impresión y encuadernación de las mismas.

3.Tercera alegación. 

Apartado Secretaría,  registro  y  actas,  del  borrador  de  informe,  página 29,
parágrafo tercero. Se indica que se ha puesto de manifiesto que la Entidad Local no
se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia.

En  cuanto  a  la  adaptación  a  las  obligaciones  impuestas  por  la  Ley  de
Transparencia, sin perjuicio del Portal de Transparencia que tiene el propio ayuntamiento,
se solicitó la adhesión al  Portal  de Transparencia de las Administraciones Locales, al
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que impone la ley. Esta
adhesión se ha formalizado, si bien está en trámite la incorporación de los datos a esa
plataforma.

4. Cuarta alegación.

 Apartado Secretaría,  registro y actas, del borrador de informe, página 29,
parágrafo seis. Se indica que en el ayuntamiento es el funcionario del registro quien
determina el destino de los escritos y de la documentación presentada,  sin que
conste su supervisión.

Respecto a que el funcionario del Registro, es quien determina el destino de los
escritos,  sin  que  conste  supervisión,  cabe  indicar  que  una  vez  llega  el  escrito  a  las
diferentes Unidades a través de la correspondiente bandeja de registro de entrada en la
unidad,  el  Administrativo  responsable  bajo  la  supervisión  de  su  superior  verifica  la
corrección de lo remitido y en caso contrario o bien  se corrige el  posible error,  o se
devuelve a Registro para su remisión al servicio correspondiente.

5. Quinta alegación.

 Apartado Inventario de bienes y patrimonio, del borrador de informe, página
30, parágrafo siete.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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Documentación justificativa. Se adjunta copia del acta de constitución del pleno.

En el  Pleno de constitución del ayuntamiento, que tuvo lugar el  13 de junio de
2015, quedó a disposición de los concejales electos el inventario del patrimonio. 

En Calp, es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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Informe RRHH: Alegaciones a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes

En relación a la petición realizada por la Secretaría Municipal, para que se informe
sobre la  remuneración del  personal  al  servicio de la  Corporación,  respecto al  informe
fiscalización  de  la  Sindicatura  de  Comptes,  del  ejercicio  2015  (apartado  “Aspectos
Organizativos de la  Entidad Local”,  página24,  párrafo primero),  tengo a bien emitir  el
siguiente informe,

Se indica en el citado párrafo que la Entidad desconoce si las asignaciones a los
grupos municipales se han destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al  servicio de la Corporación, respecto a lo cual  cabe señalar que el  personal  al
servicio de este Ayuntamiento, tanto los funcionarios como el personal laboral y eventual,
es remunerado con cargo al Capítulo I del Presupuesto Municipal.

Lo que se hace constar a los oportunos efectos.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Jefe Recursos Humanos, AYUNTAMIENTO DE CALP, a 28 de Octubre de 2016
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Por el Departamento de Contratación se emite el siguiente

INFORME

VISTO el borrador de Informe de fiscalización sobre control interno del Ayuntamiento de
Calp, ejercicio 2015, remitido por la Sindicatura de Comptes.

VISTA la providencia emitida por el Alcalde en fecha 24 de Octubre de 2016, en la que se
pide la emisión de informe acerca de las alegaciones que correspondan al Informe referido.

Estas son las alegaciones que el Departamento de Contratación estima oportunas realizar,
respecto a la parte del Informe que le afecta:

Primera alegación

Apartado  3  Recomendaciones,  Conclusiones  del  Àrea  de  Gestión  Administrativa,
Contratación y Compras, del borrador del Informe, página 35, párrafo 1

“Se lleva un registro de contratos incluidos los menores a partir de 5.500 euros. Por tanto,
la información no es íntegra.”

Contenido de la alegación: 

Los contratos menores de importe inferior a 5.500 euros (IVA incl.) no tienen un registro
propio como tal. De acuerdo con el TRLCSP, el expediente de un contrato menor se compone
únicamente  de  la  arpobación  del  gasto  y  la  incorporación  de  la  factura  correspondiente,
precisamente por cuestiones de agilidad procedimental.  Por lo tanto,  bastaria  con obtener  del
programa de tramitación de facturas una relación de las facturas aprobadas no pertenecientes a
los demás contratos para completar la información. 

