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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

El Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar en el Programa Anual 
d’Actuació per a 2012 la continuació dels treballs de fiscalització dels 
ajuntaments de la nostra Comunitat, la població dels quals siga superior 
als 50.000 habitants i de les tres diputacions provincials, entre els quals 
es troba l’Ajuntament de Castelló de la Plana, prèvia avaluació del seu 
control intern. 

Per tant, l’objectiu general d’aquesta fiscalització ha sigut analitzar el 
control intern pel que fa a l’aplicació de la normativa comptable i de 
gestió. Aquest objectiu s’ha fixat d’acord amb l’article 8.3 del la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 
el Programa Anual d’Actuació per a 2012. 

L’anàlisi del control intern ha tingut els següents objectius específics: 

a) Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat. 

b) Verificar la fiabilitat i integritat de la informació. 

c) Comprovar el compliment de la normativa aplicable. 

d) Conéixer i valorar l’organització administrativa i el seu grau de 
transparència. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

D’acord amb els objectius fixats en l’apartat 1.1, la fiscalització s’ha dut a 
terme conformement amb els Principis i normes d’auditoria del sector públic 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l’Estat Espanyol. 

Els procediments d’auditoria han consistit en la realització de proves 
selectives, concretament a través de la informació obtinguda dels 
qüestionaris que s’hi han elaborat i de la comprovació d’algunes de les 
respostes efectuades per les entitats locals. 

Els qüestionaris comprenen quatre àrees, el contingut de les quals ha 
servit per a estructurar l’Informe: 

1. Àrea de gestió administrativa: dades organitzatives sobre l’Entitat, 
ens dependents o que hi participe l’Entitat, personal, secretaria, 
registre i actes, inventari de béns i patrimoni, subvencions i 
contractació i compres. 

2. Àrea de gestió econòmica i financera: pressuposts, despeses 
d’inversió, ingressos tributaris, preus públics i multes, ingressos per 
transferències, recaptació, tresoreria, comptabilitat i endeutament. 
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3. Àrea d’Intervenció: organització i regulació, funció interventora i 
control financer i d’eficàcia. 

4. Àrea de l’entorn tecnològic: organització de l’àrea d’informàtica, 
operacions en els sistemes d’informació i control d’accés a dades i 
programes i continuïtat del servei. 

La fiscalització s’ha desenvolupat en dues fases. En la primera, s’ha 
obtingut informació sobre el control intern de l’Entitat a través dels 
qüestionaris remesos a les entitats locals fiscalitzades. La segona fase ha 
consistit a comprovar a través de diverses proves, determinades 
respostes dels qüestionaris a fi d’analitzar adequadament el control 
intern. 

A fi d’efectuar una aproximació a la situació del control intern de 
l’Entitat, les distintes àrees en què s’ha estructurat aquest treball han 
sigut valorades en funció d’aquelles qüestions que comportaven alguna 
debilitat de control intern, de manera que a més puntuació, major 
debilitat de control intern. És important que destaquem que en les 
distintes àrees existeixen unes qüestions que hem considerat bàsiques 
per a un adequat control intern i s’han valorat d’acord amb la rellevància 
en el control intern de l’àrea. 

També hem comparat la puntuació obtinguda per l’Ajuntament amb la 
puntuació mitjana dels tres ajuntaments capitals de província que han 
sigut objecte de fiscalització en aquesta etapa. 

El quadre següent recull la puntuació màxima possible de cada àrea, així 
com la suma de totes i el percentatge que representa la puntuació de 
cada subàrea respecte a la de l’àrea. També recull el percentatge que 
suposa la puntuació de cada àrea respecte a la suma de totes les àrees. 
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ÀREES Apartat de 
l’Informe 

Puntuació total 
de 

l’àrea/subàrea 
% (1) % (2) 

1.  ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA     

 Dades organitzatives sobre l’Entitat 4.1 390 5%

 Ens dependents o en els quals participe l’Entitat 4.2 546 7%

 Personal 4.3 1.872 24%

 Secretaria, registre i actes 4.4 546 7%

 Inventari de béns i patrimoni 4.5 1.560 20%

 Subvencions 4.6 1.170 15%

 Contractació i compres 4.7 1.716 22%

 TOTAL ÀREA 7.800 100% 30%

2.   ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA     

 Pressuposts 5.1 1.950 24%

 Despeses d’inversió 5.2 234 3%

 Ingressos tributaris, preus públics i multes 5.3 546 7%

 Ingressos per transferències 5.4 156 2%

 Recaptació 5.5 702 9%

 Tresoreria 5.6 1.560 20%

 Comptabilitat 5.7 1.560 20%

 Endeutament 5.8 1.182 15%

 TOTAL ÀREA 7.890 100% 30%

3.   ÀREA D’INTERVENCIÓ 6 7.710 30%

4.   ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 7 2.600 10%

TOTAL ÀREES 26.000 100%

(1) % que representa la subàrea respecte a l’àrea 

(2) % que representa l’àrea respecte al total d’àrees 

Quadre 1.2.1 

1.3 Àmbit temporal 

L’exercici al qual han afectat les comprovacions ha sigut el de 2011, tot i 
que l’hem estés a uns altres exercicis quan així ho hem considerat 
necessari. 
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1.4 Règim jurídic 

Per a l’avaluació del control intern hem tingut en compte, entre d’altres, 
la següent legislació: 

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

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

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

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

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

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

- Decret de 17 de juny de 1955, que aprova el Reglament de Serveis de 
les Corporacions Locals. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa en matèria de 
pressuposts el capítol primer del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre. 

- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de 
Treball Reservats a Funcionaris de l’Administració Local amb 
Habilitació de Caràcter Nacional. 
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- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que 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. 

- Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, que aprova la Instrucció 
del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 
1.1, i amb l’enfocament descrit en l’apartat 1.2, i per a efectuar una 
aproximació a la situació del control intern de l’Entitat, les distintes 
àrees en les quals s’ha estructurat aquest treball han sigut valorades en 
funció d’aquelles qüestions que comportaven alguna debilitat de control 
intern, de manera que com més puntuació, major debilitat de control 
intern. És important destacar que en les distintes àrees existeixen unes 
qüestions que hem considerat bàsiques per a un adequat control intern i 
la seua puntuació implica una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. També hem comparat la puntuació obtinguda per l’Ajuntament 
amb la puntuació mitjana dels tres ajuntaments (Alacant, Castelló de la 
Plana i València) que han sigut objecte de fiscalització en aquesta etapa. 

L’Ajuntament ha obtingut una puntuació global de 5.685 punts enfront 
dels 7.326 que ha sigut la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats 
en aquesta etapa. El quadre següent mostra per àrees i subàrees la 
puntuació obtinguda per l’Ajuntament i la puntuació mitjana dels 
ajuntaments fiscalitzats en aquesta etapa. 
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ÀREES 
Apartat de 
l’Informe 

Ajuntament 
de Castelló 
de la Plana 

Puntuació 
mitjana dels 
ajuntaments

1.   ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA    

 Dades organitzatives sobre l’Entitat 4.1 76 41

 Ens dependents o en els quals participe l’Entitat 4.2 138 203

 Personal 4.3 335 331

 Secretaria, registre i actes 4.4 107 63

 Inventari de béns i patrimoni 4.5 223 534

 Subvencions 4.6 32 540

 Contractació i compres 4.7 369 446

 TOTAL ÀREA 1.280 2.158

2.   ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA    

 Pressuposts 5.1 823 722

 Despeses d’inversió 5.2 185 158

 Ingressos tributaris, preus públics i multes 5.3 15 15

 Ingressos per transferències 5.4 70 40

 Recaptació 5.5 325 277

 Tresoreria 5.6 230 456

 Comptabilitat 5.7 306 484

 Endeutament 5.8 274 167

 TOTAL ÀREA 2.228 2.318

3.   ÀREA D’INTERVENCIÓ 6 1.807 2.102

4.   ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 7 370 748

TOTAL ÀREES 5.685 7.326

Quadre 2.1 

Les conclusions més significatives, estructurades en els apartats que 
detallem tot seguit, són les següents: 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a) En l’apartat 4.1 d’aquest Informe mostrem diverses dades sobre 
l’organització de l’Entitat, que compta amb un organigrama general, 
però que no està aprovat ni publicat. 

b) D’acord amb les dades facilitades sobre la nòmina a 31 de desembre 
de 2011, el nombre de funcionaris pujava a 1.125, dels quals 881 són 
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de carrera i 244 interins, cosa que representa un disminució del 
0,2% respecte a 2009; 37 laborals, 4 fixos i 33 temporal, és a dir, un 
increment del 3% respecte a 2009. El personal eventual o de 
confiança és de 20 persones i es manté en els tres exercicis. 

c) L’Ajuntament disposa d’una relació de llocs de treball aprovada per 
la Junta de Govern l’11 de març de 2011 i publicada en el BOP, però 
no ha fet una anàlisi funcional de llocs, que està en procés de 
desenvolupament. 

d) La pàgina d’Internet recull informació que no la referent a les 
unitats administratives i a als informes sobre estabilitat 
pressupostària. 

2.2 Informació econòmica i financera 

a) La comptabilitat la porten al dia, llevat dels ingressos, i en general 
d’acord amb els principis que hi són d’aplicació. Hi ha contractes o 
operacions de cessió de crèdits que no s’han comptabilitzat com a 
deute. En el balanç els deutes per operacions de crèdit figuren a 
llarg termini, quan en l’estat del deute s’anoten correctament tot 
diferenciant entre curt i llarg termini. 

b) En els exercicis de 2009, 2010 i 2011, l’Entitat no va complir en 
termini amb els tràmits relatius al cicle pressupostari, si bé ha 
presentat els seus comptes a aquesta Sindicatura de Comptes. 

c) Hi ha tres societats mercantils participades per l’Ajuntament en 
menys del 50%, les dades de les quals no han sigut registrades en la 
Plataforma de Rendició de Comptes com a ens participats per 
l’Ajuntament, igual que les fundacions i dos consorcis. 

d) En l’apartat 3.2 mostrem diverses dades econòmiques i financeres 
de l’Entitat a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament, la 
verificació de les quals no ha sigut objecte d’aquest treball. Com en 
exercicis anteriors, la liquidació del pressupost de 2011 va donar un 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu; en aquest 
exercici ha sigut de 7.539.903 euros. L’Ajuntament va aplicar les 
mesures previstes legalment per a fer front al romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu de 2010 i 2011. A més a 
més, des dels últimes exercicis l’estalvi net ha sigut negatiu, i va 
pujar el 2011 a 4.798.168 euros. 

e) Durant l’any 2011 es van aprovar 14 expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per import de 25.927.369 euros, dels quals 
21.519.388 euros corresponen a despeses anteriors a l’exercici 2011. 
L’import de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de 
desembre de 2011 puja a 30.582.503 euros. 
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f) L’Ajuntament s’ha acollit a les mesures previstes en el Reial Decret 
Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina obligacions d’informació 
i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
Segons el fitxer facilitat, la relació certificada estesa per la 
Intervenció incloïa obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2011, en l’àmbit de la citada norma, per un total de 
48.823.983 euros, dels quals n’hi havia 32.135.600 sense 
comptabilitzar. 

