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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8 de la Llei de Sindicatura i segons el 
que preveuen els Programes Anuals d’Actuació de 2015 i 2016, la 
fiscalització ha tingut per objecte avaluar el control intern dels 
ajuntaments de la nostra Comunitat amb una població compresa entre 
30.000 i 50.000 habitants, entre els quals es troba l’Ajuntament de la Vall 
d’Uixó. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, l’anàlisi del control 
intern ha tingut els objectius específics 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) Conèixer i valorar l’organització administrativa i el seu grau de 
transparència. 

D’acord amb això, aquest treball s’ha realitzat a partir de la informació 
obtinguda d’uns qüestionaris, emplenats i signats pels distints 
responsables de l’Ajuntament. Les àrees en els quals s’ha estructurat el 
treball són les següents: 

1) Àrea de Gestió Administrativa 

a) Aspectes organitzatius de l’Entitat 

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

c) Personal al servei de la Corporació 

d) Secretaria, registre i actes 

e) Inventari de béns i patrimoni 

f) Subvencions concedides 

g) Contractació i compres 

2) Àrea de Gestió Econòmica i Financera 

h) Endeutament 
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i) Tresoreria 

j) Ingressos tributaris, preus públics i multes 

k) Recaptació 

l) Comptabilitat 

m) Despeses d’inversió 

n) Ingressos per transferències 

o) Pressupostos 

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 informàtica, 
operacions en els sistemes d’informació i control d’accés a dades i 
programes i continuïtat del servei. 

Cadascun dels qüestionaris ha sigut valorat en funció de les respostes 
donades per les entitats locals i d’uns criteris que possibiliten 
l’homogeneïtat en la puntuació de les distintes àrees en les quals s’ha 
estructurat el treball. En aquest sentit, com major siga la puntuació 
millor és el control intern. Determinades respostes posen de manifest 
incidències que s’han considerat bàsiques perquè afecten 
significativament el control intern o posen de manifest àrees de risc i per 
tant s’han valorat d’acord amb aquesta rellevància. Aquestes incidències 
bàsiques són les que es destaquen en l’apartat 2 d’aquest Informe, de 
conclusions generals. 

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

L’avaluació s’ha realitzat sobre una puntuació màxima total de 50.000 
punts, segons mostra el gràfic següent, el qual indica els punts assignats 
a cada àrea i els percentatges que representen sobre el total. 
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Gràfic 1 

1.3 Àmbit temporal 

L’àmbit temporal de la fiscalització s’ha centrat bàsicament en l’exercici 
2014, si bé s’ha estès a altres exercicis quan així s’ha considerat 
convenient. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

L’Ajuntament ha obtingut 35.114 punts que es mostren en el quadre 
següent per àrees i subàrees. 
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ÀREES Annex 
Punts 

obtinguts 
Puntuació 
màxima 

1.  ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA III   

 Aspectes organitzatius de l’Entitat   645 1.050 

 Ens dependents o en què participe l’Entitat   1.200 1.500 

 Personal al servei de la Corporació   2.890 3.300 

 Secretària, registre i actes  755 1.050 

 Inventari de béns i patrimoni  1.645 2.550 

 Subvencions  1.465 2.250 

 Contractació i compres  1.920 3.300 

 TOTAL ÀREA 1  10.520 15.000 

2.  ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA IV   

 Pressupostos  2.705 3.750 

 Despeses d’inversió  260 450 

 Ingressos tributaris, preus públics i multes  750 1.050 

 Ingressos per transferències  239 300 

 Recaptació  920 1.350 

 Tresoreria  2.620 3.000 

 Comptabilitat  1.860 3.000 

 Endeutament  2.040 2.100 

 TOTAL ÀREA 2  11.394 15.000 

3.  ÀREA D'INTERVENCIÓ V   

Organització i regulació  270 350 

Funció interventora  8.670 11.190 

Control financer i d’eficàcia  2.170 3.460 

 TOTAL ÀREA 3  11.110 15.000 

4.  ÀREA DE L'ENTORN TECNOLÒGIC VI   

Organització de l’àrea informàtica  310 2.280 

Operacions en els sistemes d’informació  510 990 

Control d’accés de dades i programes i continuïtat del servei  1.270 1.730 

TOTAL ÀREA 4  2.090 5.000 

TOTAL ÀREES  35.114 50.000 

 
Quadre 1 

En els annexos III, IV, V i VI es recullen, respectivament, les conclusions 
de les àrees de Gestió Administrativa, Gestió Econòmica i Financera, 
Intervenció i Entorn Tecnològic, la puntuació dels quals es recull en el 
gràfic següent: 
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Gràfic 2 

Les incidències que hem considerat bàsiques, perquè impliquen una 
debilitat important de control intern, es detallen tot seguit, com també 
altres també considerades rellevants en relació a les qüestions següents. 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a)  L’Entitat exerceix competències distintes de les pròpies, sense que 
s’haja acreditat el compliment del que exigeix l’article 7.4 de l’LBRL 
sobre l’estabilitat pressupostària. 

b) Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament el nombre d’ens 
dependents de l’Entitat i participats per aquesta són els següents: 

Tipus d’ens 

Nombre i percentatge de participació 

100% 100%>x>50% x<50% 
Sense 

determinar 
Societats mercantils 1    
Fundacions    1 
Consorcis    5 

Quadre 2 

 Pel que fa a això, la fundació i dos consorcis no figuren en la 
Plataforma de Rendició de les Entitats Locals. 
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c) L’Entitat no disposa d’un reglament orgànic, ni de manuals de 
funcions en les unitats següents: personal, contractació, 
pressupostos, tributs, recaptació, tresoreria i comptabilitat. 