Segunda alegación

Apartado  3  Recomendaciones,  Conclusiones  del  Àrea  de  Gestión  Administrativa,
Contratación y Compras, del borrador del Informe, página 35, párrafo 6

“De acuerdo con nuestras comprobaciones, en el perfil del contratante no se publica la
formalización del contrato...”

Contenido de la alegación: 

En 2015 se formalizaron un total  de  12 contratos.  De estos,  tres  son de servicios  de
aseguramiento, adjudicados mediante acuerdo marco a través de la Central de Compras de la
Diputación de Alicante, y dado que el Ayuntamiento no a seguido un procedimiento de licitación
para ello, estos no  figuran en el perfil del contratante. De los 8 restantes si se encuentra publicada
en el perfil su fecha de formalización, e incluso en muchos casos la fecha de su publicación en el
boletín oficial de la província.

Documentación acreditativa de la alegación:

Perfil del contratante: http://www.calp.es/es/contratos-mayores?page=3

Fecha documento: 25 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Técnico de Contratación, VICENT SARAGOSSA I RIOS, a 25 de Octubre de 2016
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME 
“Control interno del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2015” 

Áreas de Recaudación y Tesorería

Visto el “Borrador de informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp.
Ejercicio 2015” que ha recibido el Ayuntamiento mediante el Registro de Entrada 94013 de 20 de
octubre de 2016 y en relación a las áreas de Recaudación y Tesorería (páginas 42 a 47 del citado
borrador) formulo las siguientes alegaciones

Primera alegación

El párrafo 5 de la página 44 (Apartado 3, Anexo IV, Área de Recaudación) del borrador de informe
establece que “Las bajas de derechos reconocidos no están sustentadas a través de expedientes
debidamente  informados.  Esta  incidencia  se  ha  considerado  básica  e  implica  una  debilidad
relevante en el control interno (K.19)”.

En relación a dicho párrafo cabe alegar que los expedientes de  bajas de derechos reconocidos han
sido informados por el Interventor de la Entidad (se adjunta el informe como Anexo Rec1). El resto
de expedientes examinados no son expedientes de baja derechos reconocidos, se trata de bajas y
altas  simultáneas  en  contabilidad  como consecuencia  de  haber  remitido  determinados  derechos
pendientes de cobro al organismo autónomo de recaudación para que proceda a tramitar su cobro en
vía ejecutiva (por tener delegada la recaudación en vía de apremio).

Segunda alegación

El párrafo 3 de la página 46 (Apartado 3, Anexo IV, Área de Tesorería) del borrador de informe
establece que “En seis entidades bancarias está autorizado el concejal de hacienda que no forma
parte de los tres claveros”.

En relación a dicho párrafo cabe alegar que el Alcalde delegó en el Concejal de Hacienda mediante
el decreto n.º  201501616 de 16 de junio de 2015 (se adjunta como Anexo Tes1) la “dirección
interna y gestión de asuntos, incluida la emisión de actos que afecten a terceros” en materia de
Tesorería. Entendemos que dicha delegación incluye la delegación de la condición de clavero y de
la  misma forma opina  el  Alcalde  de  este  Ayuntamiento  visto  el  decreto  201602721  de  19  de
septiembre de 2016 (se adjunta como Anexo Tes2).

Tercera alegación

El párrafo 7 de la página 46 (Apartado 3, Anexo IV, Área de Tesorería) del borrador de informe
establece que “El importe de los pagos a justificar no justificados en el plazo legal ascendió a
5.470 euros, sin que el Ayuntamiento efectuara actuaciones para exigir su reintegro. (I.35) Esta
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno”

En relación a dicho párrafo cabe alegar que la totalidad de los citados gastos fueron justificados con
posterioridad (se adjuntan como Anexo Tes3 a, Anexo Tes3 b, Anexo Tes3 c, Anexo Tes3 d y Anexo
Tes3 e los decretos de justificación de dichos gastos).

