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1. INTRODUCCIÓ 

Les despeses del personal al servei de l'Administració representa la 
despesa més important de la Generalitat i són auditades anualment per 
la Sindicatura de Comptes com a part de la fiscalització del Compte de 
l'Administració de la Generalitat. 

L'evolució en els últims anys del nombre d'empleats i de la despesa del 
capítol 1 del pressupost de la Generalitat mostra la gran importància 
d'aquest component de la despesa pública. 

 

 Nombre  d'empleats a final d'any Obligacions 
reconegudes 

capítol 1 
(milions 
d'euros)  

Total 

Funcionaris Estatutaris Laborals 
Even- 
tuals Carrera Interins Fixos 

Tem-
porals 

Fixos 
Tem-
porals 

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

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

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

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

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

2007 127.799 58.046 13.999 29.275 20.163 2.543 3.669 104 4.494,0

Quadre 1 

 
Gràfic 1     Gràfic 2  
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La distribució per conselleries dels empleats públics en 2012 és la 
següent: 

 

Consel ler ies  

Relac ions de l locs  de t rebal l  ( 1)  Núm. 
d 'empleats

31-12-2012 
Ocupats  Vacants  Total  

Presidència, Agricultura, Pesca, A. i A. 1.570 286 1.856 1.580 

Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 1.021 124 1.145 1.028 

Hisenda i Administració Pública 1.337 70 1.407 1.340 

Educació, Cultura i Esport 55.988 64 56.052 57.509 

Serveis centrals i territorials 4.910 64 4.974 5.021 

Docents 44.030 0 51.078 52.488 

Sanitat 44.930 951 45.881 51.482 

Serveis centrals i territorials 900 91 991 942 

Personal sanitari 44.030 860 44.890 50.540 

Infraestructures, Territori i Medi Ambient 1.328 150 1.478 1.332 

Benestar Social  2.417 74 2.491 2.546 

Governació i Justícia 5.053 132 5.185 5.163 

Serveis centrals i territorials 455 39 494 457 

Personal de justícia 4.598 93 4.691 4.706 

Total  113.644 1.851 115.495 121.980 

Quadre 2 

La gestió d'un volum tan elevat d'empleats amb diferents 
característiques juridicoadministratives (funcionaris, estatutaris, 
interins, substituts, eventuals, laborals, etc.), fa especialment complexa 
aquesta gestió que està suportada per diversos sistemes informatitzats 
d'acord amb la dita grandària i complexitat. 

Per raó de la importància del capítol 1 del pressupost, la fiscalització que 
anualment realitza la Sindicatura ha requerit2 la revisió dels sistemes 
informatitzats que suporten els procediments de gestió de personal i dels 
sistemes de control intern establits. La seua magnitud i complexitat 
comporten que es planifique amb un horitzó plurianual. 

                                                                 

1  Hi ha empleats de caràcter temporal que no ocupen llocs de treball de la plantilla. 

2   L'article 58 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, estableix 
que “en l'exercici de la funció fiscalitzadora s'avaluarà adequadament el control 
intern de les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades” i l'article 11.U de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de maig, de Sindicatura de Comptes 
(LSC) estableix expressament que “En l'exercici de la seua funció fiscalitzadora la 
Sindicatura de Comptes proposarà les mesures que considere que cal adoptar per a 
la millor gestió economicoadministrativa del sector públic valencià, així com 
aquelles més idònies par a aconseguir-ne un control més eficaç.” 
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Per tot això, com a part de la fiscalització dels exercicis 2008 i 2010 de la 
Generalitat, es realitzaren sengles auditories d'eficàcia dels sistemes 
d'informació i de control intern per mitjà dels quals es gestiona la 
nòmina, tot incloent-hi els documents comptables relacionats que 
genera i la seua comptabilitat: 

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

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

En el present informe s'ha inclòs el seguiment de la situació de les 
recomanacions efectuades en aquests dos informes. 

D'acord amb el pla establit, en aquest Informe hem revisat els sistemes 
d'informació i de control intern dels procediments de gestió dels llocs de 
treball i la cobertura de llocs temporals de les nòmines de l'administració 
docent, de justícia i sanitat que no van ser inclosos en les revisions 
realitzades dels exercicis 2008 i 2010. 

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

L'auditoria l'ha realitzada el personal especialitzat de la Sindicatura de 
Comptes amb la col·laboració d'experts independents externs. 

Cal destacar que la col·laboració del personal i dels responsables dels 
departaments de sistemes d'informació i d'administració dels processos 
de gestió auditats ha sigut en qualsevol moment completa, col·laboració 
que ha facilitat la bona marxa dels treballs d'auditoria, el resultat dels 
quals s'aplega en aquest Informe. 

2. OBJECTIUS DE L'AUDITORIA 

En virtut del que disposa l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d'acord 
amb el que preveuen els programes anuals d'actuació de 2012 i 2013, els 
objectius del present treball s'han concretat en: 

a) Analitzar els sistemes d'informació i de control intern dels 
procediments de gestió dels llocs de treball i la cobertura de llocs 
temporals de les nòmines de l'administració docent, de justícia i de 
sanitat. 

El treball ha consistit a determinar si el grau d'eficàcia dels controls 
existents en els sistemes d'informació, tant en les aplicacions 
informàtiques com en els procediments manuals, aporta un nivell 
de confiança raonable per a garantir la correcta execució dels 
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processos de gestió de llocs i la cobertura de llocs temporals, i per a 
reduir el risc d'errors o irregularitats. 

b) Revisar els controls d'accés a la xarxa de gestió de la Conselleria de 
Sanitat. 

c) Avaluar el grau d'implantació de les recomanacions efectuades en 
els informes sobre els sistemes d'informació i de control intern que 
suporten els processos de gestió de la nòmina del personal sanitari 
de la Generalitat i de l'administració general relatius als exercicis 
2010 i 2008 respectivament. 

d) També hem realitzat una sèrie de proves massives de dades 
dirigides a comprovar si la informació generada pels sistemes 
d'informació que suporten la gestió de les nòmines i que 
s'incorpora a l'aplicació comptable, té un grau suficient de garantia 
respecte a la seua validesa, integritat i exactitud. 

De la mateixa manera es pretén oferir mesures correctores a les 
possibles deficiències de control intern trobades en el curs de l'auditoria, 
perquè es formulen les pertinents recomanacions que contribuïsquen a 
incrementar l'eficàcia del sistema de control intern i l'eficiència dels 
processos de gestió. 

El disseny, la implantació i el bon funcionament dels controls en els 
processos de gestió i en els sistemes d'informació és una responsabilitat 
que correspon als òrgans de direcció de les conselleries responsables dels 
processos revisats. 

Les deficiències de control i les recomanacions que indiquem en els 
apartats següents han sigut comunicades íntegrament i detalladament 
als interlocutors amb la Sindicatura de les conselleries afectades perquè 
puguen establir prioritats en la implantació d'accions correctores. 

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

3. ABAST DEL TREBALL REALITZAT 

 L'abast d'aquesta auditoria comprén: 

a) L'anàlisi dels sistemes d'informació que suporten la gestió del 
personal temporal de la Conselleria de Sanitat (CS).  

Aquesta anàlisi ha inclòs la revisió de les aplicacions informàtiques 
MASTIN i CIRO, sobre las quals s'ha efectuat un seguiment dels 
controls revisats en 2010; i ULISES, que és l'aplicació utilitzada per 
la Conselleria de Sanitat per a gestionar la cobertura dels llocs 
temporals la duració dels quals es preveu superior a un mes. 

b) L'anàlisi dels sistemes d'informació que suporten la gestió de llocs 
de treball i del personal temporal docent.  
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Aquesta anàlisi ha inclòs la revisió de l'aplicació REGPER, utilitzada 
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a gestionar la 
creació, modificació i supressió dels llocs de treball docents i la 
cobertura dels llocs temporals en aquest àmbit. 

c) L'anàlisi dels sistemes d'informació que suporten la gestió de llocs 
de treball i del personal temporal de justícia.  

Aquesta anàlisi ha inclòs la revisió de l'aplicació GESPERJU, 
utilitzada por la Conselleria de Governació i Justícia. 

d) Quant als controls generals de tecnologies de la informació (CGTI), 
hem examinat els controls d'accés a la xarxa de gestió de la 
Conselleria de Sanitat i s'ha efectuat el seguiment de la implantació 
de les recomanacions  d'informes anteriors sobre els CGTI. 

e) Proves massives de dades destinades a recolzar el treball de 
fiscalització del Compte General. En concret hem verificat: 

- La validesa, integritat i exactitud de las bases de dades 
facilitades de les nòmines del personal de la Generalitat i de la 
informació comptabilitzada en concepte de nòmines en 
l'aplicació comptable SIP de la Generalitat (exercicis 2011 i 
2012). 

- L'adequació de determinats complements de nòmina meritats 
en els exercicis 2011 i 2012. 

f) L'anàlisi de la situació i el grau d'implantació de les recomanacions 
realitzades en l'informe sobre els sistemes d'informació i de control 
intern que donen suport als processos de gestió de la nòmina de 
personal sanitari de 2010 i del personal d'administració general, 
docents i justícia de 2008. 

