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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 
Crevillent. 

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. 

- Conéixer 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 les 
quals s’ha estructurat el treball. En aquest sentit, com major siga la 
puntuació millor és el control intern. Determinades respostes posen de 
manifest incidències que s’han considerat bàsiques perquè afecten 
significativament el control intern o posen de manifest àrees de risc i per 
tant s’han valorat d’acord amb aquesta rellevància. Aquestes incidències 
bàsiques són les que es destaquen en l’apartat 2 d’aquest Informe, de 
conclusions generals. 

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

Totes les qüestions que podrien 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 
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les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
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 33.414 punts, que representen un 66,8% 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  765 1.050 72,9% 

Ens dependents o en què participe l’Entitat  1.430 1.500 95,3% 

Personal al servei de la Corporació  2.375 3.300 72,0% 

Secretaria, registre i actes  570 1.050 54,3% 

Inventari de béns i patrimoni  1.810 2.550 71,0% 

Subvencions  1.450 2.250 64,4% 

Contractació i compres  2.680 3.300 81,2% 

 TOTAL ÀREA 1  11.080 15.000 73,9% 

2.  ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA IV      

Pressupostos  2.060 3.750 54,9% 

Despeses d’inversió  135 450 30,0% 

Ingressos tributaris, preus públics i multes  855 1.050 81,4% 

Ingressos per transferències  284 300 94,7% 

Recaptació  850 1.350 63,0% 

Tresoreria  2.530 3.000 84,3% 

Comptabilitat  1.805 3.000 60,2% 

Endeutament  2.040 2.100 97,1% 

 TOTAL ÀREA 2  10.559 15.000 70,4% 

3.  ÀREA D’INTERVENCIÓ V      

Organització i regulació  350 350 100,0% 

Funció interventora  5.850 11.280 51,9% 

Control financer i d’eficàcia  1.940 3.370 57,6% 

 TOTAL ÀREA 3  8.140 15.000 54,3%  

4.  ÀREA DE L’ENTORN TECONOLÒGIC VI       

Organització de l’àrea informàtica  1.595 2.590 61,6% 

Operacions en els sistemes d’informació  680 910 74,7% 

Control d’accés de dades i programes i continuïtat 
del servei  1.360 1.500 90,7% 

TOTAL ÀREA 4  3.635 5.000 72,7% 

TOTAL ÀREES  33.414 50.000 66,8% 
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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, el percentatge de la puntuació sobre el 
total possible per àrees s’aplega en el gràfic següent: 

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

 

Després d’aquesta síntesi de presentació, es detallen les incidències que 
hem 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, si bé hi ha un incompliment del que 
exigeix l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LBRL). En aquest sentit, l’informe de data 25 
d’abril de 2016 de l’interventor sobre la liquidació del pressupost de 
2015 indica que no es compleix amb l’objectiu de la regla de 
despesa. 

b) Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament, no hi ha ens que 
depenguen de l’Entitat, si bé participa en dos consorcis i dues 
mancomunitats. Aquestes últimes no estan registrades en la 
Plataforma de Rendició de Comptes. 

c) L’Entitat disposa d’un reglament orgànic, encara que no disposa 
d’un organigrama actualitzat, ni de manuals de funcions en les 
àrees que han sigut objecte d’aquest informe. 
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d) L’Entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades per la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, d’ara en avant, Llei de 
Transparència. 

e) El web de l’Entitat recull informació, encara que no la referent als 
membres que componen la mesa de contractació.  

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 els comptes restringits 
de recaptació no es registren en comptabilitat, si bé el saldo és de 
zero euros.  

b) Es porta un registre de tots els contractes, incloent-hi els menors a 
partir de 18.000 euros si es tracta d’obres i 9.000 euros la resta, per 
tant, la informació no és íntegra. 

c) No se subministra informació al Ple de l’Entitat sobre l’execució dels 
pressupostos i els moviments de tresoreria (article 2017 del 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, d’ara en avant, TRLRHL). 

d) L’Entitat ha liquidat els exercicis 2014 i 2015 i ha complit els 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute, com també de la regla 
de despesa en 2014, però ha incomplit l’objectiu de la regla de 
despesa en 2015 (capítol III de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en avant 
LOEPSF). 

e) No s’ha acreditat que en planificar les inversions s’estime el cost i 
el finançament del seu manteniment. 

f) No hi ha un pla d’inversions (article 166.a del TRLRHL). 

g) En els anys 2014 i 2015 es van aprovar 42 expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import d’1.400.194 
euros. 

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

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

 Organització i funcionament corporatiu 

a) En el llibre d’actes del Ple i de la Junta de Govern Local, les sessions 
des de juny de 2015 estan en suport digital signades, però no 
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degudament foliades i diligenciades (articles 110, 198 i 199 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, d’ara en avant ROF). 

Personal 

a) Hi ha una classificació de llocs de treball, però aquests 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, 
d’ara en avant LFPV). 

b) El complement de productivitat no està vinculat a un sistema 
d’avaluació d’objectius (article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 
d’abril). 

 Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari 

a) Cal destacar que, en alguns casos, prèviament a la realització d’una 
despesa no s’efectua una proposta de despesa (article 173.5 del 
TRLRHL). 

b) L’Entitat ha presentat a la Sindicatura en el termini preceptiu els 
comptes generals corresponents als exercicis 2014 i 2015 (article 9 
de la Llei de la Generalitat 6/1985, d’11 de maig), degudament 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, si bé no compleix amb 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, d’ara en 
avant, LGS). Aquesta obligació es compleix a partir de 2016. 

 Contractació  

a) No tots els expedients de contractació contenen l’acte formal i 
positiu 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, d’ara en avant TRLCSP). 

b) Els contractes d’obres no menors no contenen sempre l’aprovació 
del projecte i l’acte formal de recepció o conformitat (articles 121.1 i 
222.2 del TRLCSP. 
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2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat disposa d’un inventari aprovat l’11 de maig de 2015, format 
a 31 de desembre de 2014 (article 17 del Reglament de Béns); si bé 
no s’ha aprovat l’última rectificació anual; el Ple tampoc no ha 
aprovat la comprovació de l’inventari realitzada després de l’última 
renovació de 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 (article 36 del Reglament de Béns). 

c) Quant a la justificació de les subvencions, no consta que es 
comproven determinats aspectes, com ara: que no se subvencionen 
interessos deutors en comptes, ni tampoc recàrrecs, interessos o 
sancions administratives o penals (article 31.7 de l’LGS) o que el 
beneficiari de la subvenció siga el titular del compte a què es 
transfereix la subvenció o la realització efectiva de l’activitat 
subvencionada (article 30 i següents de l’LGS). 

d) Si bé l’Ajuntament afirma que no hi ha valors prescrits, en la 
liquidació del pressupost de 2014 figura 1.013.920 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 Ple de l’Entitat ha establit la fiscalització limitada de les despeses 
degudament aprovada pel Ple, a través de les bases d’execució del 
pressupost. Això no obstant, no s’ha realitzat una fiscalització plena 
posterior corresponent a l’exercici 2015 (article 219 del TRLRHL). No 
obstant això, hem obtingut evidència que s’ha realitzat la 
corresponent a l’exercici 2014, encara que no se n’ha donat compte 
al Ple de l’Entitat. 

b) No es realitza l’informe que reculla la fiscalització plena posterior 
dels ingressos, quan havia d’haver-se efectuat en substituir-se la 
seua fiscalització prèvia per la presa de raó (article 219 del TRLRHL). 

c) No s’ha acreditat tampoc que es done compte al Ple de l’Entitat dels 
informes amb discrepància (article 218 del TRLRHL). 

d) L’informe sobre els pressupostos generals de l’Entitat no es 
pronuncia sobre els aspectes següents: 

- El compliment dels terminis en els diferents tràmits. 

- El contingut de l’informe econòmic i financer i de les bases 
d’execució del pressupost. 
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- L’adequada estimació dels ingressos previstos en el 
pressupost. 

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

f) No es té constància que el Ple de l’Entitat haja tingut coneixement 
sobre els informes d’estabilitat pressupostària (article 16 del 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les 
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, d’ara en avant REP). 

g) Hi ha aprovacions o modificacions d’ordenances fiscals sense 
informe de la Intervenció. 

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

i) No es té constància de la fiscalització prèvia de les subvencions de 
concessió directa. 

j) No s’ha acreditat que en la fiscalització de subvencions es 
comprove: 

- La presentació en termini del compte justificatiu. 

- L’acreditació de les despeses mitjançant factures o documents 
de valor probatori. 

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

- Que no s’han finançat despeses que no puguen ser 
subvencionades. 

- Si hi ha imports pendents de justificar en els quals han 
finalitzat el termini. 

- La realització de l’activitat subvencionada. 

k) L’Ajuntament ha implantat el control financer, però no el d’eficàcia. 
Pel que fa a això, encara no ha elaborat l’informe de control 
financer corresponent a l’exercici 2015, i quant al control d’eficàcia 
preveu implantar-lo en els pròxims anys. D’altra banda, l’Entitat no 
ha fixat els objectius dels programes, ni els indicadors (articles 220 i 
221 del TRLRHL). 
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2.6 Entorn tecnològic 

a) L’Entitat no disposa d’un pla estratègic. 