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

e) La web de l’Entitat recull informació encara que no la refereix a les 
unitats administratives, els reglaments i la composició de les meses 
de contractació. 

2.2 Informació econòmica i financera i la seua fiabilitat 

a) La comptabilitat es porta al dia, i en general d’acord amb els 
principis que hi són d’aplicació, excepte que els comptes restringits 
de recaptació no es registren en comptabilitat ni es comptabilitzen 
les amortitzacions de l’immobilitzat. 

b) Es porta un registre de tots els contractes, però no s’hi inclouen els 
contractes menors. 

c) No hi ha constància que s’efectuen conciliacions periòdiques entre 
les dades que figuren en els comptes de recaptació i les que es 
dedueixen de la comptabilitat municipal. 

d) L’Entitat ha liquidat l’exercici 2014 en desequilibri, fet que 
incompleix la regla de despesa. (capítol III de la LOEPSF). 

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

f) En els anys 2013 i 2014 es van aprovar 26 expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per import d’1.981.650 euros. 

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

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

 Organització i funcionament corporatiu 

a)  Pel que fa als càrrecs electes, no consta l’existència de la declaració 
individualitzada d’incompatibilitats a què es refereix la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. 

 Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari  

a) A 31 de desembre de 2013 es desconeix si el Consorci Territorial 
d’Ocupació de la Plana Baixa, del qual l’Ajuntament forma part com 
a entitat principal, presentava desequilibri, perquè el pressupost 
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d’aquest ens dependent no va ser tramés a la Intervenció perquè en 
fes la consolidació (disposició addicional novena de l’LBRL). 

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

c) S’ha incomplit el termini de l’aprovació definitiva del pressupost 
pel Ple de l’Ajuntament, dels exercicis 2012, 2013 i 2014, així com 
amb el termini per a la formació del Compte General de 2013, 
(article 9 de la Llei de la Sindicatura). 

 Subvencions 

a) L’Entitat incompleix l’obligació de subministrar la informació a la 
base de dades nacional de subvencions (article 20 de l’LGS). 

b) Les bases reguladores de la concessió de subvencions (article 9 de 
l’LGS) figuren en les bases d’execució del pressupost, en una 
ordenança general i, per a determinades subvencions, en unes 
bases reguladores específiques que han sigut aprovades per  la 
Junta de Govern Local o el president, quan haurien d’haver sigut 
aprovades pel Ple (article 22 de l’LBRL) i publicades en el BOP (article 
9.3 de l’LGS).  

 Contractació  

a) No tots els expedients de contractació contenen l’acte formal de 
recepció (article 109 del TRLCSP). 

b) No s’han seleccionat tots els contractistes segons els principis de 
publicitat, concurrència i transparència (article 1 del TRLCSP). 

c) En 2014 s’ha efectuat fraccionament de l’objecte del contracte en 
algun expedient, amb l’excepció dels lots (article 86 del TRLCSP). 

d) El perfil de contractant que està integrat en una plataforma pròpia 
no inclou l’adjudicació, la formalització del contracte i en els 
documents publicats en el perfil, no figuren els segells de temps 
(article 53 del TRLCSP). 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) Les rectificacions de l’inventari no es verifiquen anualment, si bé 
quan aquestes es realitzen, el Ple les aprova (articles 33.1 i 17 de 
l’RB), i tampoc es realitza comprovació de l’inventari quan es 
renova la Corporació. 
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b) No tots els béns immobles estan inscrits en el Registre de la 
Propietat ni assegurats suficientment (article 36 del Reglament de 
Béns). 

c) Quant a la justificació de les subvencions, no es comprova que no 
se subvencionen interessos deutors en comptes, ni recàrrecs, 
interessos o sancions administratives o penals (article 31.7 de 
l’LGS). Tampoc no es comprova la realització efectiva de l’activitat 
subvencionada (article 30 de l’LGS). 

d) Hi ha sis comptes restringits de recaptació per un import total de 
89.461 euros, no inclosos en l’acta d’arqueig, però sí que figuren en 
una acta de conciliació. 

e) Si bé l’Ajuntament afirma que no hi ha valors prescrits, segons la 
liquidació d’ingressos d’exercicis tancats de 2009 i anteriors, hi ha 
326.431 euros de drets reconeguts pendents de cobrament, que 
atesa la seua antiguitat podrien estar prescrits. 