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

a) No hi ha una declaració individualitzada que acredite el 
compliment de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. 

b) El complement de productivitat no el cobra tot el personal de 
l’Ajuntament, si bé en el qüestionari contesten que està vinculat a 
una valoració objectiva. En l’informe justificatiu no figuren els 
objectius per a aconseguir ni el seu grau de compliment. 

c)  La comprovació de l’activitat subvencionada no es realitza 
materialment, sinó a través dels documents presentats. 

d) L’òrgan que té atribuïda la funció de comptabilitat no incorpora en 
l’informe trimestral al Ple ni remet al Ministeri d’Economia i 
Hisenda la informació exigida per la Llei 15/2010, de 5 de juny, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

e) És important destacar que, en alguns casos, prèviament a la 
realització d’una despesa no s’efectua una proposta de despesa, 
cosa que vulnera el que disposa l’article 173.5 del TRLRHL. En 
aquest sentit és significatiu el volum dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat disposa d’un inventari aprovat de tots els seus béns i drets, 
amb l’excepció dels béns dels ens dependents. Les rectificacions es 
verifiquen anualment, i quan es renova la Corporació s’efectua la 
seua comprovació. No consta que l’inventari es concilie amb la 
comptabilitat. 

b) Segons la informació facilitada en els qüestionaris, hi ha valors 
prescrits per un import d’1.195.102 euros sense que s’hagen 
tramitat els corresponents expedients per a determinar possibles 
responsabilitats. A 31 de desembre de 2011 els drets reconeguts dels 
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capítols 1 a 3 de 2006 i anteriors van pujar a 9.872.334 euros, que 
podrien estar afectats per prescripció. 

c) Han de tenir-se en compte les observacions que figuren en l’apartat 
7 d’aquest Informe referides a l’organització, l’operativa i l’accés als 
sistemes d’informació de l’Entitat. 

2.5 Intervenció 

a) L’Ajuntament no ha implantat en despeses la fiscalització limitada i 
per tant no es realitza la fiscalització plena posterior. La 
fiscalització en ingressos no ha sigut substituïda en cap dels casos 
per la presa de raó. 

b) No es va realitzar l’informe de compliment d’estabilitat 
pressupostària sobre les modificacions de 2011 ni sobre el Compte 
General de 2010. 

c) L’Ajuntament no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia. En 
aquest sentit, l’Entitat no ha fixat els objectius dels programes ni ha 
determinat el cost dels serveis. 

3. DESCRIPCIÓ I INFORMACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT 

3.1 Descripció de l’Ajuntament 

El municipi de Castelló de la Plana està situat a la província de Castelló a 
la comarca de la Plana Alta. La seua població és de 180.114 habitants, 
segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2011. 

3.2 Informació econòmica 

El quadre següent mostra, en euros, determinada informació econòmica i 
financera de l’Entitat a partir de les dades facilitades pel l’Ajuntament 
corresponent als exercicis de 2009, 2010 i 2011, la verificació de les quals 
no ha sigut objecte d’aquest treball. 
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Magnitud 2009 2010 2011 

Pressupost inicial ingressos 175.082.790 180.929.222 162.979.788 

Pressupost inicial despeses 175.082.790 180.929.222 162.979.788 

Previsions ingressos definitives 255.940.936 221.291.732 182.455.338 

Previsions despeses definitives 255.940.936 221.291.732 182.455.338 

Drets reconeguts 207.287.296 165.983.767 150.741.523 

Obligacions reconegudes 213.341.846 163.745.149 151.784.762 

Resultat pressupostari ajustat 4.132.629 1.006.806 6.383.191 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (6.004.637) (8.487.368) (7.539.903) 

Romanent de tresoreria total  23.141.314 20.916.897 17.266.741 

Quadre 3.2.1 

El resultat pressupostari ajustat en els tres exercicis ha sigut positiu. En 
l’exercici de 2010 ha disminuït un 76% respecte a l’exercici de 2009, i en 
l’exercici de 2011 s’ha incrementat un 534% respecte a l’exercici de 2010. 
En l’interval dels dos s’ha incrementat en un 54%. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals ha sigut negatiu en els 
tres exercicis ja que ha disminuït en un 26% en l’exercici de 2011 
respecte a l’exercici de 2009; al seu torn, el romanent de tresoreria total 
s’ha reduït significativament un 25% en l’exercici de 2011 respecte a 
l’exercici de 2009. En els tres exercicis ha sigut positiu. 

L’Ajuntament assenyala que ha aplicat les mesures previstes legalment 
en cas de romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu en els 
exercicis de 2010 i 2011. 

Per al pressupost de l’any 2011, l’Ajuntament ha portat a cap una 
reducció de despeses de personal que es va quantificar en 1.693.675 
euros. D’altra banda, s’han concertat dues operacions especials 
d’endeutament per imports de 4.800.358 euros i 1.598.128 euros per a 
finançar obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles 
pendents de pagament. Aquestes mesures han permés sanejar 
parcialment el romanent negatiu de tresoreria acumulat en els tres 
darrers exercicis en millorar el resultat comptable de l’exercici de 2011 
en les dites quantitats, si bé segueix sent negatiu en 7.539.903 euros. 

L’informe de la Intervenció de la liquidació del pressupost de l’any 2011, 
de data 31 de maig de 2012, assenyala que un romanent de tresoreria 
negatiu comporta: 

- La prohibició de realitzar inversions noves finançades amb 
endeutament, siguen aquestes materials, immaterials o financeres, 
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directes o indirectes a través de subvencions concedides a entitats 
dependents, article 9.2 del Reial Decret Llei 5/2009 (en tenir aquest 
Ajuntament aprovat un pla de sanejament per al període 2009-2015) 
i article 11 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol. 

- L’adopció de les mesures establides en l’article 193 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

- Reduir despeses per quantia igual al dèficit produït. 

- Concertar operacions de crèdit. 

- Aprovar el pressupost de l’exercici següent amb un superàvit 
inicial de quantia no inferior al dèficit, en cas de no haver 
adoptat cap de les mesures previstes en els dos apartats 
anteriors. 

L’adopció d’aquestes mesures per a corregir de forma definitiva el dèficit 
econòmic i financer que les liquidacions dels darrers exercicis desvetlen, 
han de realitzar-se dins del marc establit pels plans que aquest 
Ajuntament té aprovats per als pròxims anys: 

- Pla de sanejament financer, per al període 2009-2015, aprovat per 
Acord plenari de 25 de juny de 2009 (Reial Decret Llei 5/2009, de 24 
d’abril, de Mesures Extraordinàries i Urgents per a facilitar a les 
Entitats Locals el Sanejament de Deutes Pendents de Pagament amb 
Empreses i Autònoms, a 31 de desembre de 2008). 

- Pla d’ajust, per a l’exercici de 2012-2022, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, el 30 de març (Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer). L’execució aquest pla, en els termes que s’hi estableixen, 
comporta l’eliminació de l’estalvi net negatiu i del romanent de 
tresoreria negatiu per a despeses generals, així com l’obtenció de 
capacitat de finançament. 

El quadre següent mostra el volum dels expedients de reconeix 
extrajudicial de crèdits: 
 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 

anteriors a 2011 

Despeses de 
l’exercici de 

2011 

2011 14 25.927.369 21.519.388 4.407.981

2012 0 0 0 0

Total 14 25.927.369 21.519.388 4.407.981

Quadre 3.2.2 



Informe sobre el control intern de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercici de 2011 

15 

A més a més, hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2011, 
a 31 de desembre, per import de 30.582.503 euros. 

L’Ajuntament s’ha acollit a les mesures previstes en el Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, que determina obligacions d’informació o 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals de les obligacions 
pendents de pagament vençudes, líquides i exigibles, la recepció dels 
quals en el registre administratiu de l’Entitat, de la corresponent factura 
ha tingut lloc abans de l’1 de gener de 2012 i que es deriven de contractes 
d’obres, serveis o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

L’Entitat ha remés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
per via telemàtica, una relació certificada de totes les obligacions 
pendents de pagament de factures, factures rectificatives en el seu cas, o 
sol·licituds de pagament equivalents que hagessen tingut entrada en el 
registre administratiu abans de l’1 de gener de 2012 i que corresponien 
als conceptes indicats en el citat Decret Llei. 

Una vegada remesa la relació certificada prevista, del 14 de març de 2012 
per import de 46.709.965 euros, la Intervenció ha elevat al Ple de la 
Corporació un pla d’ajust, que ha sigut aprovat en data 30 de març de 
2012. El citat pla ha sigut informat favorablement pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques el 30 d’abril de 2012 i inclou el calendari i les 
mesures que s’han d’aplicar. 

D’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques en document de 10 de maig de 2012, l’import 
per a formalitzar de l’operació del préstec puja a 48.823.983 euros dels 
quals en corresponen a l’Ajuntament 48.136.628 euros i a la societat 
municipal GUMSA, 687.354 euros. 

Del total de 48.823.983 euros, 32.135.600 euros estaven pendents de 
comptabilitzar a 31 de desembre de 2011. 

La Junta de Govern de l’Ajuntament ha aprovat en data 11 de maig de 
2012 la subscripció d’onze operacions de crèdit a l’empara del citat 
Decret Llei per un import de 48.823.983 euros. 

El quadre següent mostra l’evolució de l’estat del deute, la capacitat o 
necessitat de finançament i de l’estalvi net a 31 de desembre de 2009, 
2010 i 2011: 
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De les dades que mostra el quadre anterior en l’exercici de 2011 el deute 
disminueix un 2% respecte a 2009. L’estalvi net ha sigut negatiu en 
aquest període, encara que en 2011 experimenta una lleugera milloria 
respecte a 2010. Així mateix, la capacitat/necessitat de finançament ha 
sigut negativa en aquest període, i en 2011 s’ha produït un 
empitjorament respecte a 2010. 

4. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

4.1 Dades organitzatives sobre l’Entitat 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 76 punts enfront 
dels 41 corresponents a la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. D’aquesta puntuació, 70 en corresponen a qüestions 
bàsiques que impliquen una debilitat rellevant del control intern de 
l’àrea. 

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

 

 Regidors Membres Junta de 
Govern (*) 

Tinents d’alcalde Comissiones 
informatives 

Nombre 27 10 9 4 

(*) Inclòs el president 

Quadre 4.1.1 

D’acord amb la informació facilitada, hi ha un registre d’interessos. Totes 
les dades referents als béns i a les activitats són públiques  i estan 
publicades en el BOP de data 30 de juliol de 2011. 

Els grups municipals han acreditat que porten una comptabilitat 
específica per a les assignacions fixades pel Ple de l’Entitat, tot i que no 
s’ha posat a disposició del Ple de la Corporació per no haver-ho requerit. 