3. RECOMANACIONS 

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

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

2. A fi de garantir el dret que el Ple d’una Entitat 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 així compliment al que es disposa en 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. 

3. 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 i realitzar un 
seguiment de l’execució d’aquestes. 

4. Les modalitats de la funció interventora s’han d’aplicar a fi de 
millorar el control intern. Pel que fa a això, 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. 

5. La Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de 
l’Entitat perquè hi haja una segregació adequada de funcions. 

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

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 d'Informe de fiscalització va ser tramés als responsables tècnics 
de l'Entitat per al seu coneixement i perquè, si calia, n'efectuaren 
observacions. 
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El projecte d'Informe de fiscalització va aplegar, si s'esqueia, les 
observacions i s'efectuaren les modificacions considerades oportunes, 
derivades de la fase esmentada adés. 

Posteriorment i en compliment del que va acordar el 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 20 
de gener de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 20 de gener de 2017 

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 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV). 

- 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 (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 pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre. 

- 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. 
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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. 

- 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 Crevillent se situa a la comarca del Baix Vinalopó, a la 
província d’Alacant. La població és de 28.465 habitants, segons 
l’actualització del cens a 1 de gener de 2015. 

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 2. Dades sobre l’execució pressupostària 

Concepte 2013 2014 2015 

Pressupost inicial ingressos 20.655.012 21.878.644 23.081.350 

Pressupost inicial despeses 20.655.012 21.878.644 23.081.350 

Previsions ingressos definitives 29.429.837 23.437.601 27.879.318 

Previsions despeses definitives 29.429.837 23.437.601 27.879.318 

Drets reconeguts nets 22.705.908 21.983.251 23.547.638 

Obligacions reconegudes netes 25.651.885 21.255.468 22.906.433 

Resultat pressupostari ajustat 624.524 1.439.112 779.495 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.564.321 2.944.798 3.258.319 

Romanent de tresoreria total  8.025.339 8.355.861 8.246.313 

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

Quadre 3. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 
anteriors  

Despeses 
de l’exercici 

corrent 

2014 30 983.748 206.479 777.269 

2015 12 416.446 132.329 284.117 

Total 42 1.400.194 338.808 1.061.386 

Hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2015 per import de 
72.334 euros. 
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En el quadre següent es mostra, en euros, l’estat del deute a 31 de 
desembre de 2013, 2014 i 2015. 

Quadre 4. Estat del deute 

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

A curt termini 2.154.700 2.315.896 1.702.182 

A llarg termini 4.489.999 3.335.474 3.974.289 

Altres deutes 2.425.768 1.980.414 1.967.279 

Total deute 9.070.467 7.631.784 7.643.750  

(*) No coincideixen amb les dades facilitades de 2014 i 2015  

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

Quadre 5. Estalvi net i capacitat o necessitat de finançament 

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

Estalvi net 3.733.948 1.285.007 2.160.901 

Capacitat de finançament -1.306.185 1.988.244 932.011 

En les dades que figuren en els quadres anteriors s’observa que l’estalvi 
net ha disminuït entre 2013 i 2015 en un 42,1% i el deute, un 15,7%, la 
capacitat de finançament, entre els dos anys, es va incrementar un 
171,4%. 

 



 

 

 

 

 

 

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 765 punts, que equival al 72,9% 
del màxim possible. 

L’Entitat exerceix competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació, fet que no ha de posar en risc la sostenibilitat 
financera de la hisenda municipal (article 7.4 de l’LRBRL). En aquest 
sentit, l’informe de 25 d’abril de 2016 de l’interventor, sobre la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2015, indica que es compleix amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, però que 
no es compleix el de la regla de despesa, de manera que hi ha un 
incompliment de que s’exigeix en l’article 7.4 de l’LRBRL. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

L’Ajuntament disposa d’un reglament orgànic, encara que no disposa 
d’un organigrama actualitzat, que en la data de realització d’aquest 
Informe s’està tramitant.  

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 6. Dades sobre determinats òrgans municipals 

 Membres Junta de 
Govern (*) 

Tinents 
d'alcalde 

Comissions 
informatives 

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

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

Quadre 7. Assignacions als grups municipals 

Grup 
municipal 

Component fix 
mensual 

Component 
variable 

mensual per 
regidor 

Total anual 

PP 226 47x9=423 7.788 

COMPROMÍS 226 47x5=235 5.532 

PSOE 226 47x3=141 4.404 

CIUTADANS 226 47x2=94 3.840 

L'ESQUERRA 226 47x2=94 3.840 

Els grups municipals no porten una comptabilitat específica d’aquestes 
assignacions, el que implica un incompliment de l’article 73.3 de l’LBRL. 
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El Ple de l’Ajuntament està integrat per 21 regidors, i les indemnitzacions 
als regidors per assistències van sumar en l’exercici 2015 a 98.700 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. 

Ens dependents o participats per l’Entitat  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.430 punts, el que representa el 
95,3% del màxim possible de l’àrea. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament i completada amb 
diverses fonts, incloses les de la mateixa Sindicatura, no hi ha ens 
dependents de l’Ajuntament, ni aquest participa en cap fundació ni en 
cap altre ens, amb l’excepció de dues mancomunitats i dos consorcis. 

En el terme municipal de l’Ajuntament no hi ha entitats locals menors. 

La comprovació de la informació de què disposa l’Ajuntament amb altres 
fonts ha posat de manifest que les dues mancomunitats de les quals 
forma part l’Entitat no estan registrades 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 2.375 punts, el que equival al 
72,0% 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:  
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Gràfic 3. Evolució del nombre de funcionaris 

 

En les dades que es mostren en el gràfic anterior s’aprecia que el nombre 
de funcionaris ha experimentat entre 2013 i 2015 un increment del 2,1% i 
ha passat de 142 a 145 persones, a causa fonamentalment de l’augment 
del nombre de funcionaris de carrera. 

L’Ajuntament no ha tingut persones en comissió de serveis a 31 de 
desembre de 2013, 2014 i 2015. En l’exercici 2015 s’han realitzat dues 
provisions de llocs de treball per adscripció provisional. 

Tampoc disposava de coordinadors generals, directors generals o 
assimilats. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral, del qual 
destaca que s’ha produït un augment significatiu del personal laboral 
temporal del 238,7% i ha passat de 31 a 105 persones entre 2013 i 2015. 
Per la seua banda, el personal fix s’ha mantingut estable en 14 persones 
durant el mateix període. 
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Gràfic 4. Evolució del personal laboral 

 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal eventual, el nombre 
del qual s’ha reduït en dues persones entre 2013 i 2015. 

Gràfic 5. Evolució del personal eventual 
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De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent: 

- La relació de llocs de treball (RLT) es va aprovar el 30 de setembre 
de 2010 i l’última modificació el 30 de novembre de 2015 (article 
22.2.i) de l’LBRL). L’RLT es va publicar el 13 d’octubre de 2010 i 
l’última modificació, el 8 de juny de 2016 (article 74 de l’EBEP). 

- Els llocs de treball no s’han classificat d’acord amb criteris de 
valoració objectius i quantificables (article 35 de l’LFPV), si bé 
l’Entitat entén que la classificació sí que està basada en criteris 
objectius per departaments encara que no siguen criteris 
homogenis per tot el personal de l’Ajuntament. Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control 
intern. 

- En la classificació dels llocs de treball o en l’RLT no consta que 
figuren els requisits referits als mèrits (article 35.3 de l’LFPV). 

- Els canvis de departament no sempre que és preceptiu es realitzen 
mitjançant convocatòria pública, de manera que no es compleixen 
els articles 78 i següents de l’EBEP. 

 El procés de millora d’ocupació dels funcionaris i el procediment 
d’accés dels interins no està regulat per l’Ajuntament. No obstant 
això, juntament amb la convocatòria corresponent es publiquen les 
bases específiques seguint criteris utilitzats en processos anteriors, 
de manera que es garanteixen els principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat (article 10.2 de l’EBEP i article 107 de l’LFPV). 

- El complement de productivitat no el cobra tot el personal de 
l’Ajuntament, solament alguns empleats, sense 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. 

A més dels incompliments esmentats anteriorment, l’Ajuntament porta 
a terme determinades pràctiques que hauria d’evitar a fi de millorar el 
control intern en la gestió de les nòmines: 

- El termini màxim que es tarda a incloure les variacions en la 
nòmina és de 30 dies des que les acorda l’òrgan competent. 

- El pagament de la nòmina es realitza en algunes ocasions, per xec. 

- El programa de nòmina no permet fer el registre automàtic en 
comptabilitat. 

A fi de millorar l’organització de l’Ajuntament es recomana: 
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- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Incorporar en els expedients de personal els cursos realitzats. 

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

Secretaria, registre i actes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 570 punts, el que representa el 
54,3% del màxim possible. 