Fecha documento: 25 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Tesorero, CARLOS CLOQUELL ESCRIVA, a 25 de Octubre de 2016
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Informe RRHH: Alegaciones a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes

En  relación  a  la  Providencia  del  Sr.  Alcalde,  de  fecha  24  de  octubre  de  2016,
mediante la que se ordena se emita informe acerca del informe de fiscalización de la
Sindicatura  de  Comptes,  del  ejercicio  2015,  y  a  la  vista  del  trámite  otorgado  al
Ayuntamiento para que realice alegaciones, tengo a bien emitir el siguiente informe,

Primera alegación

Apartado  “Personal al servicio de la Corporación local”, página 27, último párrafo.
Contenido de la alegación:

Se indica en el  informe de fiscalización que el  complemento de productividad lo
cobra todo el personal, con arreglo al acuerdo plenario de 9 de noviembre de 2012, que
asocia la productividad a la asistencia al trabajo de los empleados del Consistorio, no
considerando por ello que esté vinculado a una valoración objetiva.

Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que el Programa de Productividad
General del Ayuntamiento de Calp, aprobado por Acuerdo Pleno de 9 de noviembre de
2012 (Anexo I) afecta a todos los empleados municipales, no todos perciben la misma
cantidad ni  puede decirse que esta sea fija o periódica, puesto que en aplicación del
mismo puede darse el caso de que la cantidad a percibir sea de 0,00 €, según el caso.

El  mencionado  Programa  de  Productividad  General  del  Ayuntamiento  de  Calp
establece una metodología objetiva, aplicable mediante fórmula matemática, para asignar
la puntuación que obtendrá cada empleado municipal en concepto de productividad, todo
ello  en  base  a  los  criterios  allí  definidos,  y  que  finalmente  se  transforma  en  el
complemento de productividad, de acuerdo con los créditos previamente aprobados al
respecto.

Segunda alegación:

Apartado “Personal al servicio de la Corporación local”, página 28, párrafo segundo.
Contenido de la alegación:

El  informe  de  fiscalización  hace  referencia  a  una  incidencia  en  relación  con  la
seguridad social,  por importe de 481,00 €,  como consecuencia de una compensación
indebida por IT, de un empleado del Ayuntamiento.

Sin entrar al fondo de la cuestión, en la legítima reclamación de los derechos que
correspondan a la Entidad en cuanto a la aplicación de las bonificaciones y descuentos en
las  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  que  proceda,  cabe  señalar  que  la  incidencia
señalada ha sido resuelta, estando el Ayuntamiento de Calp en la actualidad al corriente
de pago por deudas ya vencidas con la Seguridad Social. Se adjunta Certificación de la
Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago en las obligaciones
de Seguridad Social (Anexo II).

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Jefe Recursos Humanos, AYUNTAMIENTO DE CALP, a 28 de Octubre de 2016
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Tercera alegación:

Apartado “Conclusiones Generales”, página 8, párrafo e). Contenido de la alegación:

Se indica en el informe de fiscalización que la web municipal no recoge la oferta de
empleo  público,  ni  la  información  que  conlleva  el  proceso  de  selección  de  personal
(página 8).

A este respecto, señalar que sí que se viene publicando en la web municipal las
distintas ofertas de empleo público de la Entidad, en el apartado “Ayuntamiento→Empleo
Público→  Empleo  Público  –  Ofertas”  (URL:  http://www.calp.es/es/ofertas).  Se  adjunta
impresión de pantalla de dicha página (Anexo III).

Cuarta alegación:

Apartado “Personal al servicio de la Corporación local”, página 28, párrafo séptimo.
Contenido de la alegación:

Se propone en el informe de fiscalización incluir en la web de la Entidad, no solo la
convocatoria, sino toda la información que conlleva un proceso de selección del personal
(página 28).

Al respecto, señalar que también viene publicándose toda la información relacionada
con los procesos selectivos que convoca esta Entidad, dicha información se encuentra
disponible en el apartado “Ayuntamiento→Empleo Público→ Convocatorias-Oposiciones”
(URL:  http://www.calp.es/es/convocatorias-oposiciones).  Allí  podremos  encontrar
publicadas todas las convocatorias, y seleccionando cualquiera de ellas podremos ver
toda la información relacionada con la misma. Se adjunta impresión de pantalla de dicha
página (Anexo IV).

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Jefe Recursos Humanos, AYUNTAMIENTO DE CALP, a 28 de Octubre de 2016
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ANNEX VIII 
Informe sobre les al·legacions presentades 
  



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Calp. Exercici de 2015 

 
 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALP CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2015 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que es preveu en la 
secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany 
del projecte de l'Informe de control intern va ser tramés per correu 
electrònic als responsables de l'Entitat designats com a coordinadors del 
treball, perquè n'efectuaren les observacions que consideraren 
convenients. En conseqüència, en el projecte de l’Informe de fiscalització 
ja es van efectuar, quan era el cas, les modificacions que es van 
considerar oportunes. 