2.5 Intervenció 

a) En la primera sessió plenària de l’exercici següent es dona compte 
al Ple de l’Entitat dels advertiments emesos durant l’exercici, tant 
d’aquells en els quals s’ha resolt la discrepància com d’aquells en 
què no (article 218 del TRLRHL). 

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

c) No es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i deute públic sobre 
les modificacions pressupostàries de 2014.  

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

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

f) En la fiscalització de subvencions no es comprova en tots els casos: 

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

- La realització de l’activitat subvencionada. 

g) En la nòmina del personal no es fiscalitzen totes les variacions en la 
seua integritat, si bé mensualment es realitza una comprovació per 
mostreig. 
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h) L’Ajuntament no ha implantat el control financer en el mateix 
Ajuntament, encara que sí que ho ha fet sobre la societat, ni el 
d’eficàcia, si bé preveu implantar-los en el pròxim exercici. En 
aquest sentit, l’Entitat no ha fixat els objectius dels programes, ni 
determinat el cost dels serveis (articles 220 i 221 del TRLRHL). 

2.6 Entorn tecnològic 

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

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

c) L’Entitat no disposa del document o documents de seguretat a què 
es refereix l’article 88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
que desenvolupa la LOPD. 

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

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

3. RECOMANACIONS 

A més de les esmentades en els annexos d’aquest Informe, com a 
resultat del treball de fiscalització realitzat cal efectuar les 
recomanacions que assenyalem tot seguit: 

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

2. En el perfil de contractant és convenient arreplegar aquells 
continguts de caràcter voluntari. 

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

4.  L’elaboració del pla d’inversions ha de ser real d’acord amb la 
capacitat d’execució de l’Ajuntament, a més, és necessari estimar el 
cost i el finançament del manteniment de les inversions. 

5. Les modalitats de la funció interventora han d’aplicar-se a fi de 
millorar el control intern. Han de tenir-se en compte les 
observacions efectuades sobre el contingut dels informes de 
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fiscalització en l’annex V d’aquest Informe i concretar aquells 
aspectes que s’han de comprovar en la fiscalització. 

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

4.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2015 i 2016 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 14 de juny de 2016, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 14 de juny de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

.
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ANNEX I 

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

Disposicions generals 

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

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim 
Local. 

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

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern (Llei de Transparència). 

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

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

Béns de les entitats locals 

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

Serveis de les entitats locals 

- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 

Personal al servei de les entitats locals 

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

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

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el 
procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració local. 

- Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General 
de l’Estat. 
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- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol de Funció Pública de la Generalitat. 

Hisendes locals 

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

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

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

- Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

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

- Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

Subvencions 

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

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

Legislació tributària i de recaptació 

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

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

Contractes del sector públic 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó.  
Exercici de 2014 

17 
 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RGLCAP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informació general 
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Descripció de l’Ajuntament 

El municipi de la Vall d’Uixó està situat a la província de Castelló a la 
comarca de la Plana Baixa. La població és de 31.828 habitants, segons 
l’actualització del cens a 1 de gener de 2014. Després de les eleccions de 
l’any 2015, la Corporació està formada per 21 regidors. 

Informació econòmica 

El quadre següent mostra, en euros, els imports més significatius 
corresponents a l’activitat econòmica i financera de 2012, 2013 i 2014, 
facilitats per l’Ajuntament, la verificació del qual no ha sigut objecte 
d’aquest treball.  

Concepte 2012 2013 2014 

Pressupost inicial ingressos 28.509.246 26.222.249 26.661.957 

Pressupost inicial despeses 26.657.706 25.264.479 25.661.957 

Previsions ingressos definitives 30.630.204 26.847.577 27.967.992 

Previsions despeses definitives 28.778.664 25.889.808 26.421.454 

Drets reconeguts 32.745.888 27.848.619 28.825.251 

Obligacions reconegudes 25.434.626 24.679.096 25.153.937 

Resultat pressupostari ajustat 8.556.603 3.054.782 3.670.909 

Romanent de tresoreria per a desp. grals. (3.462.579) (1.990.815) (484.439) 

Romanent de tresoreria total  5.257 2.023.330 4.564.199 

Quadre 3 

El resultat pressupostari ajustat és positiu en els tres exercicis que 
figuren en el quadre anterior, si bé en 2013 disminueix en un 64,3% 
respecte a 2012 encara que en 2014 es torna a incrementar en un 20,2% 
respecte a 2013. El romanent de tresoreria per a despeses generals, si bé 
ha sigut negatiu durant els tres exercicis, va millorant significativament 
al llarg del període analitzat i s’incrementa en un 86,0% en 2014 respecte 
de 2012. Al seu torn, el romanent de tresoreria total, que ha sigut positiu 
durant els tres exercicis, també s’incrementa considerablement en cada 
període amb respecte a l’anterior i passa de 5.257 euros en 2012 a 
4.564.199 euros en 2014. 

L’Ajuntament va portar a terme les mesures previstes en l’article 193 del 
TRLRHL com a conseqüència del romanent de tresoreria negatiu de 2012 
i 2013. 