Segons la informació facilitada, les funcions de Secretaria les ha exercit 
fins a abril de 2016 una funcionària amb habilitació nacional, que va 
ocupar el seu lloc per concurs en 2008. Des de l’1 de setembre de 2016 
exerceix aquestes funcions un altre funcionari amb habilitació nacional 
per nomenament provisional. 

Hi ha un registre auxiliar que depén del Registre General. 

El llibre d’actes del Ple i de la Junta de Govern Local corresponent a les 
sessions celebrades des de juny de 2015 estan en suport digital signades, 
però no degudament foliades i diligenciades (articles 110, 198 199 del 
ROF, i 122.2 de l’LRLCV). La transcripció es realitza en un termini superior 
al mes. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. Si bé l’Entitat informa que des de gener de 
2016 les actes es transcriuen signades en document electrònic. 

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 un total de 
27 peticions al president de l’Entitat i totes van ser ateses. 

La comprovació efectuada per la Sindicatura en el 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 intern. 

El quadre següent recull les despeses en defensa i assessoria jurídica, 
encara que solament siga en alguna àrea. 

Quadre 8. Despeses en defensa i assessoria jurídica 

 
Defensa Assessoria 

Import anual 
en euros 

Advocats interns      

Advocats externs 1 1 141.953  
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S’han subscrit convenis urbanístics que comporten modificacions de les 
normes urbanístiques. 

Per millorar el control intern en la gestió d’aquesta àrea es recomana 
portar un registre sobre els litigis i els poders atorgats. 

Inventari de béns i patrimoni 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.810 punts, el que representa el 
71,0% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de patrimoni treballen dues persones, sense que hi haja un 
negociat específic. 

L’Entitat disposa d’un inventari dels seus béns i drets aprovat l’11 de 
maig de 2015, format a 31 de desembre de 2014, i està actualitzat (articles 
86 del TRRL i 17.1 de l’RB). 

Tot seguit es recull un quadre amb la informació que l’Ajuntament ha 
aportat en relació amb el nombre i valor, en euros, dels béns inclosos en 
el seu inventari:  

Quadre 9. Béns immobles, mobles històrics i vehicles 

 
Nombre Import 

Béns immobles 1.207 219.029.278 

Mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic 

638 37.955 

Vehicles 41 184.763 

Els incompliments detectats es detallen tot seguit. 

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

- El Ple de l’Entitat no ha aprovat l’última rectificació anual de 
l’inventari, confeccionat a data 31 de desembre de 2015 (article 33.1 
de l’RB). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

- La comprovació de l’inventari realitzada en l’última renovació de la 
Corporació, a la qual es refereix l’article 33.2 de l’RB, no ha sigut 
aprovada pel Ple de l’Entitat (article 34 de l’RB). Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control 
intern. Això no obstant, s’ha deixat constància que s’ha comprovat 
mitjançant una acta subscrita pel president i la secretària de la 
Corporació. 



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

30 

- 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 les dades exigides en els articles 20 a 25 de 
l’RB; concretament no consta en tots els casos la signatura de la 
inscripció en el Registre de la Propietat dels drets reals (article 21.e) 
de l’RB. Tampoc s’indica, en tots els casos, la raó del valor artístic, 
històric o econòmic (article 22.b de l’RB); el títol d’adquisició i el 
venciment, en el seu cas, dels crèdits i drets personals de la 
corporació (apartats d i e de l’article 24 de l’RB); així com la 
destinació i cost d’adquisició, si és el cas, dels vehicles (apartats d i 
e de l’article 25 de l’RB). 

A més, hi ha altres aspectes que afecten significativament el control 
intern de l’Entitat, com ara: 

- En l’inventari no és possible identificar els béns que integren el 
patrimoni municipal del sòl. 

Per últim, es recomana elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels 
vehicles, així com la implantació d’un registre que permeta controlar el 
consum de combustible. 

Subvencions 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.450 punts, el que representa un 
64,4% del màxim possible. 

La gestió de les subvencions la realitzen diverses unitats administratives. 
Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
en l’exercici 2015 va pujar a 275.814 euros, dels quals 95.608 euros s’han 
concedit directament i la resta en règim de concurrència competitiva. El 
finançament d’aquestes subvencions és el que es mostra en el quadre 
següent: 

Quadre 10. Finançament de les subvencions 

Administració Import en euros 

Unió Europea  

Estat  

Pròpia Entitat 270.233 

Diputació 5.581 

Comunitat Autònoma  

Altres entitats públiques  

Entitats privades  

Total 275.814 
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En el quadre següent es mostra l’import en euros de les subvencions 
concedides directament en els distints tipus establits en l’LGS: 

Quadre 11. Subvencions de concessió directa 

Tipus de concessió directa Import 

Subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos 

95.608 

Subvencions imposades per una norma de rang legal  

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

 

Total 95.608 

L’Entitat disposa d’un pla estratègic de subvencions (article 8 de l’LGS), 
però no ha complit 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. Aquesta obligació es compleix a partir de 2016. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions figuren en una 
ordenança general (article 9.2 de l’LGS) aprovada inicialment pel Ple el 4 
de maig de 2007 (article 22 de l’LBRL), la publicació definitiva del qual en 
el BOP té lloc el 8 de novembre de 2016 (article 9.3 de l’LGS). 

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

- En un centre gestor, la determinació, si és el cas, dels llibres i 
registres comptables específics per garantir la justificació adequada 
de la subvenció. 

- En dos centres gestors, 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. 

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

En la justificació de la subvenció no consta que sempre es comprove: 

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

- La realització efectiva de l’activitat subvencionada. 

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

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

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

- Quan els beneficiaris de les subvencions siguen agrupacions de 
persones físiques o jurídiques sense personalitat, han de constar els 
aspectes següents tant en la sol·licitud com en la resolució de 
concessió (article 11.3 de l’LGS): 

- Els compromisos d’execució assumits per cada membre de 
l’agrupació. 

- L’import de subvenció que ha d’aplicar cadascun d’ells, que 
tindran igualment la consideració de beneficiaris. 

- El nomenament d’un representant o apoderat únic de 
l’agrupació, amb poders bastants per complir les obligacions 
que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. 

- El compromís que no es podrà dissoldre l’agrupació fins que 
haja transcorregut el termini de prescripció. 

Contractació i compres 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.680 punts, que equival al 81,2% 
de la puntuació màxima. 

Segons la informació facilitada, treballen tres funcionaris en l’àrea de 
contractació, assignats a un negociat. 

En el quadre següent es mostra l’import formalitzat, del modificat en el 
seu cas i el nombre d’expedients dels diferents tipus de contractes 
adjudicats en 2015, amb l’excepció dels contractes que comporten 
ingressos per a l’Entitat: 
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Quadre 12: Contractes segons tipologia 

Tipus de 
contractes 

Procediments d’adjudicació 
Import 

formalitzat  
Import 

modificat 
Nom. de 

contractes 

Obres 

Obert 1.352.587  2 

Restringit      

Negociat amb publicitat      

Negociat sense publicitat 923.291  11 

Altres     

  Subtotal 2.275.878  13 

Conc. obres 
públiques 

Obert    

Restringit    

Negociat amb publicitat    

Negociat sense publicitat    

Altres    

  Subtotal    

Subministraments 

Obert 587.504  1 

Restringit    

Negociat amb publicitat    

Negociat sense publicitat    

Altres    

  Subtotal 587.504   1 

Serveis 

Obert 216.131  4 

Restringit    

Negociat amb publicitat    

Negociat sense publicitat 72.829  3 

Altres    

  Subtotal 288.960  7 

Altres   76.382  1 

Total 3.228.724  22 

Segons l’Entitat es va formalitzar un contracte especial que representa 
ingressos per un cànon anual de 1.000 euros. 

En 2015 es van formalitzar dos contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, per un import total de 663.886 euros. 
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Es porta un registre de contractes, inclosos els menors a partir de 18.000 
euros si es tracta d’obres i 9.000 euros la resta. Per tant, la informació no 
és íntegra. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

Els expedients de contractació tramitats en 2015 solament figuren en 
suport paper; això no obstant, a partir de 2016 també consten 
digitalment, però no contenen un índex, si bé sí que contenen 
l’ordenació cronològica correcta dels tràmits corresponents. 

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

Els contractes d’obres, no menors, no contenen sempre l’aprovació del 
projecte i l’acte formal de recepció o conformitat (articles 121.1 i 222.2 del 
TRLCSP). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

En el perfil de contractant de l’Entitat no figura la informació següent: 

- La identificació dels membres que componen la mesa o les meses 
de contractació. 

- Informació històrica dels diferents procediments de contractació, ja 
finalitzats. Pel que fa a això, l’Entitat indica que elimina la 
informació contractual publicada en el perfil de contractant als 
quatre mesos aproximadament, aquesta Sindicatura considera que 
s’ha de mantenir, almenys, durant l’execució del contracte. 

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. 

- Confeccionar un índex que relaciona els tràmits corresponents dels 
expedients de contractació. 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Conclusions de l’Àrea de Gestió Econòmica i Financera 
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Pressupostos 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.060 punts, el 54,9% del total de 
punts possibles. 