Mitjançant l'escrit de 18 d'octubre de 2016, l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització va ser tramés a l'Ajuntament perquè formularen les 
al·legacions que estimaren convenients, amb un termini que acabava el 2 
de novembre de 2016. Dins del termini concedit, i mitjançant el registre 
de la Sindicatura, es van rebre les al·legacions efectuades per diverses 
unitats administratives i n'assenyalem el següent: 

1. AL·LEGACIONS DE LA INTERVENCIÓ 

Primera al·legació: 

Annex II, quadre 5 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que l'import d'"Altres deutes a 31/12/2015" puja a 
18.351.755 euros, en comptes dels 18.354.847 euros indicats en el 
qüestionari i que indica l'esborrany de l'Informe. 

S'accepta l'al·legació  perquè el que s'ha indicat coincideix amb les dades 
del Compte General de 2015 retut en aquesta Sindicatura el proppassat 
mes d’octubre de 2016. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe "Quadre 5. Estat del 
deute", les dades següents referides al 31 de desembre de 2015: 

Altres deutes (*): substituir 18.354.847 per 18.351.755. 

Total deute: 38.485.099 per 38.482.007 
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Segona al·legació: 

Apartat 2.1.a) de "Conclusions generals" i paràgraf 2 de l'apartat "Aspectes 
organitzatius de l'Entitat" de l'annex III, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament considera que l'exercici de competències impròpies no té 
incidència sobre l'incompliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera en el 
pressupost liquidat de 2015. Manifesta que, posteriorment, en l'"Informe 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a l'aprovació 
definitiva del Compte General de 2015, ja fa referència explícita a la 
sostenibilitat financera, en el seu apartat 4". 

S'accepta incloure en l'Informe de fiscalització aquesta referència perquè 
en l'informe de la Intervenció, emés el 7 d'octubre de 2016 per a 
l'aprovació definitiva del Compte General de 2015, es considera el 
compliment de la sostenibilitat. S'esmena la falta de referència a aquest 
aspecte de l'informe sobre la liquidació del pressupost. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 

Tercera al·legació: 

Paràgraf 3 de l'apartat "Ens dependents o participats per l'Entitat" de l'annex 
III, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que l'empresa en la qual participa en menys del 50%, 
"Empresa Mixta Municipal de Proveïment i Serveis de Calp, SA", no està 
en procés de dissolució. Per tant s'accepta la correcció. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 
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Quarta al·legació: 

Apartat 2.1.b) de "Conclusions generals" i paràgraf 6 de l'apartat "Ens 
dependents o participats per l'Entitat" de l'annex III, de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que la fundació que estava pendent d'incloure en la 
Plataforma de Rendició de Comptes, ja ha sigut registrada. Quant als dos 
consorcis i la mancomunitat, informa que “no correspon a l'Ajuntament, 
ni directa ni indirectament, dur-ne la comptabilitat ni la rendició de 
comptes”. 

L'al·legació confirma el que indica l'esborrany de l'Informe sobre la falta 
de registre en la Plataforma de Rendició de Comptes d’alguns ens en què 
participa l'Ajuntament. En aquest sentit, l'obligació de registrar-los és 
independent del fet que a l'Ajuntament li corresponga o no dur els seus 
comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 2.4.c) de "Conclusions generals" i paràgrafs 13 i següents de 
l'apartat "Subvencions" de l'annex III, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament manifesta que la "Intervenció va emetre un informe 
acreditatiu dels aspectes referits" a la comprovació de la justificació de 
les subvencions, i es "verifica sempre que el beneficiari de la subvenció 
és titular del compte bancari en què s'efectua l'ingrés". 

L'observació de l'esborrany de l'Informe de fiscalització es refereix a 
l'informe del gestor. En aquest sentit, en l'expedient de subvenció revisat 
en el curs del treball de camp no consta el dit informe acreditatiu, ni 
tampoc no es justifica en la fase d'al·legacions. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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Sisena al·legació: 

Apartat 2.2.d) de "Conclusions generals" i paràgrafs 7 i 9 de l'apartat 
"Pressupostos" de l'annex IV, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que el pressupost de 2015 s'ha liquidat acomplint els objectius 
d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa, el nivell d'endeutament i 
de sostenibilitat financera i per això no ha calgut aprovar un pla nou. 
També informen que hi ha un pla d'ajust elaborat amb ocasió del primer 
pla de pagament a proveïdors per al període 2012-2022. 