El període revisat ha abastat els exercicis 2011 i 2012 i mostrem la 
situació dels controls implantats en els procediments de gestió revisats 
existent al tancament de l'exercici de 2012. 

Els procediments de gestió de llocs de treball i cobertura temporal de 
llocs es troben suportats per diverses aplicacions informàtiques. La 
descripció gràfica simplificada de l'entorn tecnològic dels processos 
analitzats, la mostrem en el gràfic 3. 
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Gràfic 3 

4. CONCLUSIONS GENERALS  

4.1 Sobre els controls en els processos de gestió 

D'acord amb els objectius i l'abast definits en l'apartat anterior, la 
present revisió ha considerat els controls, tant manuals com 
automatitzats existents en els procediments de gestió dels llocs de 
treball i per a la provisió de llocs temporals de les àrees de sanitat, 
justícia i educació de la Generalitat. 

Com a resultat d'aquest treball, podem concloure que, en conjunt, el 
nivell de control existent en els processos de gestió i en els sistemes 
d'informació aporta un nivell de confiança raonable per a garantir la 
seua correcta execució, l'adequada comptabilització de les transaccions 
realitzades i la validesa, exactitud i integritat de la informació 
relacionada. 

Durant la realització del treball de fiscalització s'han identificat les 
deficiències de control que indiquem més avant i hem proposat 
recomanacions, la implantació de les quals contribuiria a incrementar el 
nivell de control existent en els sistemes d'informació i de gestió i, per 
tant, reduir el risc d'errors i irregularitats. 

El quadre i el gràfic següents, mostren el grau de compliment de la sèrie 
de controls analitzats en la present auditoria (hem revisat trenta-quatre 
controls de totes les àrees). 
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Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Personal sanitari 5 2 2 9 

Personal de justícia 7 5 3 15 

Personal docent 4 2 4 10 

Total controls avaluats 
16 9 9 34 

47,1% 26,5% 26,5% 100,0% 

Quadre 3 

 

Gràfic 4 – Total controls avaluats 

La interpretació de les dades anteriors sobre el nivell de control intern 
existent i l'eficàcia global del sistema de control intern, s'ha de realitzar 
de manera conjunta amb la resta d'observacions detallades i 
recomanacions contingudes en els apartats següents del present 
Informe. 

Dues de les deficiències significatives detectades són comunes en les 
tres conselleries revisades; ens referim al dèbil control d'accés existent 
en les aplicacions informàtiques revisades —aquesta mateixa debilitat 
també l'hem observada en els controls d'accés generals a la xarxa de 
gestió de la Conselleria de Sanitat—, i a la política poc robusta de 
contrasenyes existent en les tres conselleries auditades. 

En els apartats 5, 6 i 7 següents, detallarem, resumides, les deficiències 
de control i les recomanacions que se'n deriven com a resultat de 
l'anàlisi dels processos de gestió, la implantació de les quals pot 

Efectius 
16

Parcialment 
efectius 

9

No efectius 9
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contribuir a incrementar l'ambient de control i reduir la probabilitat i el 
risc d'existència d'incidències de control. 

4.2 Sobre els controls d'accés als sistemes en la Conselleria de Sanitat 

La revisió realitzada sobre els controls d'accés a la xarxa de gestió de TI 
de la Conselleria de Sanitat ha revelat aspectes de control susceptibles de 
millora en relació amb la revisió de les autoritzacions d'accés, la 
segregació de funcions de les persones que accedeixen als entorns de 
desenvolupament real o de producció i dels paràmetres de l'autenticació.  

En l'apartat 8 detallem les conclusions i recomanacions derivades de la 
revisió efectuada. 

4.3 Sobre les proves massives de dades 

En el treball realitzat de tractament massiu de dades sobre les bases de 
dades de les nòmines d'administració general, docents, justícia i de les 
institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, no s'ha detectat que 
les debilitats materials ni les deficiències significatives de control intern 
indicades en aquest Informe s'hagen traduït en incorreccions materials 
dels comptes anuals dels exercicis revisats (2011 i 2012). 

4.4 Seguiment de recomanacions en la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública 

El treball de seguiment de la implantació de les recomanacions 
contingudes en l'informe d'Auditoria de sistemes d'informació de la nòmina 
de la Generalitat, exclòs el personal sanitari (capítol 13 de l'Informe de 
fiscalització del Compte de l'Administració de l'exercici 2008) ha posat de 
manifest que en finalitzar l'exercici de 2012, s'havien implantat 
totalment o parcialment un 61,1% de les recomanacions, mentre que 
l'altre 38,9% no s'havien escomès o no pogueren ser verificades (vegeu 
l'apartat 10.1). 

4.5 Seguiment de recomanacions en la Conselleria de Sanitat 

El treball de seguiment de les recomanacions contingudes en l'informe 
d'Auditoria d'eficàcia dels sistemes d'informació i de control intern dels 
procediments de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, de 
2010, ha posat de manifest que en finalitzar l'exercici de 2012, s'havien 
implantat totalment o parcialment un 53,6% de les recomanacions, 
mentre que l'altre 46,4% no s'havien escomès o no pogueren ser 
verificades (vegeu l'apartat 10.2). 
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5. GESTIÓ I PROVISIÓ DE LLOCS TEMPORALS DE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT 

El treball realitzat ha considerat l'anàlisi del subprocés complet de 
provisió de llocs temporals de la Conselleria de Sanitat, tal com es 
descriu en l'annex II. 

Encara que ens hem centrat en determinats controls establits per a 
cobrir llocs de duració prevista superior a un mes, també s'han realitzat 
proves d'un subconjunt de controls corresponents a la cobertura de llocs 
de treball de duració prevista inferior a un mes en un departament de 
salut. 

El quadre següent mostra el grau de compliment dels nou controls 
interns que han sigut analitzats i sobre aquesta base podem concloure 
que hi ha un nivell raonable de control intern, amb aspectes susceptibles 
de millora que els òrgans responsables de la gestió han d'atendre. 

 

Procés 

Eficàcia dels controls Total 
controls 
revisats Efectius Parcialment 

efectius 
No 

efectius 

Gestió cobertura 
temporal de llocs 

5 2 2 9 

55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 

Quadre 4 

Les principals deficiències de control identificades en la revisió efectuada 
dels procediments de gestió i de l'aplicació informàtica (ULISES) podem 
sintetitzar-les així: 

1. La gestió d'usuaris de l'aplicació ULISES la realitzen els serveis 
centrals de la Conselleria de Sanitat. L'última revisió dels usuaris i 
dels seus permisos es va efectuar de manera simultània a la 
revisió realitzada per la Sindicatura, raó per la qual els permisos 
d'usuaris s'ajusten a les necessitats funcionals en el moment de la 
revisió. 

No obstant això, no consta l'aprovació d'un procediment que 
considere la revisió periòdica d'usuaris en ULISES. 

Aquesta circumstància comporta un risc valorat de nivell mitjà pel 
qual els permisos concedits als usuaris no s'ajusten a les 
necessitats funcionals dels llocs, bé per variacions en les 
assignacions de funcions o de llocs, i es poden produir accessos no 
autoritzats. 
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Recomanem que s'aprove un procediment de gestió d'usuaris 
d'ULISES que en considere la revisió periòdica a fi de detectar i 
eliminar usuaris obsolets i ajustar els permisos a les necessitats 
funcionals dels usuaris d'acord amb el principi de privilegi mínim 
necessari per a realitzar les tasques assignades. 

2. Els procediments (descrits en l'annex II) per a la provisió de llocs 
temporals basats en l'Ordre de 5 d'octubre de 2009, de la 
Conselleria de Sanitat no són efectius a l'hora de diferenciar entre 
els aplicables a cobrir places per períodes inferiors o superiors a 
un mes. 

 El procediment establit en la disposició addicional primera (DA 1ª) 
de la dita Ordre per a cobrir llocs temporals de duració prevista 
inferior a un mes, és un procediment extraordinari i àgil, justificat 
basant-se en la necessitat de cobertura urgent de determinats 
llocs de treball temporals. 

 D'una mostra revisada de contractes tramitats pel procediment 
simplificat (segons la DA 1ª de l'Ordre) per a contractes de duració 
inferior a un mes formalitzats en 2011, un 56,0% van superar els 30 
dies de duració. Un 9,6% van sobrepassar els 180 dies i un 1,3% van 
excedir un any de duració. 

 Els controls implantats no mitiguen el risc valorat com a alt que 
s'utilitzen procediments d'urgència en la cobertura de llocs de 
treball de durada superior a un mes. 

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

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

En el gràfic següent es mostra la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial que s'han de mitigar i el 
cost de la seua implantació indicats en l'annex I. 
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Gràfic 5 

6. GESTIÓ DELS LLOCS DE TREBALL I DE LA PROVISIÓ DE LLOCS 
TEMPORALS DE PERSONAL DE JUSTÍCIA 

La gestió dels llocs de treball de l'Administració de Justícia (excepte els 
jutges i secretaris judicials), es realitza des de la Direcció General de 
Justícia (DGJ) en l'actual Conselleria de Governació i Justícia. L'aplicació 
informàtica que suporta aquesta gestió es denomina GESPERJU. 