No hi ha una declaració individualitzada que acredite el compliment de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques. Aquesta qüestió s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. L’Ajuntament 
en al·legacions assenyala que el Ple del 27 de juliol de 2012, com a 
conseqüència de les observacions realitzades per aquesta Sindicatura, va 
acordar de modificar el model de declaració d’activitats que passa a 
denominar-se “Declaració d’activitats i causes de possible 
incompatibilitat”, on es declara expressament no estar incurs en cap de 
les causes d’incompatibilitat. Indica també que a data de 16 de gener de 
2013 han emplenat tots el regidors la dita declaració. 
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L’Ajuntament compta amb dos reglaments orgànics: el Reglament 
Orgànic del Ple i les seues comissions aprovat pel Ple de la Corporació el 
21 de desembre de 2006 i publicat en el BOP en data 7 de juny de 2007; i 
el Reglament Orgànic que regula el Tribunal Economicoadministratiu de 
l’Ajuntament, així com el procediment per a la resolució de les 
reclamacions de la seua competència, aprovat pel Ple de la Corporació el 
29 de març de 2007 i publicat en el BOP en data 9 d’agost de 2007. 
L’Ajuntament assenyala en al·legacions que hi ha més de dos reglaments 
que es poden consultar en el lloc d’Internet de l’Ajuntament, entre els 
quals destaca el Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament del 
Govern i de l’Administració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 
aprovat pel Ple de la Corporació el 26 d’abril de 2007 i publicat en al BOP 
de data 9 d’agost de 2007. 

L’Entitat disposa d’un organigrama actualitzat però no s’ha aprovat ni 
publicat. 

A fi de millorar el principi de transparència convé que figuren en el lloc 
d’Internet de l’Entitat les dades sobre les unitats administratives. 

4.2 Ens dependents o en els quals participe l’Entitat 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 138 punts enfront 
dels 203 corresponents a la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions 
bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

A partit de diverses fonts, incloses les de la Sindicatura de Comptes i de 
la informació facilitada per l’Ajuntament, hem elaborat el quadre 
següent que mostra el nombre i tipus d’ens dependents o participats pel 
l’Ajuntament, sense considerar les mancomunitats ni els consorcis, que 
comentem posteriorment: 

 

Tipus d’ens 
Nombre i percentatge de participació 

100% 100%>x>50% 50%>/ Sense 
determinar 

Organismes autònoms 3    

Societats mercantils 1  3  

Entitats públiques empresarials     

Fundacions    10 

Associacions    3 

Quadre 4.2.1 
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Les tres societats mercantils participades per l’Ajuntament en menys del 
50% no apareixen donades d’alta en la Plataforma com a ens participats 
de l’Ajuntament, igual que les fundacions. Aquesta qüestió s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

D’altra banda, l’Ajuntament participa en els següents consorcis: 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci per a la gestió de l’Escorxador Comarcal de la Plana 

- Consorci del Pacte Local per l’Ocupació 

- Consorci per a l’Execució del Pla Zonal de Residus, zones II, IV i V 

Els dos primers consorcis sí que estan donats d’alta en la Plataforma de 
les entitats locals com a ens participats pel l’Ajuntament, i els altres dos 
no estan donats d’alta. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant en el control intern. 

4.3 Personal 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 335 punts enfront 
dels 331 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. D’aquesta puntuació, 150 en corresponen a qüestions 
bàsiques, que impliquen una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

El gràfic següent mostra el nombre de funcionaris de carrera i d’interins 
que figuren en la nòmina a 31 de desembre de 2009, 2010 i 2011. 
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En les dades que mostra el gràfic apreciem que el nombre de funcionaris 
ha experimentat, entre el període de 2009 a 2011, una disminució del 
0,2% en passar de 1.127 a 1.125 persones, degut a l’augment del nombre 
de funcionaris interins, que passa de 223 en 2009 a 244 en 2011, i a la 
disminució en 23 persones dels funcionaris de carrera en aquest període. 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2009 i 2011 del personal laboral 
temporal i del personal laboral fix. És destacable que s’ha produït una 
reducció de 2 persones en el personal laboral fix i un augment de 3 
persones en el personal laboral temporal. 

 

 

Gràfic núm. 4 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2009 i 2011 del personal 
eventual, el nombre del qual és estable i es manté en 20 persones. 
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De la informació facilitada per l’Ajuntament en destaquem el següent: 

- La relació de llocs de treball per a l’exercici de 2011 la va aprovar la 
Junta de Govern l’11 de març de 2011 i va ser publicada en el BOP de 
Castelló en data 29 de març de 2011, excepte l’anàlisi funcional de 
llocs, que està en procés de desenvolupament, motiu pel qual la 
classificació no està suportada en la seua totalitat per un estudi 
objectiu. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica un 
debilitat rellevant de control intern. 

- En la classificació dels llocs de treball no consta que hi haja els 
següents requisits: 

- Funcions 

- Mèrits 

- L’Ajuntament té un deute pendent, a 31 de desembre de 2011 per 
retards o incidències, de 6.784 euros amb la Seguretat Social i de 
1.320 euros amb Hisenda. 

- El complement de productivitat no el cobra tot el personal de 
l’Ajuntament, si bé en el qüestionari contesten que està vinculat a 
una valoració objectiva. Hem comprovat que en l’informe 
justificatiu no figuren els objectius per a aconseguir ni el seu grau 
de compliment. 

- La forma d’accés del personal interí no està regulat per 
l’Ajuntament. 

- El programa de nòmina no permet el registre de forma directa en 
comptabilitat. 

A fi de millorar l’organització de l’Ajuntament recomanem: 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Establir una data fixa de tancament als efectes de la confecció de la 
nòmina i dels pagaments. 

4.4 Secretaria, registre i actes 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 107 punts enfront 
dels 63 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari, hi ha un organigrama 
del departament de Secretaria actualitzat el 3 de novembre de 2011. Les 
funcions de Secretaria les exerceixen dos funcionaris amb habilitació 
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estatal que van ocupar els seus llocs: un per lliure designació, i un altre 
per comissió de serveis. 

D’acord amb les respostes del qüestionari, les actes del Ple de 
l’Ajuntament les transcriuen transcorregut un mes des que se celebra la 
següent sessió, i el llibre d’actes es troba foliat i diligenciat. El llibre 
d’actes de la Junta de Govern i el de les resolucions de l’Alcaldia els 
transcriuen en un termini superior a un mes des que se celebra la 
següent sessió o s’adopta la resolució. El llibre d’actes de la Junta de 
Govern està foliat i diligenciat els tres primers trimestres de l’exercici de 
2011 i les actes de les resolucions de l’Alcaldia estan foliades i 
diligenciades, i el 20% les porten en suport digital amb signatura 
electrònica. 

Els grups municipals poden accedir als expedients abans de les reunions 
del Ple amb l’antelació prevista legalment. Segons la informació 
facilitada, els regidors de la Corporació no han realitzat peticions 
d’informació al president de l’Entitat. 

Totes les propostes que porten al Ple de l’Entitat estan degudament 
informades pels tècnics municipals i dictaminades per la comissió 
informativa corresponent. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem estendre la gestió 
informatitzada dels expedients a l’àrea de patrimoni, així com portar un 
registre sobre els contractes, convenis signats i poders atorgats. 

L’Ajuntament ha implantat el registre telemàtic i és el funcionari del 
registre qui determina la destinació dels escrits i de la documentació 
presentada. 

El quadre següent mostra la informació facilitada referent als informes 
emesos per la Secretaria municipal en l’exercici de la funció 
d’assessorament preceptiu en 2011. 

 

Matèria 
Nombre 

d’informes 
Nombre d’informes que 

vulneren el principi de legalitat 

Béns 0 0 

Planejament urbanístic 19 0 

Operacions de crèdit 0 0 

D’altres  2 0 

Total 21 0 

Quadre 4.4.1 
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4.5 Inventari de béns i patrimoni 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 223 punts enfront 
dels 534 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen 
en l’àrea de patrimoni puja a tres, distribuïts en un negociat. 

L’any 1968 es va realitzar l’últim inventari de la Corporació. Anualment 
es fa l’aprovació de totes les rectificacions a l’inventari. L’última 
aprovació de l’inventari correspon a data de 31 de desembre de 2011 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 27 d’abril de 2012. 

L’inventari de l’Entitat no inclou els béns i drets dels ens dependents i no 
hi ha inventaris separats dels béns i drets pertanyents a entitats amb 
personalitat pròpia i dependents de la Corporació. 

Les rectificacions de l’inventari són verificades anualment, i quan es 
renova la Corporació són aprovades pel Ple. 

Tots els béns immobles i els drets reals estan inscrits en el Registre de la 
Propietat. l’Ajuntament compta amb pòlisses d’assegurances per a cobrir 
tots els riscs i en especial la pèrdua i deterioració dels béns, però les 
cobertures no són suficients per a cobrir el seu valor de recuperació. 

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat. 

L’epígraf dels “Béns mobles de caràcter històric, artístic o de considerable 
valor econòmic” no conté el nombre de la persona sota la responsabilitat 
de la qual són custodiats. 

Recomanem elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles 
així com la implantació d’un registre que permeta controlar el consum 
de combustible, tot i que hi ha una targeta de subministrament 
individual per a cada vehicle. 

4.6 Subvencions 

La puntuació obtinguda en aquest àrea ha sigut de 32 punts enfront dels 
540 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El 
total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

La gestió de les subvencions la realitzen diverses unitats administratives. 
Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
puja a 2.919.959 euros, dels quals 1.961.658 euros s’ha concedit 
directament i la resta en règim de concurrència competitiva. 
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El quadre següent mostra l’import de les subvencions concedides 
directament en els distints tipus establits en l’LGS. 

 

 Import 

Subvencions previstes nominativament en los pressuposts 1.961.658 

Subvencions imposades per una norma de rang legal 0 

Subvencions on concórreguen raons d’interés públic, social o econòmic que 
dificulten la convocatòria 

0 

Total 1.961.658 

Quadre 4.6.1 

Hi ha una línia de subvencions de cooperació internacional gestionada 
per l’àrea de serveis socials. 

Les bases reguladores de les subvencions que concedeix l’Ajuntament 
estan establides en l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament, publicada en el BOP en data 19 de maig de 
2009 i aprovada pel Ple de la Corporació en data 5 de febrer de 2009. A 
l’empara de la dita Ordenança s’aprova anualment la convocatòria 
específica de cada subvenció que es convoca per procediment de 
concessió en règim de concurrència competitiva, així com els convenis 
de concessió directa. 

Les convocatòries de les distintes subvencions específiques estan 
aprovades per la Junta de Govern Local a proposta dels dictàmens de les 
distintes comissions i estan publicades en el BOP. 

La quantia individual de cadascuna de les subvencions o els criteris de la 
seua determinació no estan aprovats en l’Ordenança General de 
Subvencions ni en cap ordenança específica, sinó que s’estableix en la 
convocatòria per a la concessió de les respectives subvencions, per la 
qual cosa no està autoritzada pel Ple que és l’òrgan competent, sinó per 
la Junta de Govern. 

La comprovació de l’activitat subvencionada no es realitza materialment, 
sinó a través dels documents presentats. 