L’Ajuntament va aprovar el pressupost de l’exercici següent amb un 
superàvit inferior al romanent negatiu i també va aprovar operacions de 
crèdit del pla de pagament a proveïdors 2012. 
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El quadre següent mostra el nombre i import dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2013 i 2014: 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 
anteriors a 

2014 

Despeses 
de l’exercici 

2014 

2013 12 885.390 290.171 595.219 

2014 14 1.096.260 281.866 814.394 

Total 26 1.981.650 572.037 1.409.613 

Quadre 4 

A més, hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2014 per 
import de 953.888 euros. 

En el quadre següent es mostra, en euros, l’estat del deute a 31 de 
desembre de 2012, 2013 i 2014. 

Estat del deute 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

A curt termini 1.744.261 3.919.620 2.214.295 

A llarg termini 22.909.668 20.212.202 19.151.765 

Total deute 24.653.929 24.131.822 21.366.061 

Quadre 5 

El gràfic següent mostra la informació del quadre anterior: 

 

Gràfic 3 
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Tal com es pot veure, el deute a llarg termini ha anat disminuint al llarg 
dels tres exercicis, mentre que el deute a curt termini va augmentar en 
2013 si bé en 2014 va tornar a disminuir. 

En el quadre següent es mostra, en euros, la capacitat o necessitat de 
finançament i l’estalvi net a 31 de desembre de 2012, 2013 i 2014: 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Estalvi net 1.057.186 3.868.323 6.002.874 

Capacitat/Necessitat finançament 2.129.87 2.210.638 3.968.134 

Quadre 6 

Els gràfics següents mostren la informació del quadre anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4 
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En les dades que es reflecteixen en el quadre anterior s’observa que tant 
l’estalvi net com la capacitat de finançament ha augmentat entre els 
exercicis 2012 a 2014.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

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

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 645 punts. 

L’Entitat exerceix competències diferents de les pròpies, sense que s’haja 
acreditat el compliment d’allò que s’ha exigit en l’article 7.4 de l'LBRL. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. En aquest sentit, l’informe de data 6 de maig 
de 2015 d’estabilitat pressupostària assenyala que, de la liquidació del 
pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014, se’n 
desprén que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el 
límit de deute, si bé s’incompleix l’objectiu de regla de despesa. La 
Intervenció assenyala que desconeix en quina mesura afecta, en 
l’incompliment de la regla de despesa, la realització d’aqueixes 
competències diferents de les pròpies.  

L’Ajuntament disposa d’un reglament orgànic, aprovat inicialment pel 
Ple municipal el 29 de juny de 2000 i definitivament el 13 de novembre de 
2000. L'Ajuntament no disposa d’un organigrama general actualitzat, 
encara que s’indica que l’estructura organitzativa d’aquest es basa en els 
decrets d’organització que es promulguen a l’inici de cada mandat 
municipal i en les seues posteriors modificacions.  

Després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, el nombre de 
membres de la Junta de Govern i de tinents d’alcalde, així com el nombre 
de comissions informatives, sense considerar la Comissió Especial de 
Comptes, es mostra en el quadre següent: 

 

 Membres Junta de 
Govern (*) 

Tinents 
d’alcalde 

Comissions 
informatives 

Nombre 6 5 4 
(*) Incloent-hi el president 

Quadre 7 

Pel que fa als regidors, no consta que hi haja la declaració 
individualitzada d’incompatibilitats prevista en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

Les assignacions als grups municipals aprovades, amb càrrec al 
pressupost de 2014 figuren en el següent quadre: 
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Grup 
municipal 

Component fix 
Component 
variable 

Total 

PP     16.963 

PSOE     19.656 

EU     11.177 

Quadre 8 

L’Ajuntament no ha desglossat els totals facilitats entre component fix i 
variable. 

Els grups municipals no portaven una comptabilitat específica 
d’aquestes assignacions, la qual cosa implica un incompliment de 
l’article 7.4 de l'LBRL. 

El nombre de regidors de la Corporació és de 21, i 16 reben 
indemnitzacions per assistències per un import total de 115.351 euros, 
que, d’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament, s’ajusten als 
límits establits pels pressupostos generals de l’Estat. 

És convenient que figuren en la pàgina web de l’Entitat les dades sobre 
les unitats administratives. 

Ens dependents o participats per l’Entitat  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.200 punts. 

A partir de diverses fonts, incloses les de la Sindicatura, i de la 
informació facilitada per l’Ajuntament hem elaborat el quadre següent, 
que mostra el nombre i tipus d’ens dependents o participats per 
l’Ajuntament, sense considerar les mancomunitats ni els consorcis, que 
es comenten posteriorment, així com el tipus de control que s’hi 
exerceix.  

Ens participats al 100% 
Societats mercantils 

Tipus de control 
Control financer 1 

Total 1 

Quadre 9 

L’Entitat participa en una fundació, en una associació i cinc consorcis. 