La nòmina d'aquest personal s'integra en la nòmina de la Generalitat, la 
qual està suportada per les aplicacions SIGNO i PAN i és gestionada per 
la Direcció General de Pressupostos i Despeses (DGPD) de la Conselleria 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 

En l'annex III s'amplia la informació d'aquests procediments de gestió. 

La nostra revisió ha abastat el subprocés de gestió de creació, 
modificació i amortització de llocs de treball (gestió de llocs) i el de 
provisió de llocs de treball temporals (gestió de persones) en 
l'Administració de Justícia competència de la Generalitat. 

El quadre següent mostra el grau de compliment dels quinze controls 
interns que han sigut analitzats i sobre la base dels quals podem 
concloure que hi ha un nivell raonable de control intern, amb aspectes 
susceptibles de millora que els òrgans responsables de la gestió han 
d'atendre. 
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Procés 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Gestió de llocs  3 3 3 9 

Cobertura temporal de llocs 4 2 0 6 

Total controls avaluats 
7 5 3 15 

46,7% 33,2% 20,0% 100,0% 

Quadre 5 

Les principals deficiències de control detectades en la revisió efectuada 
dels processos de gestió i de l'aplicació informàtica (GESPERJU) són els 
següents: 

1. No consta que s'hi haja elaborat ni aprovat un procediment de 
revisió periòdica dels usuaris de l'aplicació per a verificar que es 
manté en el temps el principi d'atorgar a cada usuari els mínims 
privilegis necessaris per a realitzar les tasques assignades. 

 Hem observat l'existència de set usuaris de la secció de nòmines 
que tenen accés a l'aplicació GESPERJU, els perfils dels quals en 
l’aplicació haurien d’ajustar-se a les necessitats del seu lloc de 
treball. 

 Aquesta circumstància s'ha valorat com un risc mitjà que puguen 
produir-se accessos indeguts i no autoritzats a l'aplicació. 

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

2. La política d'autenticació dels usuaris (caducitat de la contrasenya, 
complexitat, historial, ...) en l'aplicació GESPERJU no s'ajusta als 
llindars generalment considerats com a bones pràctiques en 
matèria de seguretat de la informació. 

 Aquesta situació representa un risc alt d'accessos no autoritzats a 
l'aplicació. 

 Recomanem elevar el grau de robustesa de la política 
d'autenticació en els controls d'accés a l'aplicació GESPERJU per a 
ajustar-los a allò que es consideren bones pràctiques en la gestió 
de la seguretat de la informació. 
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3. Els expedients de creació, modificació i amortització de llocs es 
gestionen basant-se en la normativa aplicable d'acord amb els 
coneixements i l'experiència prèvia del personal. No s'ha aprovat 
un procediment que considere detalladament la tipologia, les 
fases i els requisits de la tramitació de la gestió. 

 La inexistència de procediments detallats i aprovats implica un 
risc mitjà que la gestió es realitze sense ajustar-se a les normes  
que hi són d'aplicació i/o de pèrdua de coneixements per a 
l'organització en el cas de baixes de personal. 

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

4. La DGPC facilita la numeració dels llocs de treball en paper i la 
introdueix manualment en l'aplicació GESPERJU, igual que la resta 
de característiques del lloc. L'aplicació GESPERJU no disposa d'un 
control automatitzat sobre el camp de número de lloc de treball 
que impedisca introduir números duplicats. 

 Atès que la introducció de dades és manual, aquesta situació 
constitueix un risc alt de falta d'integritat i d'inconsistència (amb 
l'aplicació PAN) sobre dades rellevants per a la gestió. 

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

5. En el procés de gestió dels llocs de treball no es troba implantat el 
control de fiscalització de l'expedient previ a la seua aprovació que 
exigeix l'article 3r. A) de l'Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell. 

 L'absència de controls de fiscalització previs a la creació o 
modificació d'un lloc de treball implica un risc alt que no es 
detecten possibles errors i irregularitats en la tramitació. 

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

6. La fiscalització dels expedients de provisió de llocs de treball 
temporals és un control manual documentat en suport paper. 

 Aquest procediment implica un risc mitjà quant a la integritat de 
la informació. 
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 Recomanem implementar en l'aplicació GESPERJU el control de 
fiscalització prèvia realitzat per la Intervenció Delegada a la 
provisió de llocs temporals. La implementació d'aquest control en 
l'aplicació GESPERJU permetria agilitar i millorar el control 
incrementant l'eficiència en la gestió del procés. 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els 
criteris combinats de risc potencial que s'ha de mitigar i el cost estimat 
d'implantació, indicats en l'annex I. 

 

 
Gràfic 6 

En les al·legacions rebudes de la Direcció General de Justícia s’assenyala 
en la pròxima revisió de l’aplicació GESPERJU es prendran en 
consideració les recomanacions número 1, 2, 3, 4 i 6. 

7. GESTIÓ DELS LLOCS DE TREBALL I DE LA COBERTURA DE LLOCS 
TEMPORALS DE PERSONAL DOCENT 

El quadre següent mostra el grau de compliment dels deu controls 
interns analitzats, i sobre aquesta anàlisi podem concloure que hi ha un 
nivell insuficient de control intern, amb aspectes susceptibles de millora 
que els òrgans responsables de la gestió hauran d'atendre. 
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Procés 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 

No 
efectius 

Gestió de llocs docents 3 2 3 8 

Cobertura temporal de llocs 1 0 1 2 

Total controls avaluats 
4 2 4 10 

40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Quadre 6 

Les principals deficiències de control detectades en el procés de gestió i 
en l'aplicació informàtica (REGPER) són les següents: 

1. La gestió dels permisos d'accés a l'aplicació REGPER la realitza el 
personal de sistemes d'informació de la Conselleria d'Educació a 
petició dels responsables del procés de gestió. No consta que 
existisca un procediment aprovat per a tramitar i gestionar els 
permisos d'accés i revisar-los periòdicament. 

 L'aplicació REGPER permet definir amb detall les capacitats de 
cada usuari, però no hi ha un esquema organitzatiu per a aplicar 
aquests permisos, de manera que es generen molts tipus d'usuaris 
dels quals es difícil discernir les capacitats que tenen assignades. 

 Hem observat que hi ha molts usuaris amb accés a alguna de les 
funcionalitats més crítiques de la gestió de llocs de treball (per 
exemple tretze usuaris tenen capacitat per a modificar l'ordre dels 
candidats en la borsa de treball). 

 La situació descrita implica un risc alt que hi haja accessos 
indeguts o no autoritzats a determinades funcionalitats crítiques 
de l'aplicació. 

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

2. La política d'autenticació dels usuaris en l'aplicació REGPER 
(caducitat de la contrasenya, complexitat, historial, ...) no s'ajusta 
al que generalment es considera com a bones pràctiques en 
matèria de seguretat en la informació. 
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 Aquesta situació representa un risc alt que es produïsquen 
accessos no autoritzats. 

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

3. No consta l'existència d'un procediment aprovat per a la gestió 
dels llocs de treball de personal docent i per a la provisió de llocs 
temporals. La gestió es realitza basant-se en la normativa i els 
coneixements acumulats del personal. 

 La inexistència de procediments aprovats implica un risc mitjà 
perquè la gestió es realitze sense ajustar-se a les normes que hi 
són d'aplicació i/o de pèrdua de coneixements per a l'organització 
en el cas de baixes de personal. 

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

4. L'intercanvi de dades entre les aplicacions de gestió de llocs de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (REGPER) i l'aplicació de 
la nòmina (PAN) de la DGPC, es realitza amb la tramesa d'un fitxer 
informàtic, però el control d'integritat entre les dues aplicacions 
és manual. No hi ha una interfície de connexió automàtica que 
garantisca que la informació sobre els llocs de treball és la mateixa 
en les dues aplicacions. 

 Aquesta circumstància implica un risc alt sobre la integritat de la 
informació i que puguen produir-se incoherències entre les dades 
de les dues aplicacions. 

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

5. La tramitació dels expedients de creació de llocs de treball no 
inclou la fiscalització prèvia de la intervenció delegada prevista 
l'article 3r. A.1 de l'Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell. 

 L'absència de controls de fiscalització previs a la creació o 
modificació d'un lloc de treball implica un risc alt que no es 
detecten possibles errors i irregularitats en la tramitació. 
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 S'ha d'incloure la fiscalització prèvia en el procediment per a 
tramitació dels expedients de creació, modificació i amortització 
de llocs docents de la Conselleria. 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els 
criteris combinats de risc potencial que s'ha de mitigar i el cost estimat 
d'implantació, indicats en l'annex I. 

 

 
Gràfic 7 

En les al·legacions rebudes de la subsecretària de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport s’assenyala que es prendran en consideració 
les recomanacions número 1, 2, 3 i 4 per tal de millorar i modificar els 
protocols i procediments existents. 

8. CONTROLS GENERALS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. 
CONTROLS D'ACCÉS A LA XARXA DE GESTIÓ DE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT 

Una de les àrees més rellevants dins de la revisió de controls generals de 
tecnologies de la informació (CGTI) és la de controls d'accés als sistemes 
d'informació de l'entitat. 