És important destacar, pel que fa a la gestió de les subvencions, la falta 
d’un registre que proporcione informació de les subvencions concedides 
i de la seua situació, encara que sí que existeix un control de registre en 
el departament d’Intervenció. 
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4.7 Contractació i compres 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 369 punts enfront 
dels 446 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen 
en l’àrea de contractació puja a 20, distribuïts en vuit negociats. 

El quadre següent mostra l’import d’adjudicació, del modificat en el seu 
cas, i el nombre d’expedients dels distints tipus de contractes adjudicats 
en 2011: 

 

Tipus de contractes Procediments 
d’adjudicació 

Import 
adjudicació 

Import 
modificat 

Nombre de 
contractes 

Obres Obert 165.268   1 

  Restringit   

  Negociat amb publicitat   

  Negociat sense publicitat 304.613   3 

  D’altres   

  Subtotal 469.881   4 

Subministraments Oberts 1.667.993   8 

  Restringit   

  Negociat amb publicitat   

  Negociat sense publicitat 53.719   2 

  D’altres   

  Subtotal 1.721.712   10 

Serveis Obert 13.493.677   7 

  Restringit   

  Negociat amb publicitat   

  Negociat sense publicitat 330.856   9 

  D’altres   

  Subtotal 13.824.533   16 

D’altres   657.530   5 

Total 16.673.656  35 

Quadre 4.7.1 
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El nombre i l’import dels contractes subjectes a regulació harmonitzada 
el 2011 va pujar a sis, i a 12.897.067 euros. 

En els expedients de contractació, l’acte formal de recepció es concreta 
en l’informe tècnic que es realitza per a la devolució de les garanties 
definitives constituïdes pels adjudicataris de les contractacions. 

En el qüestionari han contestat que no hi ha fraccionaments de l’objecte 
del contracte, quan la Intervenció assenyala que hi ha formulat dos 
advertiments. 

En els expedients de contractació d’obres la justificació de l’elaboració 
del projecte s’inclou en la pròpia memòria del projecte; i l’informe del 
director d’obres, sobre l’estat de les obres, només es fa en finalitzar el 
termini de garantia de les obres. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Aplicar les recomanacions efectuades en els informes emesos per 
aquesta Sindicatura sobre la Plataforma de Contractació i les 
instruccions de contractació. En al·legacions l’Ajuntament 
manifesta que han sigut atesos els aspectes següents: 

- Consta acreditat en el perfil de contractant el moment d’inici 
de la difusió pública de la informació publicada, com indica 
l’article 53 del TRLCSP. 

- La documentació publicada en el perfil de contractant s’inclou 
amb signatura autoritzada. 

- Establir un sistema que permeta gestionar els expedients 
digitalment. 

- Que tots els expedients de contractació continguen un índex o una 
correcta ordenació cronològica dels corresponents tràmits. 

- Elaborar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del 
material, així com realitzar recomptes físics a càrrec de personal 
distint al del magatzem i establir una segregació de funcions 
respecte a la recepció i la custòdia de materials. 

5. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

5.1 Pressuposts 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 823 punts enfront 
dels 722 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
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fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 181 en corresponen a qüestions 
bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

En l’àrea de pressuposts treballen deu funcionaris integrats en un 
negociat independent. 

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents 
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici de 2011, i es posa de 
manifest que han incomplit els terminis establits en la legislació vigent: 

 

Tràmit Data 

Remissió a l’Ajuntament dels pressuposts d’organismes autònoms  29/11/2010 

Remissió a l’Ajuntament de les previsions en el cas de les societats participades 
majoritàriament o íntegrament 

12/11/2010 

Remissió del pressupost general a la Intervenció 02/12/2010 

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general 02/12/2010 

Remissió del pressupost general al Ple 03/12/2010 

Aprovació inicial  22/12/2010 

Aprovació definitiva 14/01/2011 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  15/01/2011 

Remissió a l’Administració de l’Estat  20/01/2011 

Remissió a l’Administració de la Generalitat 20/01/2011 

Quadre 5.1.1 

De la informació obtinguda en destaquem el següent: 

- L’Ajuntament assenyala que ha aplicat les mesures legalment 
previstes en cas de romanent de tresoreria per a despeses generals 
negatius. Les mesures dutes a cap han sigut comentades en 
l’apartat 3.2. 

- L’Ajuntament ha facilitat informació sobre l’aplicació d’algunes de 
les recomanacions efectuades en l’Informe emés per aquesta 
Sindicatura de l’exercici de 2005, sobre l’elaboració del pressupost i 
la informació econòmica per a remetre al Ple de l’Entitat. 

- És important destacar que en el pressupost de 2012 s’han aprovat 
mesures d’austeritat que consisteixen a amortitzar llocs de treball, 
reduir despeses dels capítols 2 i 4, refinançar deute i augmentar la 
pressió tributària. 
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- El 2011 es van aprovar 14 expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per import de 25.927.369 euros, dels quals 
21.519.388 euros corresponen a despeses anteriors a l’exercici de 
2011. Això significa que s’han realitzat despeses sense crèdit 
suficient i adequat o que s’han fet prescindint del procediment 
legalment establit. Aquesta qüestió 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 2011 puja a 30.582.503 euros. 

El quadre següent mostra les respostes de l’Entitat sobre el compliment 
en termini o no de les fases del cicle pressupostari durant els exercicis de 
2009, 2010 i 2011. 

 

  Exercicis 

2009 2010 2011 

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 del Compte General al Ple No No No 

Presentació del Compte General a la Sindicatura No Sí Sí 

Quadre 5.1.2 

El quadre següent mostra l’import en euros i el nombre d’expedients de 
les modificacions de crèdit aprovades: 

 

Tipus de modificació Import 
Nombre 

expedients 

Crèdits extraordinaris/suplements de crèdit 1.307.153 3 

Transferències de crèdits 1.446.357 10 

Generació de crèdits 2.339.540 9 

Incorporació de romanents 17.136.009 1 

Baixes per anul·lació 1.307.153 3 

Quadre 5.1.3 
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A fi de millorar la gestió en aquesta àrea recomanem el següent: 

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

- Abans d’aprovar la liquidació del pressupost, utilitzar la Plataforma 
de Rendició de Comptes per a comprovar la coherència dels estats 
comptables així com corregir les possibles incidències per a 
exercicis posteriors. 

5.2 Despeses d’inversió 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 185 punts enfront 
dels 158 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

En l’àrea de despeses d’inversió intervenen deu negociats. No ens han 
facilitat el nombre de funcionaris dedicats a aquesta àrea. No hi ha una 
unitat independent que gestione l’àrea d’inversió. 

El quadre següent mostra el nombre i la situació dels projectes en 2011: 

 

Situació dels projectes  Nombre Import en euros 

Projectes prevists 55 20.086.594 

Projectes executats totalment en l’exercici 0 0 

Projectes parcialment executats 10 1.158.844 

Quadre 5.2.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Com es després del quadre anterior, hi ha un desfasament entre els 
projectes prevists i realitzats. 

- Les competències per a aprovar inversions dels diferents òrgans de 
govern no estan definides per cap norma interna.  

- Quan es planifiquen les inversions no s’estima el cost del seu 
manteniment ni el seu finançament posterior. 

- Hi ha un pla d’inversions però no es compleixen els terminis de les 
previsions d’inversió que s’hi indiquen. 
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5.3 Ingressos tributaris, preus públic i multes 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 15 punts, igual als 15 
que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El 
total de la puntuació correspon a qüestions no bàsiques. 

En l’àrea de gestió tributària i d’altres ingressos treballen 29 funcionaris 
integrats en tres negociats. 

El quadre següent mostra el nombre de liquidacions efectuades el 2011 i 
les reclamacions rebudes dels següents tributs, en el cas que aquests 
tributs els liquide la pròpia Entitat. 

 

Tipus de tribut Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 7.925 57 54 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 4.505 2.773 2.773 

Impost de Béns Immobles (altes) 2.218 1.554 1.554 

Impost d’Activitats Econòmiques (altes) 251 98 95 

Quadre 5.3.1 

Segons la informació facilitada, el nombre d’ordenances fiscals puja a 35 
i totes han sigut actualitzades en termini i publicades abans de l’entrada 
en vigor de l’exercici al qual es refereixen. En el cas d’ordenances fiscals 
reguladores de taxes per prestació de serveis o utilització de béns de 
domini públic, totes compten amb un informe que determina el valor 
que tindria el cost del servei en el mercat. 

A fi de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària recomanem: 

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

- Implantar un programa de gestió tributària que permeta el registre 
dels drets de forma directa, sense que calga una interfície entre el 
programari de gestió tributària i programari de comptabilitat. 

5.4 Ingressos per transferències 

La puntuació obtinguda en aquesta àrees ha sigut de 70 punts enfront 
dels 40 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 
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No hi ha un negociat en l’àrea de gestió d’ingressos per transferències. La 
gestió la realitzen dos funcionaris que pertanyen a l’àrea de gestió 
econòmica. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- No fan un seguiment de les convocatòries de subvencions de l’àrea 
de plans i projectes, cosa que permetria identificar les subvencions 
a què pot tenir accés la Corporació. 

- No registren els convenis subscrits amb les entitats que 
concedeixen subvencions a l’Ajuntament. 

5.5 Recaptació 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 325 punts enfront 
dels 277 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 251 en corresponen a qüestions 
bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

Els sistemes que utilitza l’Entitat per a recaptar els ingressos tributaris 
els mostrem tot seguit: 

 

  Nombre 

Sistema de recaptació Període voluntari 
Període 
executiu

Per funcionaris Sí Sí 

En col·laboració amb entitats bancàries Sí Sí 

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

Sí Sí 

Delegació en entitats públiques No No 

Quadre 5.5.1 

Del quadre anterior cal destacar que les entitats bancàries 
col·laboradores només recapten i que l'empresa privada només gestiona, 
no recapta. 

Els imposts d’Increment del Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana, de 
Vehicles de Tracció Mecànica i de Béns Immobles es gestionen a través 
d’una aplicació d’una empresa privada que permet el registre en 
comptabilitat dels cobraments de forma directa. Ens aclareixen que els 
cal una interfície, però no l’han aconseguida encara. 
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L’Entitat utilitza dotze entitats bancàries col·laboradores i una empresa 
privada de col·laboració. Aquesta empresa privada presenta una 
memòria d’actuacions realitzades i estadístiques de gestió i recaptació. 
Mensualment donen compte de la recaptació en el compte 
d’embargaments. Els comptes presentats per les entitats col·laboradores 
són revisades i la comptabilitat es fa cada quinze dies, mentre que 
l’aplicació al pressupost d’ingressos la porten a terme cada 60 dies. 

El quadre següent indica el percentatge de cobrament en període 
voluntari i executiu de l’any 2011 dels següents imposts: 

 

  % de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 86,4% 4,4% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 76,5% 4,4% 

Impost de Béns Immobles  84,7% 3,5% 

Impost d’Activitats Econòmiques  75,6% 1,1% 

Quadre 5.5.2 

El termini màxim d’inici de l’acció executiva puja a 45 dies per als 
ingressos directes, el mateix termini que en els rebuts domiciliats en 
entitats bancàries, que han d’esperar que no es produïsquen devolucions 
dels contribuents. En la resta de rebuts, l’inici de l’acció executiva és de 
set dies com a màxim. 