Com a documentació justificativa s'aporta un informe de 7 d'octubre de 
2016 de la Intervenció sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera amb motiu de l'aprovació definitiva del Compte General de 
2015, en el qual es fa referència explícita al nivell d'endeutament... i a la 
sostenibilitat financera..." 

L'al·legació no contradiu el que indica l'Informe de fiscalització, que 
expressa que l'Ajuntament no va complir en 2014 l’objectiu de la regla de 
despesa i la mancança d'una referència a la sostenibilitat financera en 
els informes relatius a les liquidacions dels pressupostos de 2014 i 2015. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setena al·legació: 

Paràgraf 17 de l'apartat "Pressupostos" de l'annex IV, de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

La incidència posada de manifest en l'esborrany de l'informe correspon a 
la resposta donada per la mateixa Entitat en el qüestionari, 
concretament a la pregunta O.30. S'hi va contestar que les transferències 
de crèdits, entre grups de distinta funció, eren aprovades pel president 
de l'Entitat, quan és una competència del Ple de l'Ajuntament, tret que 
afecten crèdits de personal. 

L'Ajuntament es limita a transcriure el contingut literal de la regulació 
continguda en les seues bases d'execució del pressupost, base 10.1, sense 
aportar documentació justificativa del seu efectiu compliment. 

La regulació continguda en les bases d'execució del pressupost no 
implica que les modificacions de crèdit s'hi hagen ajustat. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Apartat 2.3, "Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle 
pressupostari", apartat a) de "Conclusions generals" i paràgraf 9 de l'apartat 
"Comptabilitat" de l'annex IV, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat confirma que no sempre s'efectua la proposta de despesa, ni es 
realitza la retenció de crèdit. L'elevat import de despeses (2.050.595 
euros), aprovades mitjançant un reconeixement extrajudicial de crèdits, 
posa de manifest la realització irregular d'aquestes despeses, bé per falta 
de crèdit o també per prescindir del procediment legalment establit. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Apartat 2.2.c) de "Conclusions generals" i paràgraf 10 de l'apartat 
"Comptabilitat" de l'annex IV, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega sobre l'incompliment de subministrar al Ple 
determinada informació econòmica. Transcriu la base 28 d'execució del 
pressupost "Informació al Ple" que remet al seu torn al que disposa 
l'Ordre HAP/2105/2012, de primer d'octubre. No obstant això, no acredita 
que s'haja complit, tal com indiquen les bases. Per això no pot acceptar-
se l'al·legació , encara que cal eliminar l'observació que aquesta obligació 
no està regulada. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 
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Desena al·legació: 

Apartat 2.5.h) de "Conclusions generals" i paràgraf 9 i següents de l'apartat 
"Informes específics" de l'annex V, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat esmenta les respostes a les preguntes 42 i 43 del qüestionari de 
la Intervenció sobre determinats aspectes que han de ser comprovats en 
la fiscalització de les subvencions. 

L'al·legació sobre l'observació de l'esborrany de l'Informe, derivada de la 
resposta de la pregunta 42, no conté cap comentari, a part de reproduir-
la. 

Quant a les altres observacions de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, l'Ajuntament indica que la Intervenció comprova que la 
subvenció no supere el cost de l'activitat que financia i la seua 
realització. No obstant això, en les al·legacions no s'acredita que aquesta 
comprovació s'haja efectuat. Tampoc no consta aquesta verificació en els 
informes de la Intervenció seleccionats. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

2. AL·LEGACIONS DE LA SECRETARIA 

Primera al·legació: 

Paràgraf 6 de l'apartat "Aspectes organitzatius de l'Entitat" de l'annex III, de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Quan es va contestar la pregunta A.10 del qüestionari, es va afirmar que 
es desconeixia si les assignacions als grups municipals s'havien destinat 
al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al servei 
de la Corporació o a l'adquisició de béns que poden constituir actius de 
caràcter patrimonial. 

En fase d'al·legacions s'indica que les dites assignacions no s'havien 
destinat a les esmentades finalitats. 