La comprovació de la informació de què disposa l’Ajuntament amb altres 
fonts ha posat de manifest que la fundació i dos consorcis no figuren en 
la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, en concret el 
Consorci Pla Zonal de Residus zones III i VIII i el Consorci Territorial 
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d’Ocupació de la Plana Baixa. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern.  

En el curs de la fiscalització s’han posat de manifest els incompliments 
següents: 

- El Consorci Territorial d’Ocupació de la Plana Baixa adscrit a 
l’Ajuntament no ha adaptat els seus estatuts a la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si bé se’ns 
indica que està pendent d’acordar-ne la dissolució. 

- EI Ajuntament forma part del Consorci Territorial d’Ocupació de la 
Plana Baixa, i és el mateix Ajuntament l’Entitat principal que major 
percentatge de participació hi té, per la qual cosa, conformement 
amb el SEC95 els seus estats s’han d’integrar i consolidar amb els 
pressupostos generals de l’Ajuntament. EI pressupost d’aquest ens 
dependent no ha sigut remés a la Intervenció, per la qual cosa 
aquesta posa de manifest la dita limitació a l’elaboració de 
l’informe d’estabilitat pressupostària de 2013. En aquest sentit es 
desconeix si el dit consorci a 31 de desembre de 2014 presentava 
desequilibri. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. No obstant això, el 
secretari municipal, també secretari del Consorci, indica que aquest 
ens no té activitat ni ha aprovat cap pressupost. 

Personal al servei de la Corporació  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.890 punts. 

En el gràfic següent es mostra el nombre total de funcionaris de carrera, i 
interins al servei de la Corporació que figurava en la nòmina a 31 de 
desembre de 2012, 2013 i 2014: 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó.  
Exercici de 2014 

27 
 

 

Gràfic 6 

En les dades que es reflecteixen en el gràfic anterior s’aprecia que el 
nombre de funcionaris de carrera ha experimentat entre el període de 
2012 a 2014 una disminució del 3,3% i ha passat de 212 a 205. El nombre 
de funcionaris interins en 2014 va pujar a 96, un 26,3% més que en 2012. 

El nombre de persones en comissió de serveis a 31 de desembre de 2012, 
2013 i 2014 va ser de cinc, dos i quatre, respectivament. Així mateix, el 
nombre de provisions de llocs de treball realitzades en l’exercici 2014 ha 
sigut de dues i la forma de provisió ha sigut per concurs i comissió de 
serveis. 

El nombre de directors generals era de quatre, proveïts per lliure 
designació. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució entre els exercicis 2012 i 2014 
del personal laboral temporal i del personal laboral fix. És destacable que 
s’ha produït una reducció del 9,7% en el nombre de laborals temporals, 
entre 2012 i 2014. 
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Gràfic 7 

El personal eventual s’ha mantingut en una persona al llarg dels tres 
exercicis. 

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

- La relació de llocs de treball va ser aprovada el 13 de gener de 2014 
(article 22.2.i) de l'LBRL) i publicada el 16 de gener de 2014 (article 74 
de l'EBEP). La seua modificació va ser aprovada el 4 de setembre de 
2014 (article 22.2.i) de l'LBRL) publicada el 23 de setembre de 2014 
(article 74 de l'EBEP). 

- Hi ha una classificació de llocs de treball, en la qual els llocs s’han 
classificat d’acord amb criteris de valoració objectius i 
quantificables (article 35 de l'LFPV). 

- El procés de millora d’ocupació dels funcionaris no està regulat per 
l’Ajuntament, així doncs, no es garanteixen els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat (article 107 de l'LFPV). 

- L’oferta d’ocupació pública no s’aprova anualment (article 70.2 de 
l’EBEP). El secretari assenyala que això és degut a les excepcions 
previstes en les lleis de pressupostos. 

- A més dels incompliments mencionats anteriorment, l’Ajuntament 
porta a terme determinades pràctiques a les quals hauria de prestar 
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atenció especial amb l’objectiu de millorar el control intern en la 
gestió de les nòmines: 

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

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

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

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Incorporar en els expedients de personal els cursos realitzat. 

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

Secretaria, registre i actes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 755 punts. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari no hi ha un 
organigrama del departament de Secretaria. les funcions de Secretaria i 
registre les exerceix un funcionari amb habilitació nacional que ocupa el 
seu lloc per concurs. 

El nombre de registres auxiliars que depenen del Registre General és de 
cinc. 

Pel que fa a l’accés de la informació, l’Ajuntament compleix l’article 15 del 
ROF, ja que tots els membres de la Corporació poden accedir als expedients 
abans de les reunions del Ple. Això no obstant, s’incompleix l’article 77 de 
l'LBRL ja que en 2014 es van realitzar un total de 62 peticions al president de 
l’Entitat, de les quals solament 26 van ser ateses. 

La comprovació efectuada per la Sindicatura desvela que l’Entitat no s’ha 
adaptat a totes les obligacions imposades per la Llei de Transparència, 
però té previst fer-ho. 