D’acord amb els qüestionaris, el percentatge de cobrament en període 
voluntari i executiu de les multes en l’exercici de 2011 ha sigut el 
següent: 

 

% de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

38,2% 1,6% 

Quadre 5.5.3 

En l’exercici de 2011 la gestió de cobrament de les multes es realitza en 
col·laboració amb una entitat privada. 

L’Entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una 
empresa privada i el cost que representat per a l’Ajuntament puja a 
604.104 euros, mentre que els drets reconeguts pugen a 455.497 euros. 
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De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Les bases de drets sí que estan sustentades a través d’expedients 
informats com cal, però convé ressaltar que de les tres operacions 
comptables revisades, dues, que representen el 75% de la totalitat 
de l’exercici de 2011, corresponen a rectificacions i no a anul·lacions 
de drets. Aquestes operacions haurien de registrar-se com a 
rectificacions. 

No comproven en la baixa de drets la verificació que aquests no 
hagen sigut pagats pels deutors, però la comptabilitat auxiliar 
d’ingressos no permet anul·lar un rebut cobrat. 

- Segons el qüestionari hi ha valors prescrits per un import 
d’1.195.102 euros i no han tramitat els corresponents expedients 
per a determinar possibles responsabilitats. Aquestes qüestions 
s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat rellevat en el 
control intern. A 31 de desembre de 2011 els drets reconeguts dels 
capítols 1 a 3 de 2006 i anteriors van pujar a 9.872.334 euros. 

- No hi ha constància que l’Entitat efectue conciliacions periòdiques 
entre les dades que figuren en els comptes de recaptació i les que es 
dedueixen de la comptabilitat municipal. 

A fi de millorar el control intern de la recaptació recomanem que 
establisquen un sistema per tal que el ciutadà puga realitzar, mitjançant 
la utilització de signatura electrònica, la liquidació i el pagament de tots 
els tributs. 

5.6 Tresoreria 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 230 punts enfront 
dels 456 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

En l’àrea de Tresoreria  treballen quatre funcionaris integrats en un 
negociat. El tresorer és funcionari amb habilitació estatal que ocupa una 
plaça per lliure designació. 

Segons els qüestionaris, l’Ajuntament és titular de 17 comptes 
operatives, 5 comptes restringits d’acomptes de caixa fixa i un compte de 
pagaments per a justificar. Tots formen part del saldo de tresoreria a 31 
de desembre de 2011. A més a més, és titular de 7 comptes de pòlisses de 
crèdit o operacions de tresoreria, el saldo dels quals a 31 de desembre de 
2011, és zero. D’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament i per 
les entitats de crèdit, l’Ajuntament no és titular de cap targeta de crèdit. 
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El nombre d’habilitats de caixa fixa puja a deu, i onze són els habilitats 
de pagaments per a justificar. La quantia d’acomptes de caixa fixa 
efectuats el 2011 puja a 1.337.915 euros i el saldo pendent de justificar a 
31 de desembre d’aquest exercici és de zero euros. Hi ha normes per 
escrit sobre el funcionament dels acomptes de caixa fixa que es troben 
regulats en al base 26 d’execució del pressupost. La quantia de 
pagaments per a justificar efectuats durant 2011 puja a 104.221 euros, i el 
saldo pendent de justificar a 31 de desembre de 2011 és de zero. Hi ha 
normes sobre el funcionament de pagaments per a justificar regulades 
en la base 25 d’execució del pressupost. 

No ens han facilitat en el qüestionari el període mitjà de pagament en 
dies a proveïdors en cada trimestre de l’exercici de 2011, en contra del 
que diu la guia de lluita contra la morositat. Ho hem comentat amb la 
Tresoreria i ho desconeixen, però en tots els trimestres se superen els 90 
dies. 

Aquesta informació no sigut retuda, d’acord amb la Llei de Morositat, ni 
al Ple ni al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Una entitat bancària no ha contestat la confirmació de les dades 
sol·licitades. 

- En l’estat de tresoreria a 31 de desembre de 2011 hi ha 24 comptes 
de caixa, que són acomptes de caixa fixa i de pagaments per a 
justificar, dels quals, a 31 de desembre de 2011, 18 estan a zero i les 
6 restants tenen saldo, que puja a 3.085 euros, i formen part de 
l’estat de tresoreria. Aquests comptes no són de caixa pròpiament 
dits, ja que corresponen a acomptes que se’ls hi dóna als habilitats. 
Els comptes de pagaments a justificar haurien d’estar a zero a 31 de 
desembre de 2011. 

- Alguns habilitats pagadors manegen fons en efectiu només en 
pagaments per a justificar i acomptes de caixa fixa en metàl·lic. El 
límit màxim per a realitzar aquests pagaments en efectiu és de 
1.000 euros i està regulat en la normativa d’acomptes de caixa fixa 
per a pagaments menors. No realitzen arqueigs sorpresa a les 
persones que manegen diners en efectiu. 

- No hem detectat comptes corrents la disposició de fons dels quals 
es realitza mitjançant signatura solidària, però set entitats 
bancàries no han contestat sobre aquesta qüestió. 

- Hi ha dues persones autoritzades per a accedir als comptes de 
l’Entitat a través d’Internet només per a consulta de saldos. 
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- La comptabilitat i el control de fons no la realitzen persones 
distintes, cosa que comporta una debilitat en el control de la gestió 
de l’Entitat. 

- Es fan plans de tresoreria cada 30 dies, però no són aprovats per cap 
òrgan, tot i que sí que se n’efectua un seguiment. 

- L’obertura de comptes corrents és aprovada per l’alcalde amb 
informe de la tresorera. 

- Segons la informació facilitada per l’Ajuntament hi ha vuit 
persones distintes dels habilitats de la caixa fixa que tenen 
autorització per a disposar dels fons de l’Entitat. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Separar les funcions de comptabilitat i control de fons. 

5.7 Comptabilitat 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 306 punts enfront 
dels 484 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

En l’àrea de comptabilitat treballen vuit funcionaris integrats en un 
negociat que depén del negociat de gestió pressupostària i comptabilitat. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- La comptabilitat la porten al dia en l’àrea de despeses. En ingressos, 
l’efectiu es comptabilitza diàriament amb aplicació directa a 
pressupost o no en el seu cas, llevat dels ingressos en comptes 
restringits de recaptació a través de les entitats col·laboradores, 
l’ingrés quinzenal dels quals es comptabilitza en “Pendent 
d’aplicació” quan l’abona el banc i s’aplica amb posterioritat al 
pressupost en formalització. Aquesta aplicació porta un 
desfasament de dos mesos. 

- Els actes administratius arriben a l’àrea de comptabilitat en una 
setmana. Les factures, de 15 dies a un mes; i se’n registra la 
informació en 15 dies. 

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua 
comptabilitat garanteix un accés exclusiu a les persones que 
s’encarreguen de comptabilitzar, i són 34 el nombre de persones 
que accedeixen, en principi, a aquesta aplicació. 
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- 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 per a la seua signatura a càrrec dels 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. 

- Prèviament a la realització d’una despesa es fa la proposta de 
despesa i es realitza la retenció de crèdit, excepte en “Despeses 
registrats en el compte 413”. No obstant això, cal tenir en compte 
que durant 2011 es van realitzar 14 expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits que no recullen aquests requisits bàsics. 

- S’ha establit en 6 mesos el termini i la forma per a subministrar 
informació al Ple de l’Entitat sobre l’execució dels pressuposts i els 
moviments de tresoreria. 

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

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

- Reduir el termini per a subministrar la informació al Ple. 

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

- Portar a la pràctica la segregació de les funcions comptables 
respecte de caixa i bans i custòdia de valors. 

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

5.8 Endeutament 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 274 punts enfront 
dels 167 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 50 en corresponen a qüestions 
bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

La gestió de les operacions de crèdit la realitza la Tresoreria i unes altres 
unitats distintes a la Tresoreria i la Intervenció. 

En el balanç, els deutes per operacions de crèdit figuren a llarg termini, 
quan en l’estat del deute s’indiquen correctament, tot diferenciant entre 
el curt i el llarg termini. L’Ajuntament hauria d’efectuar una 
reclassificació en el balanç i diferenciar el curt termini del llarg termini, 
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com es fa en l’estat del deute. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant en el control intern. 

Es van concertar dues operacions de crèdit per import de 6.399.024 euros 
a l’empara del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Les operacions de crèdit a llarg termini es planifiquen en el 
pressupost segons sorgeix la necessitat i hi ha crèdits condicionats 
a la realització d’inversions. 

- Les operacions de tresoreria a curt termini contractades el 2011 
financen únicament dèficits transitoris de tresoreria i es cancel·len 
a 31 de desembre de 2011. 

- L’Entitat ha contractat operacions de gestió de pagaments 
confirmats (“confirming”) que no han generat despeses financeres 
per a l’Entitat. 

- Hi ha contractes o operacions de cessió de crèdits que no s’han 
comptabilitzat com a deute. 

Recomanem que en el lloc d’Internet de l’Entitat figuren els informes 
sobre estabilitat pressupostària. 

6. ÀREA D’INTERVENCIÓ 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 1.807 punts enfront 
dels 2.102 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 145 en corresponen a qüestions 
bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

6.1 Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’àrea d’Intervenció s’eleva a deu, 
integrats en un negociat. Dos funcionaris amb habilitació estatal ocupen 
el lloc d’interventor i viceinterventor que han sigut coberts per lliure 
designació. 

Les funcions assignades a la Intervenció no estan regulades. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

L’Ajuntament i el seu organisme autònom no tenen establida la 
fiscalització limitada, ni la fiscalització plena posterior de les despeses. 
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La fiscalització dels ingressos no ha sigut substituïda en cap cas per la 
presa de raó. 

El quadre següent mostra la situació dels informes de fiscalització prèvia 
emesos el 2011: 

 

Estat dels informes Nombre 

Informes emesos 6.149 

Informes amb advertiment 254 

Informes amb discrepància no resolta 0 

Quadre 6.2.1 

Del total d’informes, 3.354 són informes de fiscalització de despeses i es 
refereixen a expedients amb entrada en la Intervenció l’any 2011, sense 
perjudici que els informes puguen ser posteriors a 31 de desembre de 
2011. Els informes de fiscalització d’ingressos durant 2011 són 2.785, 
dada proporcionada per la Viceintervenció, en qui es troba delegada la 
fiscalització d’ingressos. 

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

S’han efectuat dos advertiments com a conseqüència del fraccionament 
de l’objecte del contracte (excepte lots). 

6.2.2 Informes específics 

No hi ha constància que es realitze la comprovació de la suficiència de 
les despeses estimades, si considerem els expedients de reconeixement 
extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els saldos del compte 413. 

No es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària sobre les modificacions de 2011 ni sobre el Compte 
General de 2010. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica un 
debilitat rellevat de control intern. 