En l'informe sobre els sistemes d'informació i de control intern que 
suporten el procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la 
Generalitat de 2010 es van revisar múltiples controls de les diferents 
àrees. En 2012 hem ampliat la informació recaptada en 2010 per a 
determinats controls d'accés a la xarxa de gestió de la Conselleria de 
Sanitat a fi de verificar la situació actual d'aquest tipus de controls. 
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La revisió realitzada ha posat de manifest les deficiències de control 
intern següents: 

1. Hem detectat l'existència d'un volum molt elevat d'usuaris (257) 
amb accés a la xarxa de gestió TI de la Conselleria de Sanitat 
(denominada Tarantella). 

 No hi ha un procediment aprovat per a la revisió periòdica 
d'usuaris autoritzats per als accessos a aquesta xarxa. 

 L'existència de permisos no necessaris per a executar les funcions 
assignades a determinats usuaris constitueix un risc valorat de 
nivell mitjà, que persones no autoritzades tingueren accés a 
funcions que no els correspon. 

 Recomanem formalitzar un procediment per a la gestió dels 
usuaris de les aplicacions que considere aspectes com ara els 
canals per a realitzar les sol·licituds d'alta, baixa, modificació dels 
usuaris i els seus permisos, qui podrà sol·licitar la creació d'un 
compte, la seua vigència, etc. El procediment aprovat hauria de 
considerar la revisió periòdica dels usuaris actius per a detectar 
els usuaris obsolets i/o l'existència de perfils no actualitzats. 

 La concessió de permisos d'accés als usuaris s'ha de realitzar  
sempre sota el principi d'atorgar els mínims privilegis per a 
realitzar les tasques assignades. 

 Igualment recomanem que el procediment tinga en compte la 
normativa per a construir identificadors d'usuaris, de manera que 
es garantisca que no hi ha usuaris genèrics i, en el cas que calga 
crear algun genèric, establir com s'han de gestionar les dites 
excepcions. 

2. En l'entorn de sistemes hi ha un elevat nombre d'usuaris (61) amb 
permisos d'accés als entorns de producció i proves, fet que no 
garanteix el principi de segregació de funcions. 

 Aquesta situació comporta un risc valorat com a mitjà perquè les 
persones que desenvolupen aplicacions podrien modificar 
programes en producció de forma inadvertida o no autoritzada, i 
generar transaccions no autoritzades. 

 Recomanem finalitzar el desenvolupament del procediment per a 
la gestió d'usuaris amb accés als entorns de proves, preproducció i 
producció per mitjà de la xarxa de gestió, de manera que es 
garantisca que l'accés a l'entorn de producció està limitat al 
mínim nombre de persones justificat per la realització de les 
funcions de l'usuari, sempre atenent els principis de mínim 
privilegi i segregació de funcions. 
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3. La política d'autenticació associada a les aplicacions revisades 
(Tarantella i LDAP3 producció) no s'ajusta totalment als 
paràmetres considerats com a bones pràctiques per la qual cosa el 
seu nivell de robustesa no és suficient a l'hora de garantir un 
nivell de seguretat adequat en el control d'accés als sistemes 
d'informació de la Conselleria de Sanitat. 

 Aquesta situació implica un risc que hem valorat com a mitjà que 
podrien produir-se accessos indeguts al sistema. 

 Recomanem elevar el grau de robustesa de la política 
d'autenticació en l'entorn de la xarxa de gestió per adequar els 
paràmetres als considerats com a bones pràctiques en matèria de 
seguretat de la informació. 

Les recomanacions resultants, les mostrem en el gràfic següent, tot 
incloent-hi l'avaluació del risc (segons els criteris expressats en l'annex I) 
i del cost o complexitat d'implantació de la recomanació. 

 

 

Gràfic 8 

9. PROVES DE TRACTAMENT MASSIU DE DADES SOBRE LES BASES DE 
DADES DE NÒMINA 

Les nòmines del personal de la Generalitat es tramiten en dos centres de 
gestió: 

                                                                 

3 Aplicació/protocol per a autenticació d’usuaris 
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- La DGPG gestiona les nòmines del personal d'Administració 
general, justícia i docents utilitzant com a suport l'aplicació SIGNO.  

- La Conselleria de Sanitat gestiona la nòmina del personal de les 
institucions sanitàries  i usa com a suport l'aplicació NOMINA.  

Les proves de tractament massiu de dades s'han realitzat sobre les bases 
de dades de l'aplicació de comptabilitat de la Generalitat (SIP) i sobre les 
bases de dades de les aplicacions de gestió de nòmina general i de la 
nòmina del personal de les institucions sanitàries.  

Tot seguit detallem el volum de la informació de nòmines analitzat i la 
seua evolució respecte de l'exercici anterior. 

 

2011 2012 

Nòmina 
Núm. 

percep-
tors 

Núm. 
nòmines 

anual  

Núm. 
fitxers 

analitzats 

Núm. 
registres  

Núm. 
percep-

tors 

Núm. 
nòmines 

anual  

Núm. 
fitxers 

analitzats 

Núm. 
registres  

Administració 
general, docents i 
justícia 

82.797 922.019 3 11.612.695 79.952 881.454 3 9.246.556

Sanitat 67.571 693.823 14 12.432.838 65.092 668.834 14 10.159.372

Total 150.368 1.615.842 17 24.045.533 145.044 1.550.288 17 19.405.928

Quadre 7 

L'abast de les proves de tractament massiu de dades ha inclòs la 
realització de les validacions següents: 

- Verificar la integritat de la interfície entre les aplicacions SIGNO i 
NOMINA i l'aplicació comptable SIP. 

- Realitzar un subconjunt de proves orientades a avaluar la 
integritat i coherència de la informació associada a les nòmines de 
2011 i 2012 del personal de la Generalitat. 

Els resultats de les proves han sigut, en general, satisfactoris, ja que hem 
comprovat que la informació registrada en la comptabilitat es correspon 
amb la informació processada en les aplicacions de gestió de la nòmina 
(SIGNO i NOMINA), i no n'hem detectat incoherències o diferències. 

No obstant això, hem observat incidències en relació amb la integritat de 
la informació continguda en les bases de dades de la nòmina o dels llocs 
de treball i/o persones, que hem comunicat amb detall als responsables 
de la gestió perquè les aclarisquen i les esmenen, i també a l'equip de 
fiscalització del Compte de l'Administració perquè ho tinga en compte. 
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10. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ I GRAU D'IMPLANTACIÓ DE LES 
RECOMANACIONS REALITZADES EN INFORMES ANTERIORS 

10.1 Conselleria d'Hisenda i Administració Pública 

D'acord amb l'abast del treball previst, durant l'exercici de 2012 hem 
revisat el grau d'implantació de les recomanacions de l'informe emès en 
2008 quant als sistemes d'informació i de control intern que suportaven 
la gestió de la nòmina gestionada per la Conselleria d'Hisenda i 
Administracions Públiques (epígraf 13 de l'informe del Compte General 
de l'Administració de 2008). 

Hem obtingut informació dels responsables de les diferents àrees que 
abasta l'informe a fi d'obtenir les evidències i comentaris sobre el grau 
d'implantació de les recomanacions contingudes en l'informe. 

El seguiment del grau d'implantació en 2012 s'ha realitzat sobre un total 
de divuit recomanacions, dotze de l'àrea de controls generals de TI i sis 
de l'àrea de controls de les aplicacions que suporten el procés de gestió 
de la nòmina. 

La revisió ha posat de manifest que del total de les divuit recomanacions 
realitzades han sigut implantades completament en 2012 un 33,3%, 
parcialment implantades un 27,8% i un 38,9% no han sigut escomeses o 
no ha sigut possible verificar-les. 

Tot seguit, mostrem els resultats de la revisió: 

 

Conselleria d'Hisenda 

Grau d'implantació Total 
recomana- 

cions 
Totalment 

resolt 
Parcialment 

resolt 
No escomès 

Controls generals TI 5 3 4 12 

Procés de gestió de la nòmina 1 2 3 6 

Total recomanacions 
6 5 7 18 

33,3% 27,8% 38,9% 100,0% 

Quadre 8 
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Gràfic 9 

Les recomanacions que encara resten vigents les detallem tot seguit, tot 
incloent-hi l'avaluació del risc (segons els criteris expressats en l'annex I) 
i del cost o complexitat d'implantació de la recomanació. 

Hem considerat vigents aquelles recomanacions no implantades en la 
seua totalitat, el cost-benefici de les quals s'estima suficientment positiu 
per a dedicar els recursos necessaris per a implantar-les. 

 

Núm. Àrea Recomanació Risc Cost 

1 
Marc 

organitzatiu 

Aprovar, al més alt nivell organitzatiu, el Pla Estratègic de 
Sistemes Baix Baix 

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

3 
Controls  
d'accés 

Establir una adequada segregació de funcions entre els entorns 
de desenvolupament i producció Mitjà Mitjà 

4 Implantació total de l'eina de control de versions de programari Mitjà  Mitjà 

5 

Procés de 
gestió de la 

nòmina 

Documentar i aprovar els procediments de gestió per a les 
despeses de personal 

Mitjà  Mitjà 

6 
Revisar els procediments de gestió dels usuaris de l'aplicació 
SIGNO i revisió periòdica de les modificacions de nòmina 
realitzades amb la participació d'un únic usuari. 