De la informació facilitada per l’Entitat es dedueix que no hi ha 
funcionaris assignats a l’àrea de pressupostos, que depén de la 
Intervenció. En aquest sentit, és important destacar que la Intervenció 
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 
el compliment o l’incompliment de tots els terminis establits en la 
legislació vigent. 

Quadre 13. Compliment del termini dels tràmits del pressupost 

Tràmit Data 
Compliment 
del termini 

Remissió del pressupost general a  la Intervenció N/A(*) - 

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general 16/12/2014 No 

Remissió del pressupost general al Ple 22/12/2014 No 

Aprovació inicial  22/12/2014 No 

Aprovació definitiva 20/01/2015 No 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  23/01/2015 No 

Remissió a l'Administració de l'Estat  27/02/2015 No 

Remissió a l'Administració de la Generalitat 27/02/2015 No 

(*) És el mateix interventor qui elabora el pressupost. 

De la informació obtinguda destaca: 

- No es van presentar reclamacions sobre els pressupostos, ni s’ha 
interposat cap recurs contenciós administratiu. 

- L’informe econòmic i financer del pressupost no es pronuncia sobre 
la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les 
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis; i, 
en conseqüència, tampoc l’anivellament efectiu del pressupost 
(article 168.1 g) del TRLRHL), si bé l’Entitat informa que es troba en 
l’informe de la intervenció (article 168.4 del TRLRHL). 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2013 i 2014 va 
ser positiu en 2.564.321 euros i 2.944.798 euros, respectivament. 
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- L’Entitat ha liquidat els exercicis 2014 i 2015 complint els objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic, com també l’objectiu de 
regla de despesa en 2014, però incomplint l’objectiu de la regla de 
despesa en 2015 (capítol III de l’LOEPSF). Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- El romanent positiu de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2014 s’ha destinat a finançar inversions, i el corresponent 
a l’exercici 2015, a reduir endeutament i finançar inversions. 

En els exercicis 2014 i 2015 es van aprovar 30 i 12 expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per imports de 983.748 euros i 
416.446 euros, respectivament, dels quals 1.116.077 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 a pressupost a 31 de 
desembre de 2015 és de 72.334 euros. 

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

Quadre 14. Cicle pressupostari 

 
Exercicis 

 2013 2014 2015 

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple No No No 

Elaboració de la liquidació del pressupost No No No 

Formació del Compte General No No No 

Presentació al Ple del Compte General Sí Sí Sí 

Presentació a la Sindicatura del Compte General No Sí Sí 

L’elaboració de la liquidació del pressupost (article 191 del TRLRHL) i la 
formació del Compte General (article 212 del TRLRHL) van tenir lloc fora 
del termini. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

En el quadre següent es mostra l’import en euros i el nombre 
d’expedients de les modificacions de crèdit aprovades: 
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Quadre 15: Modificacions de crèdit 

Tipus de modificació Import 
Nombre 

expedients 

Crèdits extraordinaris/suplements de crèdit 1.988.245 1 

Ampliació de crèdit 151.125 2 

Transferències de crèdits 1.444.498 37 

Generació de crèdits 1.123.794 6 

Incorporació de romanents 1.534.804 2 

Baixes per anul·lació   

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

- Les modificacions que aprove el Ple 

- Els pressupostos dels organismes autònoms 

- 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 fan les recomanacions 
següents: 

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

- 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 135 punts, el que representa 
només un 30,0% de la puntuació màxima de l’àrea. 

No hi ha una unitat independent que gestione l’àrea d’inversions i les 
seues funcions les assumeix el departament de la Intervenció. En el 
quadre següent es mostra el nombre i la situació dels projectes en 2015: 
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Quadre 16. Nombre i situació dels projectes d’inversió 

Situació dels projectes Nombre Import en 
euros 

Projectes previstos 38 1.092.877 

Projectes executats totalment en l'exercici 7 43.000 

Projectes parcialment executats 15 200.885 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No hi ha un pla d’inversions plurianual (article 166.a del TRLRHL). 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

- No s’ha acreditat que a l’hora de planificar les inversions s’estime el 
cost i el finançament del 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 855 punts, el que representa el 
81,4% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de gestió tributària i altres ingressos treballen quatre 
funcionaris assignats a quatre negociats. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- El nombre d’ordenances fiscals vigents és de 29, si bé no totes han 
sigut actualitzades en termini i publicades abans de l’entrada en 
vigor de l’exercici al qual es refereixen. 

- Les ordenances reguladores de taxes per prestació de serveis o 
utilització de béns de servei públic disposen d’un informe que 
determina el valor que tindria el cost del servei en el mercat (article 
25 del TRLRHL).  

- L’Entitat no disposa d’una unitat d’inspecció de tributs ni tampoc hi 
ha un pla d’actuació en matèria d’inspecció de tributs. 

El quadre següent recull el nombre de liquidacions efectuades en 2015 i 
les reclamacions rebudes de diversos tributs, en el cas que aquests els 
liquide la mateixa Entitat: 
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Quadre 17. Liquidacions de tributs i reclamacions 

Tipus de tribut 
Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de 
Naturalesa Urbana 689 19 19 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (altes) 780 9 9 

Impost Béns Immobles (altes) 450 20 20 

Impost Activitats Econòmiques 
(altes) 43 1 1 

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. 

- Establir la possibilitat que el ciutadà puga realitzar les gestions 
tributàries per mitjà de signatura electrònica. 

Ingressos per transferències 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 284 punts, el que representa el 
94,7% de la puntuació màxima possible. 

No hi ha una unitat independent que gestione l’àrea d’ingressos per 
transferències i aquestes funcions les realitza el departament de la 
Intervenció. 

De la informació facilitada destaca que no es porten registres 
individualitzats de les subvencions rebudes i que l’Entitat obté la 
informació per mitjà de la comptabilitat i de les desviacions de 
finançament. 

Pel que fa a això, convé que es porten registres individualitzats en què es 
completen alguns aspectes de la informació, de manera que s’indique: 

- Entitat o organisme que la concedeix 

- Finalitat 

- Import concertat 

- Import liquidat en l’exercici 

- Import cobrat en l’exercici 
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- Aplicació comptable 

- Estat d’execució de la inversió corresponent 

- Desviacions de finançament 

Recaptació 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 850 punts, el que representa el 
63,0% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de recaptació treballa un funcionari, sense que hi haja un 
negociat específic. 

Els sistemes que utilitza l’Entitat per recaptar els ingressos tributaris es 
mostren tot seguit: 

Quadre 18. 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) Sí No 

Delegació en entitats públiques  Sí Sí 

L’Entitat ha contractat amb nou entitats bancàries per col·laborar en la 
recaptació i amb una empresa privada de recaptació que gestiona les 
taxes d’abastiment d’aigua i de clavegueram. Aquesta elabora els 
padrons, practica liquidacions i recapta en període voluntari, si bé és 
l’Ajuntament mateix qui gestiona les incidències com les modificacions i 
fraccionaments de les liquidacions tributàries practicades. L’import 
d’aquest últim contracte és de 272.295 euros. 

L’entitat privada col·laboradora ingressa la recaptació en els comptes de 
l’Entitat en trenta dies i presenta comptes de la seua gestió de cobrament 
cada noranta dies. 

La comptabilització dels ingressos procedents de la recaptació es porta a 
terme cada trenta dies. 

El termini màxim d’inici de l’acció executiva és de quatre mesos quan és 
l’entitat mateix qui la realitza, i de 12 mesos si es traca de la taxa 
d’abastiment d’aigua i clavegueram. 
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La recaptació dels impostos de Vehicles Tracció Mecànica i de Béns 
Immobles és gestionada íntegrament per SUMA, i la recaptació de 
l’impost de l’Increment de Valor de Terrens de Naturalesa Urbana la 
gestiona l’Ajuntament per mitjà d’una aplicació que permet fer el 
registre en comptabilitat de manera directa i per mitjà d’una interfície 
amb l’aplicació comptable. 

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

Quadre 19. Percentatges de recaptació d’alguns tributs 

  % de cobrament 
Període 

voluntari 
Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 85,6% 10,1% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 85,4% 31,9% 

Impost Béns Immobles 88,8% 31,9% 

Impost Activitats Econòmiques (*) 93,9% 31,9% 

El període de pagament voluntari de l’IBI i del IAE és del 27 de juliol al 2 
d’octubre, i de l’IVTM del 25 de març al 5 de juny. 

D’acord amb els qüestionaris, els percentatges de cobrament en període 
voluntari i executiu de les multes en l’exercici 2015 (que es realitza en 
col·laboració amb SUMA) han sigut els següents: 

Quadre 20.  Percentatges de recaptació de multes de trànsit 

% de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

58,3% 23,8% 

L’Entitat no té contractada la retirada de vehicles de la via pública amb 
una empresa privada; si bé s’ha contractat externament algun servei de 
manera esporàdica. La gestió directa per l’Ajuntament d’aquest servei va 
representar un cost per a aquest de 54.919 euros i els serveis externs 
contractats esporàdicament, un cost de 10.497 euros, mentre que els 
drets reconeguts per aquest concepte van ser de 25.474 euros. 