Els informes d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost i 
el Compte General de 2011 contenen els càlculs efectuats i els ajusts 
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 al 9 dels estats de 
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional 
i segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 

Degut a l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la 
liquidació del pressupost de 2010 i en el Compte General, s’ha elaborat 
un pla econòmic financer de reequilibri. Aquest pla considera el 
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contingut a què es refereix l’article 20 del Reglament d’Estabilitat 
Pressupostària. 

En la nòmina de personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals i es 
comprova en la seua integritat amb una periodicitat menor a l’any. 

No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre les altes i 
baixes de l’inventari. Referent als convenis urbanístics i als projectes de 
reparcel·lació, no hi ha constància de l’entrada en la Intervenció General 
municipal d’expedients relatius a aquests temes durant 2011. 

6.3 Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat no ha implantat el control financer, tot i que en l’ordenança 
general de subvencions es considera per a aquesta matèria. En aquest 
sentit, en el qüestionari indiquen que va a implantar-se en dos anys. 
Tampoc no ha implantat el control d’eficàcia ni considera d’implantar-lo 
en els pròxim dos anys. 

L’Entitat no coneix els objectius dels programes, el cost dels serveis i el 
seu rendiment ni n’ha establit indicadors. 

L’Entitat no realitza auditories públiques, de manera semblant a com diu 
l’article 162 de la Llei General Pressupostària, en concret de regularitat 
comptable, de compliment i operativa, però sí que té intenció d’establir-
la. 

S’ha realitzat auditoria en la societat mercantil participada íntegrament 
per l’Entitat, que hi té l’obligació legal, però no hi ha constància que la 
Intervenció realitze algun tipus d’actuació pel que fa als informes 
d’auditoria. En la resta, no es realitza cap actuació. 

6.4 D’altres aspectes 

L’Entitat disposa d’un registre de factures, però no es practiquen 
requeriments als òrgans gestors quan transcorregut un mes de l’anotació 
en el registre no s’han realitzat les actuacions necessàries per a la 
tramitació de l’expedient. 

L’òrgan que té atribuïda la funció de comptabilitat no incorpora en 
l’informe trimestral al Ple, ni remet a Ministeri d’Economia i Hisenda, la 
informació exigida per la Llei 15/2010, de 5 de juny, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix Mesures de Lluita contra la 
Morositat en les operacions comercials. 

7. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 370 punts enfront 
dels 748 que ha resultat la puntuació mitjana dels ajuntaments 
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fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda correspon a qüestions no 
bàsiques. 

7.1 Organització de l’àrea d’Informàtica 

El departament d’informàtica (TI) compta amb 23 funcionaris i està 
estructurat en quatre negociats. 

El departament de tecnologies de la informació és independent de la 
resta de departaments funcionals. 

L’Entitat no disposa del document sobre adequació a l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat a què es refereix la Disposició Transitòria Primera del 
Reial Decret 4/2010, de 8 de gener. 

Les peticions de canvis en programes no es registren sempre, però sí que 
les aprova l’adequat nivell directiu abans de la seua implantació en els 
sistemes reals o de producció. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Les tasques de programació i desenvolupament les han de realitzar 
persones diferents a aquelles que tenen assignades responsabilitats 
de gestió en TI (els programadors tenen accés a l’entorn real o de 
producció, i els operadors de TI tenen accés a l’entorn de 
desenvolupament). 

- L’Entitat ha de disposar d’un pla estratègic dels sistemes 
d’informació. 

- Que hi haja un procediment aprovat per al desenvolupament de 
programari. 

- Aprovar un procediment per als canvis en programes en casos 
d’emergència. 

7.2 Operacions en els sistemes d’informació 

No fan seguiment dels registres de l’activitat en la xarxa local (càrrega de 
xarxa, comportaments anòmals, etc.). 

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

A fi de millorar el control intern de l’Entitat pel que fa a l’àrea 
d’informàtica, realitzem les següents recomanacions: 

- Potenciar la complexitat mínima de les contrasenyes i que aquestes 
tinguen una vigència màxima inferior a 90 dies. 

- Efectuar revisions periòdiques dels perfils i permisos dels usuaris. 
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- Realitzar proves periòdiques i planificades (encara que parcials) del 
pla de recuperació dels processos importants de l’Entitat. 

8. RECOMANACIONS 

A més a més de les esmentades anteriorment en el present Informe, com 
a resultat del treball de fiscalització realitzat, convé efectuar les 
recomanacions que assenyalem tot seguit: 

1. L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la planificació de les 
inversions i estimar no només el seu cost sinó també el seu 
manteniment. 

2. Les dotacions de despeses han de servir de límit i evitar el recurs 
del reconeixement extrajudicial de crèdits mitjançant un control 
adequat de la despesa. 

3. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té a conéixer de 
forma regular la seua situació econòmica i financera, considerem 
que s’ha de reduir a tres mesos el termini en el qual s’ha de 
proporcionar a aquest òrgan la informació sobre l’execució dels 
pressuposts i de la tresoreria de l’Entitat, per tal de donar 
compliment al que disposa l’article 207 del TRLRHL de l’Entitat. 

4. S’han d’implantar les modalitats de la funció interventora, en 
concret el control financer i d’eficàcia. Cal regular l’exercici 
d’aquestes funcions a fi de millorar el control intern. S’han de tenir 
en compte les observacions efectuades sobre el contingut dels 
informes de fiscalització en l’apartat 6 d’aquest Informe i concretar 
aquelles aspectes que s’han de comprovar en la fiscalització. 

5. L’Ajuntament ha de portar a la pràctica, per tal de millorar la 
seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic, les mesures que recull 
l’apartat 7 d’aquest Informe. 

9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 
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1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos I i II.



 

 

 

 

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 2012 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 5 
de març de 2013, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 5 de març de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANNEX I 

Al·legacions del comptedant 













































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informe sobre les al·legacions 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL INTERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 
PRESSUPOSTARI DE 2011 

 

Mitjançant escrit de l’Alcaldia de 24 de gener de 2013 rebut en la Direcció 
Territorial de la Conselleria de Governació i Justícia de Castelló el mateix 
dia, i en aquesta Sindicatura el 28 de gener de 2013, es van remetre les 
al·legacions a l’esborrany de l’Informe sobre el Control Intern de 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana i hi informem el següent: 

ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Al·legació primera 

Apartat 4.1, paràgrafs 5é i 6é de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En aquesta al·legació es consideren dues qüestions. La primera es 
refereix a la falta d’una declaració individualitzada que acredite el 
compliment de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. L’Ajuntament 
aclareix que en el Ple del 27 de juliol de 2012, com a conseqüència de les 
observacions realitzades per aquesta Sindicatura, es va acordar de 
modificar el model de declaració d’activitats que passa a denominar-se 
“Declaració d’activitats i causes de possible incompatibilitat”, on es 
declara expressament no estar incurs en cap de les causes 
d’incompatibilitat. A la data de 16 de gener de 2013 tots els regidors han 
formalitzat aquesta declaració. 

La segona qüestió es refereix a què en l’Informe de la Sindicatura  
assenyalen que hi ha dos reglaments, que ja es va indicar en el treball de 
camp. L’Ajuntament assenyala que hi ha més de dos reglaments que es 
poden consultar en el lloc d’Internet de l’Entitat i en destaca el 
Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament del Govern i de 
l’Administració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovat pel Ple 
de la Corporació el 26 d’abril de 2007 i publicat en el BOP de data 9 
d’agost de 2007. 

S’accepten les dues qüestions de l’al·legació i incorporem a l’Informe els 
dits aclariments. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 
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Al·legació segona 

Apartat 4.3, paràgrafs 10é, 11é, 12é i 13é de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l’al·legació l’Ajuntament realitza aclariments sobre diversos temes de 
personal. El primer es refereix a què en l’informe justificatiu sobre el 
complement de productivitat no figuren els objectius per a aconseguir i 
el seu grau de compliment. Quant a això han aclarit que en l’actualitat 
disposen d’un programa de productivitat, pendent d’aprovació, en el 
qual s’identifiquen els objectius i el seu grau de compliment. 
L’aclariment confirma l’assenyalat en l’Informe, sense perjudici que haja 
sigut esmenat a partir d’ara. 

El segon correspon a què l’oferta d’ocupació no inclou totes les places 
vacants, ni es convoquen totes places que hi figuren. L’Ajuntament 
aclareix que, conformement a la pròpia definició de l’Oferta Pública 
d’Ocupació, determinada en l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que es limita a la necessitat de 
recursos humans que hagen de proveir-se mitjançant la incorporació del 
nou personal d’acord amb les necessitats reals, així les vacants que 
inclouen anualment se circumscriuen a les de caràcter essencial i 
prioritari. S’accepta l’al·legació, perquè les lleis de pressupostos han 
impedit aquests últims anys la incorporació de nous efectius i per tant 
no és procedent l’aprovació anual de l’oferta d’ocupació. 

El tercer tema es refereix a què la forma d’accés del personal interí no 
està regulada pel l’Ajuntament, i aclareixen que la selecció es regula 
específicament a través de borses d’ocupació temporal en les quals 
s’identifiquen les característiques i les seues normes de funcionament, 
que estan estandarditzades. No s’accepta l’al·legació, ja que s’ha 
contestat en el qüestionari que no està regulat, encara que aclareixen 
que es regula a través de borses d’ocupació temporal i no s’ha acreditat 
que aquestes instruccions tinguen caràcter reglamentari. 

L’últim tema es refereix a què el programa de nòmina no permet el 
registre de forma directa en comptabilitat i han aclarit que en l’actualitat 
han resolt aquesta qüestió i està en fase de desenvolupament i de 
proves. No s’accepta l’aclariment ja que està en fase de 
desenvolupament i proves i no està implantat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar en la qüestió segona i mantenir la redacció en la resta. 
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Al·legació tercera 

Apartat 4.4, paràgraf 3r de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que són certes les dades mostrades en l’Informe 
que assenyala que el llibre d’actes de la Junta de Govern es troba foliat i 
diligenciat només en els tres primers trimestres de 2011, encara que 
afegeix que es deu a la falta de personal. A data d’avui, el llibre d’actes de 
2011 es troba conclòs. L’al·legació confirma el que assenyala l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació quarta 

Apartat 4.5, paràgraf 4t, 6é, 7é i 8é de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació es refereix a diverses observacions de l’Informe de 
fiscalització sobre l’inventari. La primera observació critica que no hi 
haja inventaris separats dels béns i drets que pertanguen a entitats amb 
personalitat pròpia i que depenguen de la Corporació. Aquesta 
observació recull allò que van contestar en el qüestionari, encara que 
al·leguen que cap organisme, llevat del Patronal Municipal d’Esports, 
disposa d’un inventari separat, ja que la resta d’organismes autònoms 
tenen escassos béns i de reduïda quantia. Per tant, no s’accepta 
l’al·legació perquè l’Informe de fiscalització mostra allò que van 
contestar en el qüestionari i l’al·legació confirma que no es recullen en 
l’inventari tots els béns dels ens dependents, perquè són d’un valor 
escàs. 