No s'accepta l'al·legació perquè no s'ha acreditat el canvi de resposta i 
tampoc no ha pogut comprovar-se. 
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En aquest sentit, l'informe aportat en al·legacions es limita a exposar que 
"... tant els funcionaris com el personal laboral i eventual, és remunerat a 
càrrec del capítol 1 del pressupost municipal". 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 2.3 "Organització i funcionament corporatiu", apartat a) de 
"Conclusions generals" i paràgraf 4 de l'apartat "Secretaria, registre i actes" 
de l'annex III, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament, en fase d'al·legacions, efectua manifestacions que 
contradiuen la resposta del qüestionari, en el qual la mateixa funcionària 
va manifestar que els llibres d'actes tant del Ple com de la Junta de 
Govern Local, com de les resolucions del president, no estaven foliats ni 
diligenciats. S'al·lega que "Si en el qüestionari no s'ha fet referència al 
suport digital, es deu a un error". 

A tal efecte, s'aporten com a documentació justificativa les actes de les 
sessions plenàries de 12 de gener de 2015 i de 18 de desembre de 2015, en 
les quals consta la signatura digital de la secretària accidental i de 
l'alcalde-president de l'Entitat. Per tant cal modificar el paràgraf de 
l'esborrany de l'Informe referits als acords del ple. 

Quant a la resta d'actes (acords de la Junta de Govern Local i resolucions 
de l'Alcaldia), si bé en les al·legacions indiquen que també són signades 
digitalment, no aporten la documentació acreditativa que justifique la 
modificació de la resposta feta per la mateixa Entitat en el qüestionari. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 

Tercera al·legació: 

Paràgraf 6 de l'apartat "Secretaria, registre i actes" de l'annex III, de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament manifesta que "sense perjudici del Portal de Transparència 
que té el mateix Ajuntament, es va sol·licitar l'adhesió al Portal de 
Transparència de les Administracions Locals, per tal d'acomplir les 
obligacions de transparència que imposa la llei. Aquesta adhesió s'ha 
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formalitzat, si bé està en tràmit la incorporació de les dades d'aqueixa 
plataforma". 

De les al·legacions es desprén que l'Entitat encara no s'ha adaptat a totes 
les obligacions legalment exigibles en matèria de transparència. Aquests 
preceptes de la Llei de Transparència de la Generalitat resulten 
aplicables des del 8 d'octubre de 2015. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Paràgraf 9 de l'apartat "Secretaria, registre i actes" de l'annex III, de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament, en la seua al·legació, confirma la recomanació posada de 
manifest en l'esborrany de l'Informe, i ho justifica afirmant que és el 
responsable de la respectiva unitat de destinació qui supervisa el 
repartiment correcte de la documentació que li ha sigut lliurada. 

L'al·legació no pot acceptar-se perquè la dita supervisió s'hauria de 
realitzar prèviament al trasllat corresponent al centre gestor de 
destinació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 2.4.a) de "Conclusions generals" i paràgraf 9 de l'apartat "Inventari 
de béns i patrimoni" de l'annex III, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega que en la sessió plenària  de 13 de juny de 2015, de 
constitució de l'Ajuntament, "va quedar a disposició dels regidors electes 
l'inventari del patrimoni", i a tal efecte aporta una còpia de l'acta. 

En el curs del treball de camp, aquest document ja va ser revisat per 
aquesta Sindicatura. Es va considerar insuficient perquè no es deixa 
constatació de l'efectiva comprovació de l'inventari ni de l'aprovació per 
part de la nova corporació. No és suficient una mera "posada en 
disposició" dels membres de la nova corporació local, sinó que cal 
comprovar-ne el contingut, tal com exigeix l'article 33.2 del Reglament 
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de Béns, a l'efecte de detectar les responsabilitats que se'n pogueren 
derivar. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

3. AL·LEGACIONS DE CONTRACTACIÓ 

Primera al·legació: 

Apartat 2.2.b) de "Conclusions generals" i paràgraf 6 de l'apartat 
"Contractació i compres" de l'annex III, de l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: 

L'Entitat confirma en la seua al·legació que no disposa d'un registre propi 
dels contractes menors d'import inferior a 5.500 euros. Se basa en el fet 
que el TRLCSP sols exigeix per als expedients de contractació menor, 
l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura. Considera també 
que per a obtenir la informació d'aquests contractes "bastaria obtenir del 
programa de tramitació de factures, una relació de les factures aprovades 
no pertanyents als altres contractes". 