A més a més, també són rellevants els aspectes següents: 

- L’Ajuntament afirma que no hi ha valors prescrits, si bé en la 
liquidació del pressupost de 2014 figuren 1.013.920 euros de drets 
reconeguts pendents de cobrament de 2010 i anteriors, que atesa la 
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seua antiguitat podrien haver prescrit. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat bàsica en el control intern. 
En al·legacions indica que l’import identificat com a possibles 
valors prescrits és degut en realitat, en la seua major part a “saldos 
en comptabilitat que no tenen com a contrapartida un deutor real i 
que han de ser objecte d’un expedient de depuració de saldos”. 

- L’entitat SUMA dedueix directament de l’aplicació el seu premi de 
cobrança dels tributs i altres ingressos de dret públic que recapta. 

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. 

- Estendre el cobrament de tots els ingressos a través d’entitats 
bancàries. 

- Establir un sistema perquè el ciutadà puga realitzar la liquidació i 
pagament de tots els tributs mitjançant la utilització de signatura 
electrònica. 

- Ingressar diàriament en els comptes bancaris la recaptació que 
s’haja realitzat en metàl·lic en les dependències municipals. 

Tresoreria 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.530 punts, el que implica assolir 
el 84,3% de la màxima puntuació prevista. 

En l’àrea de tresoreria treballen tres funcionaris. El tresorer és funcionari 
amb habilitació nacional, que ocupa una plaça proveïda per concurs des 
del 2 de novembre de 2006. No està designat ala tresoreria cap altre 
funcionari amb habilitació nacional. 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament i l’aportada per les entitats 
bancàries, aquest és titular de 31 comptes bancaris distribuïts en nou bancs, 
12 dels quals són de recaptació i la resta són comptes operatius. Vuit 
d’aquests comptes no estaven inclosos en l’arqueig a 31 de desembre de 
2015 (tres de restringits de recaptació i cinc d’operatius), si bé tots tenien 
saldo zero. 

Hi ha tres persones autoritzades per a accedir als comptes de l’Entitat a 
través d’Internet, una de les quals autoritzada per a la consulta de saldos i 
totes elles per a la disposició mancomunada, segons informa l’Ajuntament, 
després del lliurament del document físic al banc amb les signatures 
autoritzades. 
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L’Entitat disposa d’un pla de disposició de fons aprovat per Decret 
d’Alcaldia de 14 de juny de 2013 (article 187 del TRLRHL). 

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

Es confeccionen plans de tresoreria cada noranta dies i se n’efectua el 
seguiment, encara que no són aprovats per cap òrgan. 

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 suportats amb conciliacions bancàries amb 
una periodicitat mensual i els signen les persones responsables. 
així mateix s’investiguen les partides conciliatòries amb més de sis 
mesos d’antiguitat. 

- Es manegen fons en efectiu amb un saldo mitjà de 143 euros, 
encara que no hi ha normes per escrit sobre l’import màxim que ha 
d’haver-hi en caixa, ni sobre el límit per a pagar en efectiu. Es 
realitzen arquejos periòdics d’aquests fons, encara que no es 
realitzen arquejos sorpresa a les persones que manegen diners en 
efectiu. 

- Hi ha almenys quatre comptes inactius o sense moviment durant 
l’exercici 2015. 

- L’obertura de comptes corrents l’aprova l’alcalde, sense cap 
informe. 

D’acord amb la informació aportada per les entitats de crèdit, 
l’Ajuntament no és titular de cap targeta de crèdit. 

L’Entitat no té acomptes de caixa fixa. 

La quantia dels pagaments per justificar efectuats durant 2015 va ser de 
605 euros, sense que hi haguera import pendent de justificar a 31 de 
desembre de 2015 i tots aquests, justificats dins del termini preceptiu. Pel 
que fa a això, es disposa de normes per escrit sobre el funcionament dels 
pagaments que cal justificar. 

El termini de pagament a proveïdors dels quatre trimestres de l’exercici 
2015 no 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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Així mateix, en cap trimestre de l’exercici el període mitjà de pagament a 
proveïdors no va superar el termini de 30 dies (article 5 del Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol), segons es mostra en el quadre següent: 

Quadre 21. Període mitjà de pagament a proveïdors 1 

Trimestre Dies 

1r trimestre 10 

2n trimestre 7 

3r trimestre 20 

4t trimestre 9 

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

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

- Deixar constància de les negociacions realitzades amb les entitats 
bancàries a fi d’obtenir la major rendibilitat possible dels diners en 
els comptes. 

Comptabilitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.805 punts, el que representa un 
60,2% de la puntuació màxima. 

Segons el qüestionari, no hi ha funcionaris assignats específicament a 
l’àrea de comptabilitat, 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, excepte que no tots els comptes 
restringits de recaptació i altres comptes es registren en 
comptabilitat (si bé el saldo d’aquests comptes és zero euros). 

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua 
comptabilitat garanteix un accés exclusiu a les persones que 
s’encarreguen de comptabilitzar. A aquesta aplicació accedeixen 
vuit persones. 

                                                
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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- La informació per a comptabilitzar les despeses tarda a arribar al 
departament comptable un màxim de cinc dies i aquest dedica cinc 
dies per registrar-les. 

- En les normes comptables elaborades per l’Entitat no estan definits 
els documents i registres comptables utilitzats, ni el flux que han de 
seguir els documents perquè els signen els distints responsables 
que intervenen en el procés comptable. 

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

- L’arxiu dels documents comptables està solament parcialment en 
suport informàtic. 

- Prèviament a realitzar 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 416.446 euros, dels quals 284.117 euros eren despeses de 
2015. 

- No s’ha realitzat el seguiment dels projectes de despesa de 2014, si 
bé en 2015 s’han calculat les desviacions de finançament. 

- No està regulat el termini i la forma per subministrar informació al 
Ple de l’Entitat 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, ni s’efectua un seguiment de les despeses amb 
finançament afectat que poguera generar gestionar-les. 

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

- No es periodifiquen els interessos. 

A fi de millorar el control intern d’aquesta àrea es recomana el següent: 

- 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 diferents a les qui efectuen les operacions comptables. 

Endeutament 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.040 punts, que representa el 
97,1% de la puntuació màxima. 
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La gestió de les operacions de crèdit la realitzen la Intervenció i la 
Tresoreria, 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 el web de l’Entitat figure l’import del deute i la seua 
evolució en els últims exercicis, així com els informes sobre estabilitat 
pressupostària. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Conclusions de l’Àrea d’Intervenció 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 8.140 punts, el 54,3% de la 
puntuació màxima possible, amb el desglossament per subàrees que 
s’indica en el quadre següent: 

Quadre 22. 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 5.850 11.280 51,9% 

Control financer i d'eficàcia 1.940 3.370 57,6% 

Total àrea 8.140 15.000 54,3% 

Organització i regulació 

El nombre de funcionaris adscrits a l’àrea d’Intervenció és de cinc, 
assignats a un negociat. El lloc de l’interventor està vacant des del 31 de 
març de 2014. Un funcionari amb habilitació nacional en un altre 
Ajuntament exerceix les funcions en règim d’acumulació, si bé algunes 
de les seues funcions les realitza la cap de negociat de comptabilitat, 
amb efectes des del 17 de març de 2015 fins al setembre de 2016. 

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

Funció interventora 

Aspectes generals 

El Ple de l’Entitat ha establit, per mitjà de les bases d’execució del 
pressupost, la fiscalització prèvia limitada per a les despeses de personal, 
contractació, transferències i subvencions, i altres. Es regulen els 
aspectes sobre els quals s’ha d’efectuar la fiscalització limitada, a més de 
l’existència i adequació del crèdit i de l’òrgan competent per a aprovar la 
despesa. 

Això no obstant, no s’ha realitzat un informe que reculla la fiscalització 
plena posterior corresponent a l’exercici 2015 (article 219.3 del TRLRHL). 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. Això no obstant, sí que hem obtingut 
evidència que s’ha efectuat en l’exercici 2014 sobre un mostreig de tots 
els tipus de despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada i s’ha 
comunicat als gestors perquè facen al·legacions. 

No s’ha donat compte al Ple de l’Entitat dels informes emesos de 
fiscalització plena posterior corresponents a l’exercici 2014. Aquesta 
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incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Així mateix, les bases d’execució del pressupost estableixen 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 s’hauria d’haver 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. 

Quadre 23. Informes de la Intervenció 

Estat dels informes Nombre 
Total d'informes emesos (*) 

Informes amb advertiments 3 

Informes amb discrepància  

(*) Dada no facilitada per l'Entitat, atés que no disposa d'un registre dels 
informes de fiscalització prèvia limitada emesos per la Intervenció. 

L’Entitat no dóna compte en el Ple dels informes de fiscalització prèvia 
amb discrepància (article 218 del TRLRHL). Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

En 2015 no es van efectuar advertiments com a conseqüència del 
fraccionament de l’objecte del contracte. 

El Ple de l’Entitat ha adoptat acords relatius a matèries sobre les quals hi 
havia informes de la Intervenció amb advertiments. 

Quan s’omet la fase de fiscalització no se n’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 els aspectes següents: 

- El compliment dels terminis en els diferents tràmits. 