El quadre següent reflecteix a través de qui es realitza la defensa i 
l’assessoria jurídica, encara que solament siga alguna àrea: 

 
Defensa Assessoria 

Import 
Anual 

Advocats interns       

Advocats externs 1  1  36.300 

Quadre 10 
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És convenient que en la web de l’Entitat figuren els reglaments. 

És recomanable per a millorar el control intern en la gestió d’aquesta 
àrea: 

- Implantar el registre telemàtic. 

- Establir un sistema que assegure que la documentació arribe al seu 
destinatari, ja que en l’Ajuntament és el funcionari del registre qui 
determina la destinació dels escrits i de la documentació 
presentada. 

Així mateix i amb el mateix objectiu, es recomana estendre la gestió 
informatitzada dels expedients a les àrees d’urbanisme, subvencions, 
contractació i patrimoni, així com portar un registre sobre litigis, 
contractes, convenis firmats i poders atorgats. 

Inventari de béns i patrimoni 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.645 punts. 

En l’àrea de patrimoni treballen dues persones. 

L’Entitat disposa d’un inventari aprovat del seus béns i drets (article 86 
del TRRL), si bé no succeeix el mateix amb la societat mercantil, els bens 
de la qual no es reflecteixen en un inventari. Segons ens indica el 
secretari, l’empresa municipal no és propietària de cap bé, i es limita a 
gestionar aquells l’ús dels quals que l’Ajuntament li cedeix en relació a 
l’objecte social. Per tant consideren que aquesta empresa no ha de 
disposar d’un inventari de béns. 

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

 Nombre Import 
Béns immobles 739 73.202.640 
Mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic 

149 85.886 

Vehicles 50 14.310 

Quadre 11 

Els incompliments detectats pel que fa a l’inventari de la Corporació es 
detallen tot seguit: 

- L’inventari de l’Entitat no està autoritzat pel secretari ni té el 
vistiplau del president (article 32 de l’RB). 
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- Ni l’inventari de l’Entitat ni les seues rectificacions s’han remés a 
l’Administració de l’Estat (article 86 del TRRL). 

- Les rectificacions no es verifiquen anualment, si bé quan aquestes 
es realitzen, el Ple les aprova (article 33.1 de l’RB). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

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

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

- L’inventari expressa totes les dades exigides en els articles 20 a 25 
de l’RB si bé les fitxes individuals dels béns mobles de caràcter 
històric, artístic o de considerable valor econòmic no expressen les 
dades següents que exigeix l’article 22 del reglament de béns: 

- Indicació de la raó del seu valor artístic, històric o econòmic. 

- Lloc en què es trobe situat i persona sota la responsabilitat de 
la qual es custodia. 

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

A més hi ha altres aspectes que afecten significativament el control 
intern de l’Entitat. 

- No es disposa de pòlisses d’assegurança per a cobrir tots els riscos i 
en especial la pèrdua i deterioració dels béns, així com el robatori, 
que únicament està cobert en alguns edificis municipals. 

- En l’inventari és possible identificar els béns que integren el 
patrimoni municipal del sòl, si bé l’Entitat no és capaç de 
proporcionar informació sobre la destinació donada a tots els 
recursos que se n’han obtingut. 

Recomanem elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles 
així com implantar un registre que permeta controlar el consum de 
combustible. 
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Subvencions 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.465 punts. 

La gestió de les subvencions la realitzen tres unitats administratives. 
L’Entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions (article 8 de 
l’LGS). 

Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
puja a 1.457.741 euros, dels quals 1.320.035 euros s’han concedit 
directament i la resta en règim de concurrència competitiva. 

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

 Import 

Subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos 

385.682 

Subvencions imposades per una norma de rang legal 0 

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

0 

Altres 934.353 

Total 1.320.035 

Quadre 12 

L’import que figura com “Altres” correspon a subvencions per a serveis 
socials de l’àrea de cultura per import de 774.214 euros i 190.139 euros 
del programa Life de l’àrea de desenvolupament local i ocupació. 

Hi ha tres subvencions de cooperació internacional, que sumen 14.000 
euros. 

Atenent a la font de finançament ens han aportat la informació següent: 
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Administració 
Import 
en euros 

Unió Europea 185.326 

Estat 0 

Pròpia Entitat  845.517 

Diputació 12.250 

Comunitat Autònoma 414.648 

Altres entitats públiques 0 

Entitats privades 0 

Total 1.457.741 

Quadre 13 

L’Entitat ha incomplit l’obligació de subministrar la informació a la base 
de dades nacional de subvencions (article 20 de l’LGS). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions (article 9.2 de 
l’LGS) figuren en les bases d’execució del pressupost, en una ordenança 
general i, per a determinades subvencions, en unes bases reguladores 
específiques que han sigut aprovades per la Junta de Govern Local o el 
president, quan haurien d’haver sigut aprovades pel Ple (article 22 de 
l’LBRL) i publicades en el BOP (article 9.3 de l’LGS). 

Segons les comprovacions efectuades en les bases reguladores de 
subvencions, aquestes no preveuen (article 17 de l’LGS): 

a) La determinació, si és el cas, dels llibres i registres comptables 
específics per garantir la justificació adequada de la subvenció. 

b) Les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les 
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, 
podran donar lloc a la modificació de la resolució. 