Mitjà  Mitjà 

7 Implantar controls automatitzats en la fiscalització de la nòmina Mitjà  Mitjà 

8 Implantar control automatitzat revisió individualitzada de 
nòmines 

Mitjà  Mitjà 

9 Unificar las bases de dades SIGNO-HUMAN Alt Alt 

Quadre 9 

Totalment 
resolt 

6

Parcialment 
resolt 

5

No escomès/no 
verificable 

7
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El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions vigents 
segons els criteris combinats de risc potencial que s'ha de mitigar i el 
cost potencial per a implantar-les. 

 

 

Gràfic 10  

10.2 Conselleria de Sanitat 

D'acord amb l'abast del treball, hem revisat el grau d'implantació de les 
recomanacions de l'informe de 2010 sobre els sistemes d'informació i de 
control intern que suportaven la gestió de la nòmina de personal sanitari 
de la Conselleria de Sanitat. Amb aquesta finalitat hem mantingut 
entrevistes amb els responsables de les diferents àrees que comprén el 
dit informe a fi d'obtenir les evidències i els comentaris sobre el grau 
d'implantació de les recomanacions que hi contenia. 

El seguiment del grau d'implantació en 2012 s'ha realitzat sobre un total 
de vint-i-vuit recomanacions, catorze de cada una de les àrees revisades, 
CGTI i controls d'aplicació. 
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El treball realitzat ha posat de manifest l'alta col·laboració prestada i 
l'interès mostrat per totes les àrees de gestió en la millora dels 
procediments i la implantació dels controls que deriven de les 
recomanacions efectuades. 

No obstant això, com detallem tot seguit, el grau d'implantació de les 
recomanacions no ha sigut elevat, ja que d'acord amb el que vam 
observar durant el treball i amb el que els òrgans de gestió van indicar, 
en moltes ocasions la prioritat dels objectius de gestió diària i l'escassesa 
de recursos ha impedit implantar algunes de les recomanacions. 

Segons indiquen els gestors, algunes de les que no van ser implantades 
en 2012, ho van ser en 2013 o està previst que s'implanten, però no han 
estat objecte de verificació en aquest treball. 

La revisió ha posat de manifest que del total de les vint-i-vuit 
recomanacions realitzades han sigut implantades completament en 
2012, un 25,0%; un 28,6% han sigut implantades parcialment i un 46,4% 
no han sigut escomeses o no ha sigut possible verificar-les. 

Tot seguit, mostrem els resultats de la revisió: 

 

Conselleria de Sanitat 
Àrea 

Grau d'implantació Total 
recomana- 

cions 
Totalment 

resolt 
Parcialment 

resolt 
No escomès 

Controls generals TI 2 4 8 14 

Procés de gestió de la nòmina 5 4 5 14 

Total recomanacions 
7 8 13 28 

25,0% 28,6% 46,4% 100,0% 

Quadre 10 
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Gràfic 11 

De les catorze recomanacions relatives als CGTI, tres es referien a 
controls per a cobrir riscos qualificats com a alts, en funció de la seua 
probabilitat i l'impacte probable. Les dues recomanacions implantades es 
refereixen a aquest tipus de controls i la tercera ha sigut parcialment 
escomesa. 

Per l'impacte positiu en l'ambient general de control i seguretat de la 
informació de la Generalitat, cal destacar la implantació de la 
recomanació relativa a l'aprovació d'una política de seguretat de la 
informació, que va ser escomesa mitjançant la publicació del Decret 
66/2012, de 27 d'abril, i l'aprovació de l'estructura organitzativa en 
aquesta matèria de la Conselleria de Sanitat aprovada per l'Ordre 9/2012, 
de 10 de juliol de 2012. 

Les recomanacions que encara resten vigents les detallem seguidament, 
tot incloent-hi l'avaluació del risc (segons els criteris expressats en 
l'annex I) i del cost i la complexitat d'implantació de la recomanació. 

Hem considerat vigents aquelles recomanacions no implantades en la 
seua totalitat, el cost-benefici de les quals s'estima suficientment positiu 
per a dedicar els recursos necessaris per a implantar-les. 
  

Totalment 
resolt

7

Parcialment 
resolt

8

No escomès/no 
verificable

13
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Núm. Àrea Recomanació Risc Cost 

1 

Marc 
organitzatiu 

Aprovar, al més alt nivell organitzatiu, el Pla Estratègic de 
Sistemes 

Baix Baix 

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

Alt Alt 

3 Elaborar els plans d'adequació a l'ENS i l'ENI Mitjà Mitjà 

4 Operacions 
de TI 

Incloure en tots els contractes de prestació de serveis de TI 
clàusules que consideren acords de nivell de serveis  i establir 
procediments pera fer-ne un seguiment. 

Baix Baix 

5 

Controls  
d'accés 

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

Mitjà  Mitjà 

6 
Eliminar els usuaris genèrics en las aplicacions i habilitar usuaris 
assignats personalment de forma que es permeta el registre i 
seguiment de les accions. 

Mitjà  Mitjà 

7 
Enfortir la configuració de determinats paràmetres d'accessos 
per a seguretat de l'entorn de les aplicacions MASTIN, CIRO i 
NOMINA. 

Mitjà Baix 

8 Continuïtat 
del servei 

Elaborar un pla de còpies de seguretat que incloga almenys els 
aspectes següents: sistema, periodicitat, rotació, contingut, 
ubicació de les còpies i proves de restauració. 

Baix  Baix 

9 

Procés de 
gestió de la 

nòmina 

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

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

11 

En el cas de les altes de treballadors substituts, modificar el 
procediment i l'aplicació per a assegurar que la introducció de les 
dades personals estiga subjecta a fiscalització prèvia.  
Igualment recomanem implantar controls addicionals en les 
altes de dobles substituts en relació amb la jornada laboral per 
què no puguen contractar-se substituts amb jornades diferents 
al lloc substituït. 

Alt Alt 

12 
Implantar controls addicionals sobre els contractes temporals 
que garantisquen que les dates d'acabament dels contractes són 
les aprovades. 

Mitjà  Mitjà 

13 
Implantar un control addicional que impedisca assignar 
complements retributius de grup o altres complements no 
corresponents als del lloc, si no cal. 

Alt Alt 

14 

Implantar un procediment comú i obligatori per al control de la 
assistència i l'horari dels treballadors de l'AVS.  
Implantar procediments que permeten el control de la presència 
física en guàrdies mèdiques i torns i l'eficient acreditació 
documental per al pagament dels complements meritats en la 
nòmina. 
Amb aquesta finalitat, es podria fer ús d'aplicacions ja existents 
desenvolupades per la Conselleria de Sanitat. 

Alt Alt 

Quadre 11 
  



Auditoria d'eficàcia dels sistemes d'informació i de control intern dels procediments 
de gestió de personal 

30 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions vigents 
segons els criteris combinats de risc potencial que s'ha de mitigar i el 
cost potencial per a implantar-les. 

 

Gràfic 12 Recomanacions prioritzades 

D’acord amb la informació facilitada en al·legacions, les recomanacions 
número 4, 5, 6, 7, 9 i 13 han sigut implantades en l’exercici 2013. 
 



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 
 
El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió del dia 5 de 
desembre de 2013, va aprovar aquest Informe d’auditoria operativa. 
 

València, 5 de desembre de 2013 
                                                            EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 
 

                                                                   Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

ANNEX I  

Enfocament metodològic de l'auditoria de sistemes 
d'informació 
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Àrees de revisió 

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

a) Revisió dels controls generals de tecnologies de la informació 

Pel que fa als controls generals de tecnologies de la informació 
(CGTI) de les àrees que donen suport a les aplicacions revisades, 
hem examinat els controls d'accés a la xarxa de gestió de la 
Conselleria de Sanitat. 

b) Revisió dels controls interns dels processos de gestió dels llocs 
de treball i de la cobertura temporal dels llocs en la Conselleria de 
Sanitat, Conselleria d'Educació i Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

4.- Revisar els controls generals existents en les aplicacions, 
bàsicament els controls d'accés lògic i la gestió d'usuari i 
permisos. 
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c) Realització de proves de tractament massiu de dades, destinades 
a verificar la integritat i coherència de la informació associada a la 
gestió de personal, elaboració de la nòmina i el seu reflex en la 
comptabilitat. 

 Inclouen l'anàlisi de les interfícies NOMINA-SIP i SIGNO-SIP, de 
determinades taules mestres de l'aplicació NOMINA i SIGNO i 
determinats conceptes dels rebuts de nòmina de l'exercici 2011 i 
2012. 

Normes tècniques d'auditoria 

El treball s'ha dut a terme d'acord amb les normes tècniques d'auditoria 
següents: 

- Principis i normes d'auditoria del sector públic, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels OCEX. 

- Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana. 

- Els principis i normes d'auditoria de sistemes d'informació 
internacionalment acceptats, en particular, els definits per 
l'Associació per a l'Auditoria i Control dels Sistemes d'Informació. 