Aquesta Sindicatura no comparteix el criteri de l'Ajuntament. Una 
qüestió és el contingut, legalment exigible, dels expedients de 
contractació menor, i altra, la necessitat de portar un registre d'aquests 
expedients de contractació amb independència de la seua quantia i del 
seu contingut. Aquest registre és important per a un control intern 
adequat i evitar possibles fraccionaments indeguts de contractes. Així 
mateix, cal recordar que en relació amb l'obligació legal de subministrar 
la informació prevista en l'article 333 del TRLCSP, referida al registre de 
contractes del sector públic, s'ha de comunicar per a inscriure-les, "les 
dades bàsiques dels contractes adjudicats", fet que no exclou la 
informació relativa als contractes menors. 

Cal afegir que des del passat 8 d'octubre de 2015 hi ha l'obligació legal de 
publicar la relació de tots els contractes, independentment de la quantia 
en el portal  de transparència de l'Entitat, tal com exigeix l'article 9.1 de 
la Llei de Transparència de la Generalitat. En relació amb la publicació de 
la informació dels contractes menors es realitzarà, almenys, 
trimestralment. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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Segona al·legació: 

Apartat 2.3 de "Contractació", apartat d) de "Conclusions generals"  i paràgraf 
11 de l'apartat "Contractació i compres" de l'annex III, de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat informa que dels dotze contractes formalitzats en 2015, sí que 
es publica la data de la seua formalització en el perfil de contractant. 
Dels quatre restants, no consta la dita informació perquè han sigut 
adjudicats mitjançant "un acord marc per mitjà de la Central de Compres 
de la Diputació d'Alacant", raó per la qual no és l'Ajuntament qui ha 
seguit el procediment de licitació. 

Quant això, cal recordar que per l'aplicació de l'article 53 del TRLCSP, 
l'Entitat ha de publicar en el seu perfil de contractant tota la informació 
contractual, a fi d'assegurar-ne la transparència i l'accés públic, amb 
independència del procediment utilitzat. 

No obstant això, és convenient matisar la redacció de l'esborrany de 
l'Informe perquè no s'ha produït aquesta incidència en tots els casos. 
També caldria eliminar la referència al fet que això constitueix  una 
incidència bàsica. En aquest sentit, l'Ajuntament no els va incloure en el 
perfil de contractant perquè aquests contractes es van formalitzar 
mitjançant la Central de Compres de la Diputació d'Alacant. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 

4. AL·LEGACIONS DE LA TRESORERIA 

Primera al·legació: 

Apartat 2.4.i) de "Conclusions generals" i paràgraf 13 de l'apartat 
"Recaptació" de l'annex IV, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que els expedients de baixes de drets reconeguts els ha 
informats degudament l'interventor de l'Entitat. A l'efecte s'adjunta com 
a documentació justificativa un informe-proposta de 29 de desembre de 
2015 subscrit per l'interventor accidental referit a un expedient de 
modificació de crèdits (núm. MPCDOS_ING_01_2015). Aquest té la 
finalitat de corregir el saldo inicial dels drets reconeguts de pressupostos 
tancats per un import total de 120.045 euros, després d'haver comprovat 
l'existència d'anotacions duplicades. 
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També s'indica que la resta d'expedients examinats no eren baixes de 
drets reconeguts, sinó baixes i altes simultànies en comptabilitat com a 
conseqüència de la seua tramesa a SUMA per a recaptar-les en via 
executiva. 

L'al·legació no pot acceptar-se. En el curs del treball de camp, aquesta 
Sindicatura ja va analitzar la documentació aportada en al·legacions, 
juntament amb el corresponent Decret d'aprovació núm. 201600160 
subscrit pel regidor delegat d'hisenda i la secretària accidental, sense que 
constés en l'expedient el preceptiu informe explicatiu del centre gestor o 
un altre òrgan o departament, ni tampoc no s'haja aportat en 
al·legacions. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Paràgraf 14 de l'apartat "Tresoreria" de l'annex IV, de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega sobre l'observació de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, pel fet que el regidor d'hisenda figure com a autoritzat en 
sis comptes, quan no és un claver. S'indica que ho fonamenten en la 
delegació que es va realitzar mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 
201501616, de 17 de juny de 2015. 