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

La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 
no reuneix els requisits establits en l’article 23.2 de l’LGS, en concret: la 
indicació de la disposició que establisquen, si és el cas, les bases 
reguladores i del diari oficial en què està publicada, llevat que en atenció 
a la seua especificitat aquestes s’incloguen en la dita convocatòria. 
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En la justificació de la subvenció no es comprova: 

a) Que no se subvencionen interessos deutors en comptes, ni 
recàrrecs, interessos o sancions administratives o penals (article 
31.7 de l’LGS). 

b) La realització efectiva de l’activitat subvencionada. 

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

A més d’això, es destaca que: 

En algun cas s'ha subcontractat per a dur a terme l'objecte de l'activitat 
subvencionada. 

Per millorar el control en la gestió de subvencions es recomana crear un 
registre que proporcione informació de les subvencions concedides i de 
la seua situació. 

Contractació i compres 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.920 punts. 

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

En el quadre següent es mostra l’import d’adjudicació, i el nombre 
d’expedients dels distints tipus de contractes adjudicats en 2014, amb 
l’excepció dels contractes que comporten ingressos per a l’Entitat. 
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Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import 
adjudicació 

Import 
modificat 

Nombre 
contractes 

Obres 

Obert 924.732   2 
Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense 
publicitat 

      

Altres       

  Subtotal 924.732      

Conc. obres 
públiques 

Obert       

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense 
publicitat 

      

Altres       

  Subtotal       

Subministraments 

Obert       

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense 
publicitat 

44.989   1 

Altres       
  Subtotal 44.989     

Serveis 

Obert 31.467   1 
Restringit       
Negociat amb publicitat       
Negociat sense 
publicitat 

93.433   2 

Altres       
  Subtotal 124.900      

Altres         
Total 1.094.621 0 6 

Quadre 14 

En l’exercici 2014 no es van realitzar contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Es porta un registre de tots els contractes però aquest no inclou els 
contractes menors. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. 

Els expedients de contractació figuren en suport paper i no contenen un 
índex ni l’ordenació cronològica correcta dels tràmits corresponents. 

No tots els expedients de contractació contenen l’acte formal de 
recepció. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 
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La Intervenció informa que no hi ha advertiments, pròpiament dits, per 
incompliment dels principis de publicitat, concurrència i transparència 
en la selecció dels contractistes, però que sí que hi ha observacions a 
determinades despeses perquè en els dits casos no s’acredita el 
compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i 
transparència dels procediments. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern.  

En 2014 s’ha efectuat fraccionament de l’objecte del contracte en algun 
expedient, amb l’excepció dels lots (article 86.2 del TRLCSP). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern, si bé cal indicar que la Intervenció assenyala que es tracta 
d’un cas aïllat. 

L’Entitat no ha remès la informació sobre els contractes adjudicats a la 
Sindicatura de Comptes (article 29 del TRLCSP). 

El perfil de contractant no inclou l’adjudicació, ni la formalització del 
contracte (article 154 del TRLCSP) i en els documents publicats en el 
perfil no figuren els segells de temps (article 53 del TRLCSP). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern.  

En la web de l’Entitat no figura la composició de les meses de 
contractació. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Establir un sistema que permeta gestionar els expedients 
digitalment, així com que aquests continguen índex i l’ordenació 
cronològica correcta dels tràmits corresponents. 

- Elaborar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del 
material del magatzem, així com realitzar recomptes físics almenys 
una vegada a l’any i establir una segregació de funcions respecte a 
la recepció i custòdia de materials i la seua comptabilització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Conclusions de l’Àrea de Gestió Econòmica i Financera 
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Pressupostos 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.705 punts. 

En l’àrea de pressupostos treballen tres funcionaris integrats en un 
negociat independent de la Intervenció. En aquest sentit, és important 
destacar que la Intervenció no participa en l’elaboració dels 
pressupostos, si bé sí que emet, com correspon, els informes pertinents 
previs a l’aprovació del pressupost general. 

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents 
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici 2014, i posa de manifest 
el compliment o no dels terminis establits en la legislació vigent. 

Tràmit Data 
Compliment 
del termini  

Remissió a l’Ajuntament dels pressupostos 
d’organismes autònoms  

N/A N/A 

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

11/11/2013 No 

Remissió del pressupost general a la Intervenció 12/11/2013 No 
Informe d’Intervenció sobre el pressupost general 18/11/2013 No 
Remissió del pressupost general al Ple 22/11/2013 No 
Aprovació inicial 26/11/2013 No 
Aprovació definitiva 13/01/2014 No 
Entrada en vigor: inserció en el BOP  16/01/2014 No 
Remissió a l’Administració de l’Estat 14/01/2014 No 
Remissió a l’Administració de la Generalitat  14/01/2014 No 

Quadre 15 

De la informació obtinguda destaca: 

- Sobre la impugnació dels pressupostos es van realitzar quatre 
reclamacions, de les quals no se’n va estimar cap. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2013 i 2014 va 
ser negatiu en 1.990.815 i 484.439 euros, respectivament. 
L’Ajuntament assenyala que ha aplicat les mesures legalment 
previstes en cas de romanent de tresoreria negatiu, tan sols en part, 
mitjançant l’aprovació del pressupost de l’exercici següent amb un 
superàvit inferior al romanent negatiu (article 193 del TRLRHL). 