- El contingut de l’informe econòmic i financer i de les bases 
d’execució del pressupost. 

- L’estimació adequada dels ingressos previstos en el pressupost. 
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Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

No es deixa constància que l’estimació dels ingressos es contrasta amb 
els drets liquidats i recaptats en els exercicis precedents. 

No es té constància que el Ple de l’Entitat haja tingut coneixement dels 
informes sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària (article 16 
del REP). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. A més no s’han tramés a la Generalitat els 
informes esmentats. 

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. 

- L’existència d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

- La situació d’endeutament de l’Entitat. 

No en totes les aprovacions o modificacions d’ordenances fiscals hi ha 
informe de fiscalització de la Intervenció. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

No es té constància que es fiscalitzen les anul·lacions de drets, ja siguen 
per insolvències, errors o prescripció. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. L’Entitat 
informa que solament es fiscalitzen les anul·lacions de drets que 
representen una eixida material de fons, la resta se substitueix per la 
presa de raó, prevista en les bases d’execució del pressupost. 

No s’ha obtingut evidència de la realització en l’exercici 2015 de cap 
informe de la Intervenció quan es concedeixen subvencions directes. 
L’Entitat manifesta que les bases d’execució del pressupost inclouen 
aquest tipus de despeses dins de la fiscalització prèvia limitada; això no 
obstant, la base 71 estableix que solament s’exigeix la constatació de 
“L’existència d’una proposta de conveni”, el que no permet assegurar el 
compliment efectiu de les previsions que es contenen en l’article 22.2 de 
l’LGS. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

En la fiscalització de subvencions, la Intervenció realitza una fiscalització 
prèvia limitada, el contingut de la qual se limita a constatar l’existència de 
compte justificatiu conformat pel centre gestor de la subvenció, motiu pel qual 
no s’ha acreditat que en la fiscalització posterior es comproven els 
aspectes següents: 

- La presentació dins el termini del compte justificatiu 
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- L’acreditació de les despeses mitjançant factures o documents de 
valor probatori 

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

- Que no a finançat despeses que preceptivament no poden ser 
finançades 

- Si hi ha imports pendents de justificar els comptes dels quals s’han 
retut fora de termini 

- La realització de l’activitat subvencionada 

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

La Intervenció no efectua cap seguiment sobre el període mitjà de 
pagament (article 18 de la LOEPSF). 

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 

- Les adquisicions i alienacions de béns immobles 

- Altes i baixes de l’inventari 

Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat ha regulat el control financer en les bases d’execució del 
pressupost i utilitza mitjans aliens, però no s’ha acreditat l’haja realitzat 
en l’exercici 2015. Els informes efectuats en l’exercici anterior s’han 
posat en coneixement del president de l’Entitat, però no del Ple de 
l’Ajuntament. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. Segons l’Entitat, s’efectua un 
seguiment de les recomanacions. 

No s’ha implantat, en canvi, el control d’eficàcia, si bé es preveu 
implantar-lo en els pròxims dos anys (articles 220 i 221 del TRLRHL). 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 
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L’Entitat no coneix els objectius dels programes, ni ha establit indicadors. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

Segons el qüestionari, es realitzen auditories públiques, en concret de 
regularitat comptable, de compliment i operativa. Això no obstant, en el 
qüestionari de la Intervenció es va contestar que no s’efectuava el 
control d’eficàcia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 3.635 punts, que representa un 
72,7% de la puntuació màxima possible, el desglossament de la qual per 
subàrees és el que indica el quadre següent: 

Quadre 24. Puntuacions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 

Subàrees 
Puntuació de 
l'Ajuntament 

(a) 

Puntuació 
màxima (b) 

%(a/b) 

Organització de l'àrea informàtica 1.595 2.590 61,6% 

Operacions en els sistemes d'informació 680 910 74,7% 

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

1.360 1.500 90,7% 

Total àrea 3.635 5.000 72,7% 

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 
dos funcionaris i un treballador laboral temporal, i està estructurat en un 
negociat. 

L’Entitat no disposa d’un pla estratègic dels sistemes d’informació. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. Sí que disposa, en canvi, d’un pla anual de 
projectes dels sistemes d’informació. 

Pel que fa a la seguretat de la informació, no s’han identificat els 
responsables ni s’han assignat les funcions que indica l’article 12 del 
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que estableix l’Esquema Nacional de 
Seguretat. En canvi, quant a la protecció de dades, sí que s’han 
identificat responsables i assignat les funcions previstes en 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. 

L’Entitat no disposa del document o documents de seguretat a què es 
refereix l’article 88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
desenvolupa la LOPD i s’ha elaborat un nou document, pendent 
d’aprovació. En canvi, 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 adequació a l’Esquema Nacional d’Interoperatibilitat a què es 
refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de 
gener. 

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. 

- 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 de 
programari. 

- Establir 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 de maquinari. No hi ha 
procediments per a gestionar les incidències i problemes en terminis 
adequats. No obstant això, es deixa constància de les incidències menys 
comunes. 

Es registra l’activitat en la xarxa local (càrrega de xarxa, comportaments 
anòmals, etc.), i se’n realitza el seguiment. 

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

- Servei d’atenció a l’usuari de TI 

- Servei de manteniment i/o reparació de maquinari 

- Servei de desenvolupament o modificació de programes 

- Servei d’allotjament de dades i/o aplicacions 

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

- Establir controls d’accés a les dependències de l’Entitat 

- Registrar documentalment tots els accessos al CPD, i establir 
controls de les condicions ambientals en el CPD. 

- Per a les funcions de TI contractades amb tercers, definir acords de 
nivells de servei mesurables per a aquests contractes. 

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. 
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A més, hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i 
modificacions) d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. 

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

- Establir que les baixes de personal es comuniquen puntualment al 
departament de TI. 

- Elaborar un pla de continuïtat que preveja els procediments de 
recuperació dels processos importants de l’Entitat amb terminis i 
objectius de temps de recuperació. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Al·legacions presentades per l’Ajuntament 
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

Alegaciones  que  se  formulan  al  borrador  del  informe  “Control  interno  del
Ayuntamiento de Crevillent. Ejercicio 2015.”

 

Primera alegación

Apartado  del  borrador  del  informe:  Anexo  III Conclusiones  del  Área  de  Gestión
Administrativa, página 27, parágrafo C.7.

 

Se  cuestiona  que  el  “libro  de  actas  del  Pleno  y  de  la  Junta  de  Gobierno  Local
correspondiente a las sesiones celebradas desde junio de 2015 están en soporte digital
firmadas pero no debidamente foliadas y diligenciadas (…)”

 

A este respecto se quiere señalar que la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, cuando regula en el artículo 122 el libro de
actas, dispone lo siguiente:

 

“1. Las actas de las sesiones, una vez aprobadas, se transcribirán en el libro de
actas  o  pliegos  de  hojas  habilitados  en  la  forma  que  reglamentariamente  se
establezca, autorizándolas con sus firmas el presidente o presidenta y el secretario o
secretaria de la corporación. Las entidades garantizarán la conservación en soporte
digital de los libros de actas de los órganos colegiados.

 

 2.  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. En el caso
en que las Actas se transcriban en documento electrónico, éste será validado a
través de la firma electrónica.

 

3. Los requisitos y formalidades que deban cumplirse para la habilitación de pliegos
de hojas y su posterior encuadernación, y, en su caso, la trascripción de las actas en
documento electrónico, se fijarán reglamentariamente por el Consell.”

 

A falta de desarrollo reglamentario por el Consell hasta el momento, -el Decreto 220/2014
de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración
Electrónica de la Comunitat Valenciana solo es aplicable a las entidades que integran la
Administración local, en los términos concretos que expresamente se establecen en el
decreto y que no se refieren a esta materia-, el Ayuntamiento de Crevillent dispone de una
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL  USO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA,  aprobada  por  acuerdo  del  Pleno  de  fecha  24  de  Julio  de  2012  y
publicada en el BOP nº 213 de 8 de Noviembre de 2012.

 

Esta ordenanza regula los documentos electrónicos de la siguiente manera
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

“Artículo 37. 

1.  Se  entiende  por  documento  electrónico  cualquier  representación  de  texto,
imagen,  sonido o  video,  o  las  combinaciones  de  todos  o  alguno  de  estos 
elementos,  que  haya  sido  codificada  mediante  el  empleo de un programa de
tratamiento de la información y resulte legible gracias al mismo  programa   usado  
para   su   generación   u   otro   equivalente,   siendo   susceptible   de tramitación
individualizado.  

2.  Los  documentos  administrativos  electrónicos,  a  su  vez,  deberán  haber  sido 
expedido  y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma previstos en
los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007 y,  deberán ajustarse a los requisitos de
validez previstos en la Ley 30/1992, de 26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento Administrativo Común.  

3.  Los  documentos  administrativo  electrónicos  emitidos  por  las  administraciones
incluidas en el artículo  2  de  esta  ordenanza,  de  conformidad  con  lo  dispuesto 
en  los  apartados  anteriores,  gozarán  de  la  validez  de  documento  original 
siempre  que  quede  garantizada  su  autenticidad, integridad, conservación  y, en
su  caso,  recepción  de  manera  fehaciente  por  sus  destinatarios,  así  como  el 
cumplimiento  de  las  demás  garantías  y  requisitos  exigidos  por  la  normativa
aplicable.  