S'accepta l'al·legació perquè la disposició de fons del regidor d'hisenda, 
juntament amb altres clavers, tenia suport administratiu, encara que es 
va basar en una delegació genèrica de l'alcalde, que no incloïa 
expressament l'ordenació de pagaments. De fet, una vegada acabat el 
treball de camp, mitjançant el Decret de l'Alcaldia número 201602721, de 
19 de setembre de 2016, es modifica aquesta delegació i es concreten les 
matèries en què recau. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 
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Tercera al·legació: 

Apartat 2.4.h) de "Conclusions generals" i paràgraf 18 de l'apartat 
"Tresoreria" de l'annex IV, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega que l'import de 5.470 euros de pagaments pendents de 
justificar en el termini legal, ho ha sigut amb posterioritat. 

En al·legacions, l'Ajuntament ha aportat cinc decrets d'aprovació dels 
dits comptes relatius als esmentats pagaments per justificar per un 
import de 4.469 euros. Aquest fet posterior s'ha d'expressar en 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 

5. AL·LEGACIONS DE RECURSOS HUMANS 

Primera al·legació: 

Apartat 2.3 c), "Personal" de "Conclusions generals", paràgrafs 1 i 13 de 
l'apartat "Personal al servei de la Corporació" de l'annex III, de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat confirma que el complement de productivitat afecte tots els 
empleats municipals i està associat a l'assistència al treball. Considera 
que aquest complement no és fix ni periòdic perquè la seua aplicació pot 
implicar que la quantitat per percebre siga de zero euros, segons el cas. 

Per tant, sosté que la metodologia utilitzada és objectiva, aplicable amb 
una fórmula matemàtica prèviament definida en el Programa de 
Productivitat General de l'Ajuntament. 

Aquesta al·legació no pot acceptar-se perquè realment consisteix en una 
assignació retributiva, l'únic factor de determinació és el mer fet de 
complir la jornada normal de treball dels empleats de l'Ajuntament. Això 
desvirtua la finalitat del mateix complement de productivitat com a 
retribució complementària, tal com estableix l'article 24 de l'EBEP. 

A l'efecte cal recordar que el complement de productivitat "està destinat 
a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i 
iniciativa amb què el funcionari ocupa el seu lloc", tal com preveu 
l'article 5.1 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el 
règim de retribucions  dels funcionaris de l'Administració local. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Paràgraf 14 de l'apartat "Personal al servei de la Corporació" de l'annex III, 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que la incidència observada en relació amb un deute 
per import de 481 euros derivada d'una bonificació en la cotització de la 
Seguretat Social ja ha sigut resolta. S'aporta un certificat de 28 d'octubre 
de 2016 de la TGSS acreditatiu d'estar al corrent d'obligacions amb la 
Seguretat Social. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 

Tercera al·legació: 

Apartat 2.1.e), de "Conclusions generals" de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que s'ha publicat en la web municipal les distintes ofertes 
d'ocupació pública. N'aporta la documentació justificativa. Per tant 
s'accepta l'al·legació i cal eliminar la referència feta en l'esborrany de 
l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar la redacció de l'esborrany de l'Informe en els termes indicats. 

Quarta al·legació: 

Paràgraf 19 de l'apartat "Personal al servei de la Corporació" de l'annex III, 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que sí que ha publicat en la web municipal les 
distintes ofertes d'ocupació pública. N'aporta com a justificació una 
captura de pantalla, del contingut de la qual es desprén la publicació en 
la web institucional de l'Ajuntament, en 2016, de les convocatòries de 
dos processos selectius de personal. 
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La recomanació efectuada en l'esborrany de l'Informe no ha sigut resolta, 
perquè si bé es publica la convocatòria i el resultat final, això no és prou. 
La pàgina web no aplega tota la informació que comporta el procés de 
selecció del personal, especialment pel que fa a les borses de treball. 
Així, no hi figuren les relacions d'admesos al procés selectiu (provisional 
i definitiva), les dates de les distintes proves que s'han de realitzar 
(exàmens, lectures, entrevistes, etc.). No s'apleguen tampoc els resultats 
intermedis i finals de les diferents proves selectives i, en general, 
qualsevol informació que permeta fer un seguiment efectiu i de manera 
íntegra de tots els procediments. 

Conseqüències en l'Informe: 

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