La segona qüestió fa referència a què les cobertures de les pòlisses 
d’assegurances no són suficients per a cobrir el seu valor de recuperació i 
s’hi exposa que l’Ajuntament és conscient de l’existència 
d’infraassegurança. L’al·legació confirma el que assenyala l’Informe de 
fiscalització. 

En tercer lloc l’Informe al·ludeix a què no es concilia l’inventari amb la 
comptabilitat i indica que es troba pendent. L’al·legació confirma el que 
assenyala l’Informe de fiscalització. 

En quart lloc s’indica en l’Informe que l’epígraf dels béns mobles de 
caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic no conté el 
nom de la persona sota la responsabilitat de la qual es custodia. No 
s’accepta l’al·legació perquè el Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
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aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, en el seu article 22 
exigeix que per a aquest tipus de béns s’indique la persona responsable 
de la seua custòdia, circumstància que no figura en l’inventari. 

En cinqué lloc, l’Ajuntament assenyala que té en compte la recomanació 
d’elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles i la 
implantació d’un registre que permeta controlar el consum de 
combustible. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció en l’Informe. 

Al·legació cinquena 

Apartat 4.6, paràgrafs 6é, 7é i 9é de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació fa referència a dues qüestions de l’apartat de 
subvencions: la primera, a què les convocatòries de les distintes 
subvencions específiques estan aprovades per la Junta de Govern Local i 
que la quantia individual de cadascuna de les subvencions figura en un 
pla estratègic aprovat pel Ple. No s’accepta l’al·legació perquè aquests 
aspectes han de figurar en les bases reguladores de les subvencions, 
norma reglamentària que ha de ser aprovada pel Ple de l’Entitat i 
publicada en el BOP. 

La segona qüestió es refereix a la manca d’un registre que proporcione 
informació de les subvencions concedides i de la seua situació, encara 
que sí que hi ha un control de registre en el departament d’Intervenció. 
En l’aclariment confirmen allò que assenyala l’Informe, que va ser allò 
que es va contestar en el qüestionari, però exposen que si es creara un 
registre de subvencions es generaria una duplicitat i aniria contra els 
principis d’agilitat i economia en haver d’introduir les mateixes dades 
diverses vegades. Si hagués contestat afirmativament quan es va omplir 
el qüestionari, podria haver sigut objecte d’observació quan es va 
realitzar el treball de camp. Per tant, no s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències e l’Informe: 

Mantenir la redacció en l’Informe. 
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Al·legació sisena 

Apartat 4.7, paràgrafs 5é i 10é de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació al·ludeix a dues qüestions de l’apartat de contractació. 
La primera qüestió es refereix a què en els expedients, l’acte formal de 
recepció es concreta en l’informe tècnic que es realitza per a la devolució 
de les garanties definitives constituïdes pels adjudicataris de les 
contractacions, i aclareixen que en els contractes de serveis o de gestió 
de serveis públics, la formalitat de l’acta de recepció se substituïsca per 
una altra forma d’acreditar que s’han complit el contracte amb la 
incorporació a l’expedient de l’informe emés pel responsable del 
contracte acreditatiu del compliment satisfactori dels contracte. En 
conseqüència, no hi ha en l’expedient un document que siga l’acte 
formal de recepció, per la qual cosa no s’accepta l’al·legació. 

La segona qüestió fa referència a l’aplicació de les recomanacions 
efectuades en els informes emesos per la Sindicatura sobre la plataforma 
i les instruccions de contractació i aclareixen que han sigut atesos els 
següents aspectes: 

- Consta acreditat en el perfil de contractant el moment d’inici de la 
difusió pública de la informació publicada, com indica l’article 53 
del TRLCSP. 

- La documentació publicada en el perfil de contractant s’inclou amb 
signatura autoritzada. 

Conseqüències en l’Informe: 

En la primera qüestió, mantenim la redacció de l’Informe; i en la segona, 
afegim l’aclariment efectuat. 

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Al·legació setena 

Apartat 2.4, punt b, apartat 5.5, paràgrafs 3r, 4t, 5é, 12é i 13é, apartat 5.6, 
paràgrafs 5é i 9é i apartat 5.7, paràgraf 4t de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació fa referència a nou qüestions de l’apartat de 
conclusions, de recaptació, tresoreria i comptabilitat. 

La primera qüestió es refereix a l’apartat 2.4b de conclusions de l’Informe 
que indica la dada dels drets reconeguts dels capítols 1 a 3 de 2006 i 
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anteriors que podrien estar afectats per prescripció, donada la seua 
antiguitat. Al·leguen que l’import que està afectat de prescripció puja a 
1.195.102 euros, fet que recull l’Informe. Assenyalen que l’import que 
figura com a drets reconeguts pendents de cobrament anteriors a 2006 
no significa que tots estiguen prescrits, ja que la prescripció té lloc 
d’acord amb la normativa tributària. L’Informe de fiscalització recull la 
dada reconeguda per l’Ajuntament com a drets prescrits i també els 
drets pendents de cobrament, que donada la seua antiguitat podrien 
estar afectats per prescripció, dada merament informativa que ha de 
servir perquè l’Ajuntament n’evite la prescripció. 

La segona qüestió correspon a l’apartat 5.5 de l’Informe i demanen que 
es matise l'observació que figura després del quadre 5.5.1 en el següent 
sentit: “Del quadre anterior podem destacar que les entitats financeres 
col·laboradores només recapten i que l’empresa privada col·laboradora 
només gestiona, no recapta”. S’accepta l’al·legació. 

La tercera qüestió, que correspon a l’apartat 5.5, aclareix que la totalitat 
d’ingressos tributaris es gestiona a través d’una aplicació auxiliar 
d’ingressos i no només els ingressos que se citen en l’Informe. No 
s’accepta l’al·legació ja que en l’Informe figuren només els ingressos que 
se citen perquè són els que es van preguntar en el qüestionari, en la 
pregunta K25. 

La quarta qüestió, que correspon a l’apartat 5.5, amplia la informació que 
se cita en l’Informe i proposa als efectes de major concreció: 
“Quinzenalment els ingressos recaptats per les entitats col·laboradores 
s’ingressen en el compte operatiu, es comptabilitzen al dia els citats 
ingressos com a pendents d’aplicació i es quadren, amb els rebuts 
cobrats, en l’aplicació informàtica auxiliar d’ingrés. D’aquests ingressos, 
es passen aplicacions mensuals a comptabilitat i es tarda 60 dies a 
quedar registrats en pressupost”. L’al·legació confirma el que assenyala 
l’Informe. 

En la quinta qüestió l’Ajuntament considera que en comptes de “tres 
expedients revisats” hauria de figurar en l’Informe “tres operacions 
comptables revisades”. S’accepta l’al·legació. 

En la sisena qüestió i última de l’apartat 5.5 s’al·lega que va haver un 
error en la resposta del qüestionari, que van contestar que no, quan sí 
que s’efectua algun tipus de comprovació en la baixa de drets per a 
verificar que aquests no hagen sigut pagats pels deutors. L’Informe recull 
la resposta donada a la qüestió K20, justament el contrari del ara 
s’al·lega. En cas d’haver contestat afirmativament quan es va omplir el 
qüestionari podia haver sigut objecte de comprovació quan es va 
realitzar el treball de camp. Per tant, no s’accepta l’al·legació. 

La setena qüestió correspon a l’apartat 5.6 que assenyala que: “No ens 
han facilitat en el qüestionari el període mitjà de pagament...”, i 
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aclareixen que no disposaven de l’eina informàtica per al seu càlcul. 
L’al·legació confirma el que assenyala l’Informe. 

La vuitena qüestió també correspon a l’apartat 5.6 de Tresoreria i en 
concret a la següent observació de l’Informe: “Aquests comptes haurien 
d’estar a zero a 31 de desembre de 2011”, però assenyalen que només els 
de pagaments per a justificar, no si són d’acomptes de caixa fixa. 
S’accepta l’al·legació per a incloure l’aclariment. 

La novena qüestió, que correspon a l’apartat 5.7, fa referència en concret 
a la següent observació de l’Informe: “En l’àrea d’ingressos l’efectiu es 
comptabilitza en pendent d’aplicació quan l’abona el banc i s’aplica amb 
posterioritat al pressupost en formalització”. L’Ajuntament sol·licita que 
es matise l’observació en el següent sentit: “En l’àrea d’ingressos l’efectiu 
es comptabilitza diàriament, amb aplicació directa a pressupost o no 
pressupostari segons el cas, llevat dels ingressos en comptes restringits 
de recaptació a través de les entitats col·laboradores, l’ingrés quinzenal 
de les quals es comptabilitza en pendent d’aplicació quan l’abona el banc 
i s’aplica amb posterioritat al pressupost en formalització”. S’accepta 
l’al·legació per a incloure l’aclariment. 

Conseqüències en l’Informe: 

En la segona, cinquena, vuitena i novena qüestió, modifiquem l’Informe 
en els termes assenyalats; i en les restants, mantenim la redacció de 
l’Informe. 

Al·legació vuitena 

Apartat 3.2, quadre 3.2.1, paràgraf 2n i quadre 3.2.3; apartat 4.3, paràgraf 9é; 
apartat 5.6, paràgraf 9é; apartat 5.7, paràgraf 10é; apartat 5.8, paràgraf 8é i 
apartat 6.4, paràgraf 2n de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació fa referència a set qüestions de l’apartat d’informació 
econòmica, personal, tresoreria, comptabilitat, endeutament i funció 
interventora. 

En la primera qüestió s’al·lega que el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici de 2011 és de 6.383.191 euros, i no l’import que apareix en el 
quadre 3.2.1 que és el que va facilitar l’Ajuntament en el qüestionari. Es 
diu que no era el definitiu i per tant és procedent acceptar l’al·legació i 
canviar l’import del resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2011 
d’acord amb la documentació aportada en al·legacions. 

La segona qüestió fa referència a l’estat del deute que apareix en el 
quadre 3.2.3 que no coincideix amb el que han enviat en al·legacions, ja 
que han aplicat diferents criteris per a determinar el curt i el llarg 
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termini. En l’exercici de 2011 no hi ha diferència, però en els altres dos 
exercicis només coincideix el total, per la qual cosa no és procedent 
l’al·legació. 

La qüestió tercera es refereix a l’apartat 4.3 de l’Informe que assenyala 
que: “L’Ajuntament té un deute pendent a 31 de desembre de 2011, per 
retards o incidències amb la Seguretat Social, de 6.784 euros”, quan 
hauria de dir, per a una major claredat en la seua comprensió, que: 
“L’Ajuntament ha tramitat durant aquest exercici diferents expedients 
de sancions, regularització o liquidacions complementàries pels 
conceptes de cotització a la Seguretat Social i retencions i ingressos a 
compte de l’IRPF, i té un deute pendent a 31 de desembre de 2011 amb la 
Seguretat Social, de 6.784 euros”. No s’accepta l’al·legació perquè 
l’Informe de fiscalització recull el que es va indicar en el treball de camp. 