4.  Estos  documentos  desplegarán  su  eficacia  cuando  sean  recibidos  por  sus
destinatarios.”

 

Por consiguiente vista la posibilidad legal de transcripción de las actas en un documento
electrónico  y  atendiendo  a  la  regulación  contemplada  en  la  Ordenanza  municipal
reguladora del uso de la administración electrónica, cabe concluir que en el Ayuntamiento
de Crevillent  se  cumplen las  prescripciones legales  y  reglamentarias  aplicables  en la
materia y no se comparten las consideraciones vertidas al respecto sobre que sea una
incidencia  y  que además ésta  sea  básica  y  que implique una  debilidad  relevante  de
control interno..

 

Cuestión distinta es si realmente lo que se está planteado por la Sindicatura de Cuentas
de la Comunidad Valenciana, es que la sustitución de los libros físicos de las actas de
Pleno y Junta de Gobierno local, por libros electrónicos, no es correcta puesto que “(…)
están en soporte digital firmadas, pero no debidamente foliadas y diligenciadas (…)”. 

 

Atendiendo el tenor literal de los artículos 198 y 199 del 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), aludidos por la Sindicatura de Cuentas
en su Borrador, entiendo que en la actualidad habría que hablar más de inaplicabilidad
que de derogación de estos artículos; no es un debate de legalidad, sino de lógica, el que
plantea evitar el choque entre un expediente de Pleno o de Junta de Gobierno tramitado
íntegramente por medios electrónicos y un formalismo final que, de observarse, estrictu
sensu, obligaría a imprimir -por primera vez- el acta y a rubricarla, sellarla, transcribirla y
encuadernarla. Pero lo cierto es que partiendo de la normativa relacionada, el funcionario
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

que suscribe entiende que no es posible  sustituir  el  libro físico de actas por  un libro
electrónico, ya que no existe una normativa ni estatal ni autonómica que desarrolle este
precepto  (artículo  122  de  la  Ley  8/2010)   y  tampoco  la  Ordenanza  municipal  o  el
Reglamento  Orgánico  Municipal  (que en  realidad  sería  el  medio  más  adecuado)  dan
respuesta  a  esta  cuestión.  Por  último  el  programa  gestor  documental  de  este
Ayuntamiento no recoge la posibilidad o la utilidad de confeccionar un libro electrónico de
las actas del Ayuntamiento-Pleno y de la Junta de Gobierno Local; documentar las actas
de forma electrónica sí que es posible, pero no lo es la confección de un libro electrónico,
entendido éste como el equivalente al libro físico, como documento solemne en donde se
transcriban de forma correlativa las actas de las sesiones una vez aprobadas.  

 

Segunda alegación

Apartado  del  borrador  del  informe:  Anexo  III Conclusiones  del  Área  de  Gestión
Administrativa, página 27, parágrafo C.7.

 

Se cuestiona que “La transcripción se realiza en un plazo superior al mes.”

 

A este respecto se quiere señalar que tanto el artículo 110 como el 199 del ROF disponen
que el acta se transcribirá una vez aprobada y de la misma manera se expresa el artículo
122  de  la  Ley  de  Régimen  Local  valenciana,  como  arriba  se  puede  comprobar.
Establecida la periodicidad mínima en un mes para este Ayuntamiento según el artículo
46  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,
lógicamente no puede ser transcrita un acta del Ayuntamiento-Pleno en un plazo inferior
so pena de infringir los preceptos legales que se están comentando, puesto que si el acta
de una sesión se aprueba en la sesión siguiente, no es posible su transcripción antes de
un mes, salvo que se hubiera establecido una periodicidad de sesiones inferior -y no es el
caso-,  por lo que tampoco se comparten las consideraciones vertidas al respecto sobre
que sea una incidencia  y  que además ésta sea básica y que implique una debilidad
relevante de control interno.

 

Tercera alegación

Apartado  del  borrador  del  informe:  Anexo  III Conclusiones  del  Área  de  Gestión
Administrativa, página 27, parágrafo C.14.

 

Se cuestiona que “La comprobación efectuada por la Sindicatura en la web ha puesto de
manifiesto que  la Entidad no se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por la
Ley de Transparencia.”

 

A este respecto se quiere señalar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Ley de Transparencia, implica la asunción de funciones y tareas que deben realizarse
en el marco de las facultades de autoorganización de cada entidad local a propuesta del
órgano con competencias para ello, el Alcalde; quien propondrá en razón justificada a las
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

circunstancias de volumen y dificultad de trabajo concurrentes; con ello quiere ponerse de
manifiesto  que  la  asignación  de  funciones  complementarias  -puesto  que  no  se
corresponden con las reservadas de fe pública y asesoramiento legal  preceptivo tal  y
como las desarrolla el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula
el  Régimen Jurídico  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local  con  Habilitación  de
Carácter  Nacional-  relacionadas  con  la  implementación  de  sistemas  de  transparencia
puede guardar una cierta correlación con alguna de las funciones reservadas propias de
la secretaría, pero sin embargo no están atribuidas de forma expresa a esta Secretaría;
podría plantearse su encuadre también en el  “Área del Entorno Tecnológico” a la que
alude el Borrador de Sindicatura en otra parte del informe. Nos encontramos ante una
tarea transversal que afecta a toda la organización -no sólo a este Departamento- y que
no  ha  sido  definida  la  asunción  de  responsabilidades  en  esta  materia  a  través  del
instrumento  idóneo  a  tal  fin  (Relación  de  Puestos  de  Trabajo),  por  lo  que  resulta
cuestionable  atribuir  esta  incidencia  básica  y  que  implica  una  debilidad  relevante  de
control interno, a esta Secretaría.

 

En Crevillent, a 14 de diciembre de 2016.

 

EL SECRETARIO. Fdo.: Manuel Rodes Rives.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

Ngdo. Área INTERVENCIÓN
Asunto: Comunicación remisión alegaciones

 
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CALLE SANT VICENT, 4
46002 VALENCIA
(VALENCIA)
 

De conformidad con su escrito de fecha 28 de noviembre  de remisión de borrador del
Informe  “El Control  Interno del ayuntamiento de Crevillent,  Ejercicio 2015”, por la presente les
comunicamos que, con fecha 14 de diciembre se presentaron, de forma electrónica  en la página de
esa sindicatura, las alegaciones efectuadas por este Ayuntamiento a dicho borrador.

Atentamente les saluda,

EL ALCALDE
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ANNEX VIII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
  



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

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CREVILLENT 
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.  

El projecte de l'Informe de fiscalització va aplegar, si calia, les 
observacions i es van efectuar les modificacions que es consideraren 
oportunes derivades de la fase a què s’ha fet referència abans. 

Mitjançant l'escrit de 28 de novembre 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 
14 de desembre de 2016. 

Dins del termini concedit i mitjançant el registre d'aquesta Sindicatura, 
es van rebre les al·legacions efectuades i n'assenyalem el següent: 

1. DEPARTAMENT DE LA INTERVENCIÓ 

Primera al·legació: 

Quadre 13 de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament justifica que ha tramés el pressupost de l'exercici de 2015 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el 27 de febrer de 
2015. 

Ja que l'Entitat ha justificat la tramesa a l'Administració de l'Estat, cal 
expressar-ho en el quadre 13 de l'esborrany de l'Informe, si bé es manté 
que no ha complit el termini legalment establit. 

Conseqüències en l’Informe: 

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



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

 

Segona al·legació: 

Paràgraf 2 de l'apartat "Despeses d'inversió", de l'annex IV de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que el departament de la Intervenció assumeix les 
funcions de l'àrea d'inversions per la inexistència d'una àrea amb 
personal format i suficient. Indica també la falta de mitjans personals del 
mateix departament d'Intervenció. 

L'Ajuntament confirma en les seues al·legacions l'observació posada de 
manifest en l'esborrany de l'Informe, i per això es manté la redacció. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Paràgraf 14 de l'apartat "Comptabilitat", de l'annex IV i paràgraf 24 de 
l'apartat de “Funció interventora”, "Informes específics" de l'annex V de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament manifesta que l'eina comptable no permet que s'enllace 
l'inventari de béns amb la comptabilitat. 

Aquesta al·legació confirma la incidència indicada en l'esborrany de 
l'Informe sobre la mancança del sistema comptable per a proporcionar 
informació sobre el patrimoni de l'Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Apartat 2.5.a) i paràgraf 14 de l'apartat "Funció interventora", "Aspectes 
generals" de l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat informa ara, en fase d'al·legacions, per mitjà d'una "Nota 
d'Intervenció" signada el 12 de desembre de 2016, dos dies abans que 
acabés el termini per a les al·legacions, que ha tramés al Ple l'informe de 
fiscalització plena posterior de les despeses corresponents a l'exercici de 
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2014. No obstant això, no acredita que el Ple de l'Ajuntament n'haja 
tingut constatació. 