Criteris d'avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l'eficàcia dels controls, els hem 
classificat en els nivells següents: 

 

Efectius Parcialment efectius No efectiu/no verificable 

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

El control no s'ha 
implantat totalment o 

presenta alguna debilitat 

El control no s'ha implantat 
o es realitza un control 

irregular de l'activitat o no 
es guarda evidència del 

control 

 

Criteris per a categoritzar les recomanacions 

Les recomanacions efectuades com a resultat del treball efectuat estan 
basades en les deficiències de control intern detectades. Les hem 
categoritzades en funció dels criteris de risc i cost de la implantació. 
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El principal criteri de priorització suggerit per a escometre la resolució de 
les dites recomanacions es basa en el risc potencial que representa la 
incidència4 detectada. Les primeres actuacions que caldria dur a terme 
serien aquelles que minven els riscos de nivell alt. Després caldria actuar 
sobre les accions que mitiguen els riscos de nivell mitjà i en última 
instància les que rebaixen els riscos de nivell baix. 

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

Tot seguit detallem el criteri de categorització emprat: 

 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d'acord amb 
l'impacte potencial 
de la incidència 
detectada 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de forma molt significativa el control 
intern o la integritat de la informació. 

Mitjà 

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

Baix 
Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, però que han de ser 
considerades per la direcció de l'Entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que la 
organització ha de 
destinar a l'execució 
de l'acció 
recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa i/o requereix un temps d'implantació més 
llarg i/o un cost elevat. 

Mitjà Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat.  

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

                                                                 

4  Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes:  
7. Avaluació de les incidències detectades 
Les incidències detectades en la revisió dels CGTI es classifiquen de la manera següent: 
 Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el funcionament d'un control no 

permet al personal de l'entitat o a la seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, 
prevenir o detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser deficiència de disseny 
del control (quan un control necessari per a aconseguir l'objectiu de control no existeix o no 
està adequadament dissenyat) o deficiències de funcionament (quan un control adequadament 
dissenyat no opera tal como va ser dissenyat o la persona que l'executa no el realitza 
eficaçment). 

 Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, o una combinació de 
deficiències, que afecten adversament la capacitat de l'entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, 
processar o reportar informació financera o pressupostària de forma fiable, de conformitat amb 
els principis o normes comptables i/o pressupostàries aplicables, i hi ha una probabilitat 
remota que una manifestació errònia en els comptes anuals, que no és clarament trivial, no 
siga previnguda o detectada. 

 Una debilitat material és una deficiència significativa en el control intern o una combinació de 
de deficiències, respecto de las quals existeix una raonable possibilitat que una manifestació 
errònia significativa en els comptes anuals no siga previnguda o detectada i corregida en un 
termini oportú.  



 

 

 

 
Annex II 

Descripció del subprocés de gestió de la provisió de 
llocs temporals de personal sanitari de la Conselleria de 
Sanitat 
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Subprocés de gestió de provisió de llocs temporals de la nòmina de la Conselleria de Sanitat 

L'objecte de la revisió ha sigut el subprocés de la cobertura temporal d'aquests llocs en la Conselleria de Sanitat, que està regulat 
per l'Ordre de 5 d'octubre de 2009 de la Conselleria de Sanitat (DOG de 16/11/2009). Esquemàticament aquest subprocés es pot 
representar tal com detallem: 
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El subprocés de selecció de personal temporal es gestiona mitjançant 
l'aplicació ULISES per a cobrir els llocs de treball la duració dels quals es 
preveu superior a un mes (borsa general). Quan es tracta de cobrir llocs 
temporals de duració prevista inferior a aquest termini, cada 
departament de salut utilitza els seus propis sistemes d'informació i/o 
procediments (borsí). 

Les fases del procediment, d'acord amb la documentació facilitada són 
les següents: 

a) Provisió de places que es preveu que tinguen una duració 
superior a un mes 

El volum total d'ofertes gestionades per a contractes d'aquest tipus en 
2011 va ser d'11.610 i en 2012 de 12.324. 

L'article 6 de l'ordre reguladora estableix , pel que fa al funcionament de 
les llistes d'ocupació temporal, que es constituirà una relació d'ocupació 
temporal per cada departament, subdividida en tantes llistes sectorials 
com categories professionals hi haja i aquestes, al mateix temps, 
s'organitzaran en dos torns: torn de promoció interna temporal i torn 
ordinari. 

Els nomenaments s'assignen segons el lloc que ocupe en les llistes 
d'ocupació de la categoria sol·licitada, una vegada aprovades 
definitivament les llistes i respectant l'ordre cronològic de les 
sol·licituds de cobertura de llocs per part de les institucions sanitàries. 

El procediment és el següent: 

- El Departament de Salut genera una oferta de treball en la qual 
s'indiquen les seues característiques: categoria professional, 
nombre de llocs que s'han de cobrir, tipus de contracte (vacant, 
substitució, atenció continuada o guàrdies), tipus de jornada 
(completa o a temps parcial) i duració prevista del contracte (més 
o menys de tres mesos). 

- Si la previsió de la durada del contracte és superior a tres mesos, 
la direcció territorial corresponent (Alacant, Castelló, València o 
la Gerència d'Alcoi) efectua la gestió de l'oferta una vegada 
realitzada la selecció del candidat per part del sistema informàtic. 
En el cas que la previsió de la duració del contracte siga inferior a 
tres mesos, la gestió indicada l'efectua el Departament de Salut 
generador de l'oferta mitjançant els procediments habilitats en 
cada departament. 

- Seguidament s'inicia un procés automàtic mitjançant el sistema 
informàtic en el qual es comprova si l'adjudicació de l'oferta 
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correspon al torn ordinari o al torn de millora, i s'adjudica l'oferta 
al primer candidat en situació disponible. 

- A partir d'aquest moment, l'òrgan gestor realitza les actuacions 
necessàries per a posar-se en contacte amb el candidat 
beneficiari de l'oferta amb el departament generador de l'oferta. 
Amb aquesta finalitat s'utilitzen els mitjans de localització 
(telèfon, SMS, correu electrònic) seleccionats pels candidats en la 
seua sol·licitud d'inscripció/actualització de mèrits. 

- En el cas que el candidat accepte l'oferta passa a la situació de 
reservat mentre no es produïsca la signatura de la pressa de 
possessió. En aquest moment passarà a la situació d'actiu, segons 
l'article 8 de l'ordre reguladora. 

- En el supòsit que el candidat seleccionat rebutge l’oferta, s’inicia 
de nou el procés d’adjudicació de l’oferta, en els termes indicats 
anteriorment, fins a la cobertura d’aquesta. 

- En el cas que una vegada oferida a diversos candidats (s'han 
arribat a realitzar més de setze crides a candidats per a una 
oferta), l'òrgan gestor no trobe candidat, el Departament de Salut, 
una vegada informat d'aquest extrem, podrà fer la selecció per 
mitjà del sistema previst en la disposició addicional primera de 
l'Ordre de 5 d'octubre de 2009. 

- Acceptada l'oferta per part del candidat, aquest ha de presentar 
en la secció de personal del Departament de Salut tota la 
documentació acreditativa dels requisits exigits (si no es troba ja 
en poder de l'Administració) per a verificar-la. 

- Rebuda la documentació del candidat i revisada de conformitat, 
l'òrgan competent del departament el nomena en el lloc de 
treball i n'efectua la presa de possessió que permetrà justificar la 
variació de la nòmina que implicarà l'alta per a percebre les 
retribucions corresponents. 

b) Provisió de places que es preveu que tinguen una duració  igual 
o inferior a un mes o en els supòsits de falta d'aspirants inscrits 
o d'exhauriment de les llistes d'ocupació 

La disposició addicional primera de l'Ordre reguladora estableix que per 
a atendre aquests casos es constituirà en cada centre de gestió una 
comissió de seguiment, les funcions de la qual són: 

- Tenir coneixement de la idoneïtat dels aspirants que hagen 
presentat la sol·licitud per a obtenir el nomenament de duració 
igual o inferior a un mes en el centre de gestió respectiu. 
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- Rebre informació quinzenal dels nomenaments de duració igual o 
inferior a un mes duts a terme pel corresponent centre de gestió. 

La Direcció dels Centres de Gestió nomenarà amb caràcter urgent la 
persona que entre els aspirants reunisca els requisits per a ocupar el 
corresponent lloc de treball. 

 

.



 

 

 
 

 
Annex III 

Descripció del subprocés de gestió de llocs de treball i 
cobertura de llocs temporals de l'Administració de 
Justícia 
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La Comunitat Valenciana gestiona els llocs de treball de l'Administració 
sota la seua competència (no inclou els jutges ni els secretaris judicials), 
la qual comporta la creació, modificació i amortització de llocs de treball 
i la gestió dels procediments per aprovisionar-los. 

Aquesta gestió es realitza des de la Direcció General de Justícia (DGJ) en 
l'actual Conselleria de Governació i Justícia. L'aplicació informàtica que 
suporta aquesta gestió es denomina GESPERJU. 

La nòmina d'aquest personal s'integra en la nòmina de la Generalitat que 
està suportada per les aplicacions SIGNO i PAN i es gestionada per la 
Direcció General de Pressupostos i Despeses (DGPD) de la Conselleria 
d'Hisenda i Administracions Públiques. La comptabilitat es realitza 
mitjançant l'aplicació SIP. 

El flux general del procés de gestió de la nòmina és el que mostrem en el 
gràfic següent. 