La quarta qüestió fa referència a l’apartat 5.6 que indica que els comptes 
d’acomptes de caixa fixa “haurien d’estar a zero a 31 de desembre de 
2011”, quan el correcte seria establir com a preceptiu que el saldo 
“pendent de justificar” ha de ser zero, però no que el seu saldo bancari 
necessàriament ha de ser zero. Resulta d’aplicació el que assenyala 
l’al·legació setena, qüestió vuitena. 

En la qüestió cinquena, que fa referència a l’apartat 5.7, en l’Informe es 
recomana que es reduïsca el termini per a subministrar informació 
econòmica al Ple. En al·legacions l’Ajuntament assenyala que la base 43 
del pressupost de l’any 2013 ha establit la dita periodicitat. L’Ajuntament 
ha acceptat la recomanació. 

La qüestió sisena fa referència a l’apartat 5.8 on s’expressa que: “No es 
proporciona informació sobre les operacions de crèdit a la central 
d’informació de riscos d’entitats locals del Ministeri d’Hisenda”, quan 
al·leguen que la dita informació sempre ha estat actualitzada a 31 de 
desembre de cada exercici, i la justifiquen amb els certificats que han 
remés. Per tant, s’accepta l’al·legació. 

La qüestió setena fa referència a l’apartat 6.4 de l’Informe de 
fiscalització, que assenyala que: “L’òrgan que té atribuïda la funció de 
comptabilitat no incorpora en l’informe trimestral al Ple ni remet al 
Ministeri d’Economia i Hisenda la informació exigida per la Llei 15/2010, 
de 5 de juny, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials”. L’Ajuntament al·lega que la informació d’operacions 
pendents d’aplicar al pressupost exigida en la Llei 15/2010, de 5 de juny, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es fa 
havent incorporat la dita informació amb caràcter anual en la liquidació 
de l’any 2011. No s’accepta l’al·legació perquè l’Ajuntament no ha 
acreditat el compliment de la citada obligació. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Respecte a la primera i la sisena qüestió és procedent acceptar 
l’aclariment i modificar l’Informe en els termes assenyalats, i respecte a 
les restants, mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació novena 

Apartat 6.2.2, paràgrafs 1r, 2n i 4t, apartat 6.3, paràgraf 4t, apartat 6.4, 
paràgrafs 1r i 2n, apartat 2.5, punts a i b i apartat 2, paràgraf 1r de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació es compon de vuit qüestions de l’apartat d’Intervenció 
i conclusions. 

La primera qüestió fa referència a l’Informe de fiscalització quan 
assenyala que: “No hi ha constància que es realitze la comprovació de la 
suficiència de les despeses estimades, si considerem els expedients de 
reconeixement extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els saldos 
del compte 413”. L’Informe mostra la resposta negativa donada per 
l’Ajuntament a la pregunta 22 del qüestionari d’Intervenció, sense que en 
al·legacions s’haja acreditat que hi haja constància de les estimacions de 
les despeses previstes en el pressupost, considerant també els del 
compte 413. Per tant, no és procedent acceptar l’al·legació. 

En la segona qüestió s’al·lega sobre el que la Sindicatura assenyala en 
l’Informe: “... no es va realitzar l’informe sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària sobre les modificacions de 2011 ni 
sobre el Compte General de 2010, qüestió que s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern”. Aquesta observació es 
va incloure tenint en compte la contestació del qüestionari de la 
Intervenció en la pregunta 24. S’al·lega que els expedients de modificació 
de crèdit tramitats en l’exercici de 2011 van ser objecte d’informe per 
part de la Intervenció i per a la seua emissió es va analitzar la seua 
incidència en el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Per 
tot això, es proposa que no es qualifique aquesta incidència com una 
debilitat rellevant de control intern, ja que els expedients de modificació 
van ser objecte d’anàlisi. L’Informe recull la resposta donada a la 
pregunta 24 del qüestionari d’Intervenció, sense haver inclòs cap 
aclariment. Si hagueren contestat afirmativament quan es va emplenar 
el qüestionari, podia haver sigut objecte de comprovació quan es va 
realitzar el treball de camp. No és procedent acceptar l’al·legació. 

La tercera qüestió fa referència a la falta de seguiment del Pla Econòmic i 
Financer de Reequilibri que en l’Informe s’ha mostrat tenint en compte 
la contestació que es va fer a la pregunta 31 del qüestionari de la 
Intervenció. En l’al·legació es presenta un informe anual del compliment 
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del Pla Econòmic i Financer dels exercicis de 2010 i 2011 que també s’ha 
enviat a la Conselleria d’Hisenda, per la qual cosa és procedent acceptar 
l’al·legació. 

La quarta qüestió fa referència a què en l’Informe s’indica que: “No hi ha 
constància que la Intervenció realitze algun tipus d’actuació amb els 
informes d’auditoria” de la societat mercantil participada íntegrament 
per l’Entitat. La Intervenció al·lega que l’expedient anual de dació de 
compte al Ple dels advertiments i incidències, posa de manifest els 
informes d’auditoria de la societat. L’Informe recull la resposta donada a 
la pregunta 79 del qüestionari de la Intervenció, sense haver aportat cap 
aclariment. Si hagueren contestat afirmativament quan es va emplenar 
el qüestionari, podia haver sigut objecte de comprovació quan es va 
realitzar el treball de camp. No és procedent acceptar l’al·legació. 

Referent a l’apartat 6.4, qüestió cinquena, s’assenyala que tant les 
deficiències en el registre de factures com en la incorporació de la 
informació exigida per la Llei 15/2010, de 5 de juny, en els informes 
trimestrals al Ple i al seua remissió al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, es troben fora de les atribucions de la 
Intervenció General Municipal, atés que el règim d’organització d’aquest 
municipi és dels municipis de gran població, com a conseqüència es 
troben diferenciades les funcions de control intern i comptabilitat, i 
aquesta última s’ha assignat al director de l’Òrgan de Gestió 
Pressupostària i Comptabilitat, i queden entre les seues funcions la 
gestió del registre de factures així com l’obligació d’informació derivada 
de la Llei de Mesures de Lluita contra la Morositat en els Operacions 
Comercials. Aquesta qüestió queda clara en l'Informe de fiscalització, per 
la qual cosa no és procedent acceptar l’al·legació. 

La sisena qüestió fa referència al que indica l’Informe de fiscalització i en 
concret a què: “L’Ajuntament no ha implantat en despeses la 
fiscalització limitada, i per tant no es realitza la fiscalització plena 
posterior”. L’Ajuntament al·lega que la Llei configura la fiscalització 
limitada com una opció que ha d’adoptar el ple de cada corporació, que 
substituiria la fiscalització prèvia plena. La Intervenció de l’Ajuntament 
ha proposat en diverses ocasions a la Corporació la implantació 
d’aquesta modalitat de fiscalització sense portar-la a cap i considera que 
l’indicat en aquest apartat hauria de figurar com una recomanació. 
L’Informe de fiscalització descriu la modalitat de la funció interventora 
que aplica l’Ajuntament, però no la crítica. 

La setena qüestió es refereix a què: “... no es va realitzar l’informe de 
compliment d’estabilitat pressupostària sobre les modificacions de 2011 
ni sobre el Compte General de 2010”. Resulta d’aplicació el que assenyala 
la segona qüestió d’aquesta al·legació. 

En la vuitena qüestió es planteja que el terme de control intern ha 
d’entendre’s en sentit ampli i no com la funció de control i fiscalització 
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atribuïda a la Intervenció General. En l’apartat 1.1 de l’Informe de 
fiscalització s’indiquen els objectius de l’anàlisi del control intern 
realitzat, que en concret han sigut els següents: 

a) Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat. 

b) Verificar la fiabilitat i integritat de la informació. 

c) Comprovar el compliment de la normativa aplicable. 

d) Conéixer i valorar l’organització administrativa i el seu grau de 
transparència. 

Per tant no es considera necessari efectuar un aclariment addicional ja 
que queda clar en l’Informe que el control intern, entés com el conjunt 
de procediments destinats a garantir els objectius suara descrits, han 
sigut analitzats en les distintes àrees de l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe: 

Quant a la tercera qüestió convé acceptar l’aclariment i modificar 
l’Informe en els termes assenyalats; i per que fa a les restants, mantenir 
la redacció de l’Informe. 

ÀREA DE L'ENTORN TECNOLÒGIC 

Al·legació desena 

Apartat 7.1, paràgrafs 3r, 6é i 8é de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació fa referència a tres qüestions de l’apartat 
“Organització de l’àrea d’informàtica”. 

La primera qüestió fa referència a què l’Entitat no disposa del document 
sobre adequació a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat a què es 
refereix la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de 
gener, i s’al·lega que té previst elaborar el pla per a febrer de 2013. Convé 
no acceptar l’al·legació perquè és merament un aclariment. 

La segona qüestió fa referència a la recomanació que les tasques de 
programació i desenvolupament les han de realitzar persones diferents a 
les que tenen assignades responsabilitats de gestió en TI. L’Ajuntament 
al·lega que degut a la diversitat d’aplicacions de gestió utilitzades, unit a 
l’especialització necessària per a la correcta programació de noves 
funcionalitats, es fa necessari que en ocasions siguen les mateixes 
persones les que realitzen aquestes tasques. El que al·leguen confirma el 
que assenyala l’Informe de fiscalització, per la qual cosa no es pot 
acceptar l’al·legació. 
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L’última qüestió ha referencia a què hi haja un procediment aprovat per 
al desenvolupament del programari. L’Ajuntament aclareix en l’al·legació 
que anualment s’obre un període de sol·licituds de nous 
desenvolupaments d’aplicacions, l’aprovació de les quals, en el seu cas, 
s’incorpora al pressupost de l’exercici següent mitjançant l’eina i 
procediment de plans departamentals. La recomanació de l’Informe de 
fiscalització és conseqüència de la contestació de la pregunta del 
qüestionari B2.1 la qual es va respondre negativament, per la qual cosa 
no es pot acceptar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació onzena 

Apartat 7.2 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l’Informe s’especifica que no es fa seguiment dels registres de 
l’activitat en la xarxa local (càrrega de xarxa, comportaments anòmals, 
etc.). L’Ajuntament ha al·legat que si bé no es realitza un manteniment 
preventiu periòdic, sí que es realitzen proves de càrrega i de rendiment 
davant de qualsevol anomalia, així com detecció precoç de caigudes de 
xarxa mitjançant sistemes de monitorització i avís. El que al·leguen 
confirma el que assenyala l’Informe de fiscalització, per la qual cosa no 
podem acceptar l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació dotzena 

Apartat 7.3 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L’al·legació s’efectua sobre la totalitat de les recomanacions per a 
millorar el control intern efectuades en aqueix apartat i exposen que es 
van a planificar les accions recomanades per a la seua execució dins del 
primer semestre de 2013. El que al·leguen confirma el que assenyala 
l’Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’Informe. 
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Finalment, podem indicar que la puntuació de la pròpia Entitat, així com 
la puntuació mitjana de les entitats fiscalitzades, s’ha ajustat en funció 
de la consideració de les al·legacions presentades. 
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