Així mateix, està pendent que s'acredite l'elaboració de l'informe de 
fiscalització posterior de despeses corresponent a l'exercici de 2015, i per 
això mantenim la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 2.5.e), i l'últim paràgraf de l'apartat "Funció interventora" "Aspectes 
generals" de l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat, sense cap justificació, manifesta que no s'han produït omissions 
en la fase de fiscalització per part de la Intervenció General durant 2015. 

Quant a això, cal esmentar que l'Ajuntament no va respondre la 
corresponent pregunta del qüestionari ni tampoc va aportar un informe 
justificatiu de la inexistència d'omissions de la fase de fiscalització de 
despeses. Tot això es va tenir en consideració, juntament amb els 42 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits tramitats entre els 
anys 2014 i 2015 per un import total d'1.400.194 euros, que acrediten la 
realització de despeses sense crèdit o prescindint del procediment 
legalment establit, sense fiscalització prèvia. 

Per tant, cal mantenir la incidència indicada en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Apartat 2.5.i) i últim paràgraf de l'apartat "Funció Interventora", "Aspectes 
generals", de l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament manifesta, sense aportar cap justificació, que fiscalitza 
l'existència d'una proposta de conveni. En l'al·legació es relacionen les 
circumstàcies que conté l'informe del centre gestor a l'efecte de 
comprovar la justificació de les despeses subvencionades. 

Aquesta al·legació no contradiu la incidència manifestada en l'esborrany 
de l'Informe referida a l'informe de la Intervenció. En al·legacions, no 
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s'acredita tampoc que la Intervenció haja complit efectivament  totes les 
previsions contingudes en l'article 22.2 de l'LGS. Per tant, les noves 
manifestacions de l'Ajuntament no permeten justificar un canvi de 
criteri, raó per la qual cal mantenir la incidència manifestada en 
l'esborrany de l'Informe.  

Conseqüències en l’Informe: 

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

2. DEPARTAMENT DE PERSONAL 

Primera al·legació: 

Paràgraf 12 de l'apartat "Personal al servei de la Corporació", de l'annex III 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que Determinats canvis de departament es realitzen sense 
convocatòria pública perquè és preceptiva per als supòsits ordinaris de provisió 
de llocs de treball (concurs, lliure designació, millora d'ocupació), però no per als 
supòsits especials (adscripció per motius de salut, adscripció temporal, 
redistribució d'efectius, permuta, entre altres). 

Aquestes manifestacions no es corresponen amb la resposta donada en 
el qüestionari. No obstant això, ara, en fase d'al·legacions, l'Ajuntament 
matisa que no en tots els casos era preceptiva la convocatòria pública. 

Si bé no s'hi ha acreditat, podem afegir-ho en l'esborrany de l'Informe, 
en el sentit que "no sempre és preceptiu" els canvis de departament es 
realitzen mitjançant convocatòria pública. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes 
assenyalats. 

Segona al·legació: 

Apartat 2.3, "Personal", punt b) i paràgraf 14 de l'apartat "Personal al servei 
de la Corporació", de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica que Els acords aprovatoris del complement de 
productivitat s'han fonamentat en criteris objectius relacionats amb els 
conceptes establits en l'article 5 del Reial Decret 861/1986. 
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Aquesta al·legació contradiu la resposta donada pel mateix funcionari en 
el qüestionari corresponent. Com que no s'aporta cap justificació que 
permeta un canvi de resposta, s'ha de mantenir la redacció del paràgraf 
al·legat de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

3. DEPARTAMENT DE TRESORERIA 

Única al·legació: 

Apartat 2.4.d) i paràgraf 14 de l'apartat "Recaptació", de l'annex IV de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega sobre l'existència de valors prescrits. Manifesta que 
des d'un punt de vista quantitatiu i analitzant la situació per a igual període 
2010 i anteriors, però amb les dades de la liquidació de 2015, la xifra disminueix 
a 480.817,18 euros. Des d'un punt de vista qualitatiu, cal dir que una part 
important d'aqueix pendent es refereix a saldos en comptabilitat que no tenen 
com a contrapartida un deutor real i que han de ser objecte d'un expedient de 
depuració de saldos, tal com s'expressa en l'informe del compte de recaptació 
municipal de 2008, aprovat per l'Acord del Ple de 21 de desembre de 2009... 
Indica que, a causa de la falta de mitjans dels serveis econòmics, aquest 
expedient no ha pogut ser dut a terme tot i l'advertiment que aquest informe 
havia de ser una prioritat. 

Aquesta al·legació no contradiu la incidència manifestada en l'esborrany 
de l'Informe, si bé caldria afegir els motius al·legats ara en fase 
d'al·legacions, especialment els referits al fet que l'import identificat com 
a possibles valors prescrits, en realitat, és degut en gran part, segons 
manifesta l'Entitat, a saldos en comptabilitat que no tenen com a contrapartida 
un deutor real i que han de ser objecte d'un expedient de depuració de saldos. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes 
assenyalats. 
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4. DEPARTAMENT DE SECRETARIA 

Primera al·legació: 

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

Comentaris: 

L'Entitat, per una part transcriu en la seua al·legació l'article 122 de la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, referit al llibre d'actes. Indica que aquest 
precepte no és aplicable perquè no s'ha desenvolupat 
reglamentàriament. Manifesta també que l'Ajuntament disposa d'una 
ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica 
publicada en el BOP, de 8 de novembre de 2012. 

D'altra banda al·lega que: Qüestió distinta és si realment el que està 
plantejant-se […] és que la substitució dels llibres físics de les actes del Ple i la 
Junta de Govern Local, per llibres electrònics no és correcta, puix que […] estan 
en suport digital signades, però no degudament foliades i diligenciades […] i ho 
enllaça dient que en l'actualitat, pel que fa als articles 198 i 199 del ROF, 
caldria parlar més d'inaplicabilitat que derogació d'aquests articles". 

Per acabar, com a conclusió final, assevera que documentar les actes de 
forma electrònica sí que és possible, però no ho és confeccionar un llibre 
electrònic, entés com l'equivalent al llibre físic, com a document solemne on es 
transcriguen de manera correlativa les actes de les sessions una vegada 
aprovades. 

L'al·legació no pot acceptar-se perquè en el curs del treball de camp es va 
constatar que les actes corresponents als acords del Ple i de la Junta de 
Govern Local 2015, no estaven degudament foliades i diligenciades, ni 
tampoc signades electrònicament. En fase d'al·legacions no es demostra 
el contrari, si bé s'indica que estan signades electrònicament a partir de 
gener de 2016, segons manifesta la mateixa Entitat, fet que consta en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Paràgraf 4 de l'apartat "Secretaria, registre i actes", de l'annex III de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega sobre el moment en què han de transcriure's  les actes del Ple 
de l'Ajuntament i que lògicament no pot ser transcrita una acta de 
l'Ajuntament en Ple en un termini inferior, sota pena d'infringir els preceptes 
legals […] puix que si l'acta d'una sessió s'aprova en la sessió següent, no és 
possible la transcripció abans d'un mes, tret que s'hi hagués establit una 
periodicitat de sessions inferior […]. 

En l'esborrany de l'Informe s'indica que les actes han de transcriure's en 
el llibre corresponent en el termini d'un mes, en relació amb el que 
disposa l'article 110 del ROF. 

Per aquest motiu, l'al·legació no pot acceptar-se, ja que tal com estableix 
l'article 110.2 del ROF, les actes del Ple han de transcriure's en el llibre 
d'actes o document electrònic equivalent de fulls mòbils corresponent 
(article 199.1 del ROF) una vegada aprovada pel Ple. A la mateixa 
conclusió hem d'arribar pel que fa a les actes de la Junta de Govern Local. 

De les al·legacions es desprén que l'Entitat interpreta el mes per a 
transcriure l'acta al llibre corresponent des de la realització de la sessió 
plenària o de la sessió de la Junta de Govern Local, quan el correcte és 
des de l'aprovació, tal com literalment preveu el dit article 110.2 del ROF. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat 2.1.d) i paràgraf 6 de l'apartat "Secretaria, registre i actes", de 
l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a les obligacions imposades per la Llei de Transparència. 
L'Entitat reivindica les facultats d'autoorganització i la necessitat 
d'assignació de funcions als distints departament en relació amb la 
transparència, per tractar-se d'una tasca transversal que afecta tota 
l'organització i no sols la Secretaria. Per aquest motiu es qüestiona que la 
incidència s'atribuïsca a Secretaria. 

L'al·legació no es pot acceptar, ja que la incidència manifestada en 
l'esborrany de l'Informe no ha sigut contrarestada. Les al·legacions  es 
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limiten a reivindicar que les obligacions en matèria de transparència no 
corresponen sols al departament de Secretaria, sinó a tota l'organització. 

No compartim aquest criteri perquè les obligacions derivades de la Llei 
de Transparència es refereixen, fonamentalment, a la publicitat dels 
actes administratius i a l'accés dels ciutadans als arxius i expedients 
administratius, aspectes que incideixen de manera directa en les 
funcions de la Secretaria municipal. 

Conseqüències en l’Informe: 

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