La nostra revisió ha inclòs el subprocés de gestió de creació, modificació i 
amortització de llocs de treball (gestió de llocs) i el de provisió de llocs de 
treball temporals (gestió de persones) en l'Administració de Justícia 
gestionats per la Generalitat. 
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Subprocés de gestió de llocs de treball de l'Administració de Justícia 

En el cas dels llocs de treball de plantilla encara que bona part de la 
tramitació correspon a la Conselleria de Governació i Justícia, 
l'aprovació final de la creació, modificació o supressió de llocs la realitza 
l'Estat per ordre ministerial. 

La creació de llocs de treball temporals la gestiona en la seua totalitat la 
Conselleria de Governació i Justícia, amb la participació de la Conselleria 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 

Esquemàticament aquest subprocés es pot sintetitzar així (vegeu la 
representació gràfica seguidament): 

- El procés de creació, modificació o amortització de llocs de treball 
de plantilla comença quan l'òrgan judicial de la DGJ comunica 
una nova necessitat en un òrgan de l'Administració de Justícia, o 
bé la DGJ, basant-se en les estadístiques del volum de treball o 
d'altres mitjans, la detecta. 

- Una vegada traslladada la necessitat, s'elabora una proposta de la 
DGJ de modificació de la plantilla que és objecte de negociació 
amb els representants sindicals. 

- La proposta es tramita a la Direcció General de Pressupostos i 
Despeses (DGPD) de la Conselleria d'Hisenda i Administracions 
Públiques perquè s'emeta un informe sobre l'existència de 
dotació pressupostària. 

- La DEGPD emet un informe sobre la dotació pressupostària i crea 
en la seua aplicació de gestió de llocs i nòmina (PAN), els llocs de 
treball la numeració dels quals comunica a la DGJ. 

- La següent fase consisteix en la tramesa de la proposta al Consell 
del Poder Judicial perquè emeta el seu informe i al Ministeri de 
Justícia perquè el tramite i l'aprove mitjançant una ordre 
ministerial. 

- Aprovada la modificació de la plantilla, el personal de la DGJ 
introdueixen manualment els llocs de treball en l'aplicació 
GESPERJU amb la numeració facilitada per la DGPD. Aquesta 
aplicació no emmagatzema dades sobre els complements 
retributius dels llocs de treball que figuren en l'aplicació de la 
DGPD. 

- La DGJ també gestiona la creació dels llocs de treball temporals bé 
per necessitats concretes de substitució de treballadors o bé per 
mitjà de l'elaboració de plans semestrals de reforç per a aquells 
òrgans judicials que pel seu volum de gestió ho necessiten. 
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- La DGJ tramita la creació dels llocs temporals íntegrament i els 
aprova per resolució. Una vegada aprovats s'introdueixen 
manualment en l'aplicació GESPERJU. 
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Subprocés de gestió de llocs de treball de l'Administració de Justícia 
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Subprocés de provisió de llocs de treball temporals de l'Administració 
de Justícia 

La provisió de llocs temporals de l'Administració de Justícia es gestiona 
en la DGJ. Hi ha diferents motivacions par a iniciar els expedients i els 
més freqüents són les substitucions d'IT, maternitat o les promocions 
internes. També s'elaboren plans semestrals de reforços per als òrgans 
judicials. 

La selecció de candidats per als plans de reforç i substitucions, es realitza 
per mitjà de la borsa de candidats creada d'acord amb l'Ordre de la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social, sobre selecció i nomenament de 
funcionaris interins per al personal de l'Administració de Justícia de 21 
de setembre de 2011. 

La gestió de la borsa de treball es realitza mitjançant l'aplicació 
GESPERJU. 

Esquemàticament aquest subprocés es pot sintetitzar així (vegeu la 
representació gràfica seguidament):  

- Detectada la necessitat de provisió d'un lloc de treball s'inicia el 
procediment de la seua provisió que varia en funció del tipus de 
lloc o substitució de què es tracte. 

- En els plans de reforç, una vegada tramitats i aprovats, amb 
l'informe previ de la DGPD, es va a la borsa de treball per a 
seleccionar la persona que li correspon d'acord amb l'ordre 
reguladora i usant l'aplicació GESPERJU. 

- Les substitucions per baixes d'IT o per maternitat es tramiten 
directament sense necessitat d'informe previ de la DGPD, ja que hi 
ha una dotació inicial en els pressupostos prevista per a aquestes 
situacions. 

- Les substitucions derivades de la promoció interna dels gestors 
processals i administratius a un lloc de secretari de jutjat, d'acord 
amb la normativa aplicable s'adjudiquen directament a la persona 
del mateix òrgan judicial proposada pel seu responsable. 

- Una vegada seleccionada la persona o persones a qui correspon 
optar als llocs de  treball temporals es realitza una crida per tal 
d'acceptar, si s'escau, el lloc. 

- Quan el candidat accepta l'oferta del lloc de treball i aporta la 
documentació, l'expedient es tramet a la intervenció delegada en 
la Conselleria de Governació i Justícia. 

- Després d'examinar l'expedient, es nomena la persona per al lloc 
de treball i el candidat signa la presa de possessió. 
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- Finalitzat l'expedient de selecció es tramita l'alta en nòmina de la 
persona seleccionada i es comunica la corresponent variació a la 
secció de nòmines. 
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Subprocés de provisió de llocs de treball temporals de l'Administració de Justícia 
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Annex IV 

Descripció del subprocés de gestió de llocs de treball i 
cobertura de llocs temporals de personal docent 
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Subprocés de gestió de llocs de treball i cobertura de llocs temporals de 
personal docent 

El Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, que aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports, assigna a la Direcció General de Centres i Personal Docent (d'ara 
en avant DGCiPD) les funcions de proposta de dotació de mitjans 
personals dels centres docents i l'elaboració de les plantilles de personal 
docent en aqueixos centres. 

Així mateix, assigna a aqueixa Direcció General les capacitats per a 
convocar, gestionar i resoldre els procediments per la provisió de llocs de 
treball dependents del departament. 

Aquestes tasques es gestionen des de la Subdirecció General del Personal 
Docent. 

La revisió realitzada ha comprés els subprocessos de gestió de creació, 
modificació i amortització de llocs de treball i de provisió de llocs de 
treball temporals de personal docent de la Generalitat gestionats en les 
unitats administratives indicades adés. 

Per a gestionar els llocs de treball i les provisions dels llocs de treball 
temporals, els òrgans de gestió utilitzen una aplicació de suport 
denominada REGPER. 

Subprocés de gestió de llocs de treball de llocs docents 

El subprocés de creació de llocs de treball s'inicia quan es detecta la 
necessitat de modificació de les plantilles de treball dels centres docents. 
L'habitual és iniciar cada any la valoració de necessitats per a adaptar els 
llocs existents a les necessitats del curs escolar tenint com a 
condicionant la normativa i els recursos disponibles. 

La valoració de necessitats arriba per mitjà de les diferents unitats 
organitzatives a la DGCiPD i, sobre la base d'aquesta informació, 
s'elabora una proposta de modificació de la plantilla de llocs de treball 
que es registra en l'aplicació REGPER i es tramita a la DGPD perquè 
l'autoritze. La DGPD registra en l'aplicació de gestió de la nòmina (PAN) 
la variació corresponent als llocs de treball sotmesos a autorització. 

Obtinguda l'autorització de la DGPG els llocs autoritzats es registren en 
l'aplicació REGPER i, si s'escau, s'aprova la corresponent modificació del 
catàleg dels llocs de treball. 

Esquemàticament este subprocés es pot representar així: 
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Subprocés de gestió de llocs de treball de llocs docents 
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Subprocés de provisió de llocs de treball temporals de personal docent 

La provisió dels llocs temporals és un procés de gestió continuat al llarg 
de l'any amb un període de gestió massiva de llocs previ a l'inici del curs 
escolar, que acaba amb l'adjudicació dels llocs de treball temporals per al 
curs escolar en juliol. Posteriorment es realitzen adjudicacions de llocs 
temporals setmanalment, en funció de les necessitats. 

La bossa de treball de llocs temporals docents es regula mitjançant la 
Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de 
la Conselleria d'Educació, per la qual es publica l'acord subscrit per la 
Conselleria amb les organitzacions sindicals pel qual s'estableix el 
sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat. 

A més a més, la Resolució, d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció 
General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, regula els 
procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim 
d'interinitat. 

En 2013, s'ha modificat la normativa aplicable amb la Resolució, de 18 
d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que publica l'Acord de 3 d'abril 
de 2013, subscrit per la Conselleria i les organitzacions sindicals pel qual 
s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim 
d'interinitat. 

La gestió de les borses es realitza mitjançant l'aplicació REGPER. Els 
centres comuniquen les necessitats de llocs temporals mitjançant una 
aplicació informàtica que aboca les dades a REGPER. En aquesta aplicació 
es crea una convocatòria de provisió de llocs seleccionant aquells que 
han de ser coberts. 

Una vegada creada la convocatòria es realitzen les gestions per a 
autoritzar-la basant-se en la normativa vigent que varia en funció del 
lloc que es tracte. Les substitucions per baixes o maternitat s'autoritzen 
des de la mateixa Conselleria i la resta de cobertures temporals les 
autoritza la DGPD. 

Autoritzada la convocatòria, es gestiona per mitjà de l'aplicació. Els 
candidats que integren la borsa de treball (els quals ja figuren per ordre 
de baremació en l'aplicació) opten als llocs que els interessa. Tancat el 
termini per a participar-hi, l'aplicació adjudica automàticament els llocs 
en funció del lloc que ocupa cada candidat en la borsa i s'obté la llista de 
persones adjudicatàries dels llocs que es publica en la pàgina web. 

Feta la comunicació de l'adjudicació als interessats, aquests aporten, si 
s'escau, la documentació acreditativa dels requisits per a optar al lloc i la 
intervenció delegada de la Conselleria examina l'expedient (tret de les 
substitucions de baixes per IT o maternitat). Examinat l'expedient de 
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conformitat, el candidat seleccionat es persona en les dependències dels 
serveis territorials de la Conselleria on es realitza el nomenament i la 
presa de possessió del lloc que es tramita com una variació de nòmina. 

Esquemàticament aquest subprocés es pot representar així: 
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Subprocés de provisió de llocs de treball temporals de personal docent 
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Al·legacions dels comptedants 
 













































 

 

 

 

 
Annex VI 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA D’EFICÀCIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I 
DE CONTROL INTERN DELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL PERSONAL 

Després d’analitzar les al·legacions de 19 de novembre de 2013 i pel que 
fa a aquestes, informem de les qüestions següents:  

AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 

Primera al·legació 

Comentaris: 

En la primera part de l’al·legació es fa referència al procediment aprovat 
per a la gestió (altes, baixes i modificacions) d’usuaris de l’aplicació de la 
nòmina. Tanmateix les incidències que s’assenyalen en l’esborrany de 
l’Informe es refereixen a usuaris i polítiques d’autenticació de la xarxa de 
gestió de l’àrea de sistemes d’informació (Tarantella). 

En una segona part de l’al·legació es fa referència a la segregació de 
funcions en els entorns de desenvolupament, preproducció i producció 
que sí que es refereix a la xarxa de gestió i s’indica que als dos primers 
entorns tan sols accedeix el personal dels Serveis Centrals de la 
Subdirecció General de Sistemes d’Informació i al tercer, els centres de 
gestió, Unitat d’Explotació i el Servei de Gestió Pressupostària. No s’hi 
aporta justificació suficient sobre la segregació de funcions en els usuaris 
de la xarxa de gestió. 

Una tercera part de l’al·legació indica que la política d’autenticació 
d’usuaris de la nòmina d’IISS es considera suficientment sòlida, però no 
s’hi aporta documentació justificativa addicional a la que ha obtingut la 
Sindicatura en els curs de treball d’auditoria. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a l’apartat 9 sobre les proves de tractament massiu de dades 
de la nòmina, s’hi indica que es va remetre a la Sindicatura un informe 
de data 28 d’octubre de 2013. 

Aquest informe s’ha analitzat i s’ha tingut en compte en el mateix 
esborrany de l’Informe sobre la fiscalització del Compte de 
l’Administració. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació tercera fa referència a l’apartat 10 sobre l’anàlisi de la 
situació i el grau d’implantació de les recomanacions d’informes 
anteriors i aplega, al seu torn, tretze observacions. 

En la majoria d’aquestes s’indica que les recomanacions han sigut 
implantades o es troben pendents d’implantar en 2013. En algun cas 
s’assenyala que no s’han implantat per manca de mitjans o perquè la 
normativa no ho preveu. 

Conseqüències en l’Informe: 

Cal modificar l’Informe per afegir-hi el paràgraf següent després del 
gràfic 12: 

“D’acord amb la informació facilitada en al·legacions, les recomanacions 
número 4, 5, 6, 7, 9 i 13 han sigut implantades en l’exercici 2013.” 

AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 

Primera al·legació 

Comentaris: 

S’hi indica que, d’acord amb el criteri de la Direcció General, sí que cal 
que els usuaris de la secció de nòmines tinguen accés a l’aplicació 
GESPERJU. 

D’acord amb la informació aplegada en el treball de camp, alguns 
d’aquests usuaris no utilitzaven o no necessitaven utilitzar l’aplicació per 
realitzar les tasques assignades. En qualsevol cas, les capacitats o perfils 
dels usuaris de GESPERJU de la secció de nòmines haurien d’ajustar-se 
estrictament a les seues necessitats per evitar conflictes de segregació de 
funcions (per exemple: tenir capacitat únicament per consultar dades de 
les nòmines però no per a modificar-les). 

S’hi indica a més que es prendrà en consideració la recomanació 
efectuada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Cal modificar el segon paràgraf de l’apartat 6.1 de l’Informe. 
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“Hem observat l’existència de set usuaris de la secció de nòmines que 
tenen accés a l’aplicació GESPERJU, els perfils dels quals en l’aplicació 
haurien d’ajustar-se a les necessitats del seu lloc de treball.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

S’hi indica que es tindrà en compte la recomanació que es realitza en 
l’esborrany. 

Conseqüències en l’Informe: 

No cal modificar l’apartat al·legat, però s’hi afegeix el paràgraf següent 
després del gràfic 6: 

“En les al·legacions rebudes de la Direcció General de Justícia s’assenyala 
que en la pròxima revisió de l’aplicació GESPERJU es prendran en 
consideració les recomanacions número 1, 2, 3, 4, i 6.” 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Les recomanacions sobre la integració dels procediments en l’aplicació i 
la creació d’interfícies automàtiques es tindran en compte quan s’aborde 
la renovació de l’aplicació actual. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu la segona al·legació. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

S’hi indica que, per a la creació, modificació i amortització dels llocs de 
treball del personal de l’Administració de Justícia, s’aplica la normativa 
estatal, motiu pel qual no s’hi ha aplicat la fiscalització prevista en 
l’article 3r A) de l’Acord del Consell de 24 d’agost de 2012. 

Pel que fa a això, la normativa estatal i, més detalladament, el Reial 
Decret 249/1996, de 16 de febrer, en el seu article 50, indica que les 
plantilles de llocs seran aprovades pel Ministeri de Justícia i Interior. Pel 
que fa a les comunitats autònomes que hagen rebut els traspassos de 
mitjans personals per al funcionament de l’Administració de Justícia es 
preveu que la tramitació pressupostària, com és lògic, la realitze la 
mateixa comunitat autònoma. Entenem que aquesta tramitació 
pressupostària s’ha de sotmetre a les normes de la mateixa comunitat 
autònoma. 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de 
gestió del personal 

5 

En addició a això, cal assenyalar que la gestió dels llocs de treball 
temporals no segueix la tramitació prevista en la normativa estatal. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Quant a la implantació del control de fiscalització prèvia en GESPERJU pel 
que fa a la provisió de llocs temporals, es donen per reproduïts els 
arguments de l’al·legació tercera, que indica que es tindrà en compte 
quan s’escaiga la renovació o actualització de l’aplicació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu l’al·legació segona 

AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS 

Primera al·legació 

Comentaris: 

S’hi indica que es milloraran els protocols existents i els procediments 
per a altes i baixes d’usuaris i caducitat de contrasenyes. 

Conseqüències en l’informe: 

No escau cap modificació de l’apartat al·legat, però s’hi afegeix el 
següent paràgraf després del gràfic 7: 

“En les al·legacions rebudes de la Subsecretaria de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, s’assenyala que es prendran en consideració 
les recomanacions números 1, 2, 3 i 4 millorant i modificant els protocols 
i procediments existents.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

S’indica que el procediment de gestió dels llocs de treball es basa en la 
normativa existent, que es relaciona, i que s’integraran tots els 
procediments en un únic programa informàtic. 

No s’hi aporta un procediment de gestió de llocs de treball que concrete 
les tasques que, d’acord amb la normativa aplicable, s’han de realitzar i 
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les persones que les tenen assignades, tant en els tràmits manuals com 
en els que es realitzen a través d’aplicacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

En una primera part de l’al·legació es fa referència al procediment de 
gestió dels llocs de treball que ja s’ha comentat en l’al·legació anterior. 

En la segona part, s’indica que la integració de REGPER amb l’aplicació 
del Conselleria d’Hisenda i Administració Pública (PAN) necessita la 
participació d’aquesta darrera. 

Una tercera part de l’al·legació es refereix a la fiscalització prèvia en la 
creació de llocs de treball. S’assenyala que les variacions anuals de les 
relacions de llocs se sotmeten a autorització de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública amb caràcter massiu tots els anys en juliol, 
conformement amb l’article 3r C de l’Acord del Consell de 24 d’agost de 
2012. 

S’hi indica també que en el futur programa informàtic de gestió es 
proposarà que l’IGG forme part del procediment integrat d’autoritzacions 
per a adoptar la recomanació amb les característiques d’agilitat 
necessàries per a la gestió. 

Pel que fa a aquesta situació hem d’indicar que tant el tràmit a què es 
refereix l’article esmentat com allò que en la realitat se sotmet a la 
fiscalització massiva de l’IGG són els nomenaments del personal i les 
variacions de nòmina, no la creació dels llocs de treball. 

No escau cap modificació de l’apartat al·legat però s’hi afegeix el següent 
paràgraf després del gràfic 7: 

“En les al·legacions rebudes de la Subsecretaria de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport s’assenyala que es prendran en consideració 
les recomanacions número 1, 2, 3 i 4 millorant i modificant els protocols i 
procediments existents.” 
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