- L’Entitat ha liquidat l’exercici 2013 en equilibri i 2014 en 
desequilibri, en aquest últim cas incomplint la regla de despesa 
(capítol III de la LOEPSF) Aquesta. incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 
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- La dotació del cobrament dubtós en els exercicis 2013 i 2014 s’ha 
efectuat basant-se en el que disposa la Regla 11a de la Instrucció de 
l’Operatòria i Organització Comptable, aprovada mitjançant un 
acord plenari, que estableix per a determinar-la uns criteris més 
exigents que els mínims establits en l’article 193.bis del TRLRHL. 

- Hi ha un pla d’ajust en vigor des de 2012 fins a 2021, si bé la 
Intervenció assenyala que el segon trimestre de l’exercici 2015 va 
ser l’últim que es va comunicar informació sobre aquest pla, atès 
que el pla d’ajust 2012 va quedar sense vigència a l’empara de les 
mesures incloses en el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, que va 
permetre el refinançament de totes les operacions de préstec 
concertades dins del Fons de Liquiditat de 2012. 

- És important destacar que en el pressupost de 2014 s’han aprovat 
mesures d’austeritat que consisteixen a refinançar el deute 
procedent del pla de pagament a proveïdors 2012 i s’aprova un pla 
de reducció de deute consistent a no endeutar-se a mitjà i llarg 
termini. 

En els exercicis 2013 i 2014 es van aprovar 12 i 14 expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per imports de 855.390 i 1.096.260 
euros, respectivament dels quals 572.037 euros corresponen a despeses 
anteriors a l’exercici 2014. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

L’import de les obligacions pendents d’aplicar a pressupost a 31 de 
desembre de 2014 puja a 953.888 euros. 

En el quadre següent es mostren les respostes de l’Entitat sobre el 
compliment en termini o no de les fases del cicle pressupostari durant 
els exercicis 2012, 2013 i 2014:  

  Exercicis 
 2012 2013 2014 
Aprovació definitiva del pressupost pel Ple No No No 
Elaboració de la liquidació del pressupost Si Si Si 
Formació del Compte General Si No Si 
Presentació al Ple del Compte General Si Si Si 
Presentació a la Sindicatura del Compte General Si Si Si 

Quadre 16 

En el quadre anterior s’observa que s’ha incomplit el termini de 
l’aprovació definitiva del pressupost pel Ple en els tres exercicis i de la 
formació del Compte General de 2013. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

En el quadre següent es mostra l’import en euros i el nombre 
d’expedients de les modificacions de crèdit aprovades:  
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Tipus de modificació Import 
Nombre 

expedients 

Crèdits extraordinaris/suplements de crèdit 584.177 12 

Ampliació de crèdits 0 0 

Transferències de crèdits 1.315.176 71 

Generació de crèdits 1.306.035 23 

Incorporació de romanents   

Baixes per anul·lació (1.130.715) 1 

Total 2.074.673  

Quadre 17 

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

- Els expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit els 
aprova el Ple (article 177.2 del TRLRHL). 

 Dels 71 expedients de transferència de crèdits (article 179 del 
TRLRHL) aprovats pel regidor delegat d’Hisenda, en 16 s’adverteix 
que de manera prèvia el Ple municipal hauria d’haver autoritzat 
l’augment del crèdit destinat a productivitat i gratificacions. Set són 
competència del Ple: un per tractar-se d’una subvenció nominativa, 
tres per ser concessions de crèdits de noves inversions i tres per 
afectar partides amb distinta àrea de despesa. 

 Els expedients de baixes per anul·lació s’aproven pel Ple. 

- En els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i de 
suplements de crèdit no s’acredita la impossibilitat de demorar-los 
a exercicis posteriors. 

Convé incloure en la web de l’Entitat informació sobre les modificacions 
que aprove el Ple. 

A fi de millorar la gestió d’aquesta àrea es recomana elaborar un manual 
de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea de 
pressupostos. 

Despeses d’inversió 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 260 punts. 

No hi ha una unitat independent que gestione l’àrea d’inversions. La 
Gerència de Serveis al Territori gestiona tots els contractes excepte els 
menors, incloses les inversions. Els contractes menors, els gestiona la 
Gerència que genera la despesa (hi ha quatre en total). 
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En quadre següent es mostra el nombre i la situació dels projectes en 
2014: 

Situació dels projectes Nombre Import en 
euros 

Projectes previstos 15 1.807.315 
Projectes executats totalment en l’exercici 23 1.498.719 
Projectes parcialment executats 0 0 

Quadre 18 

De la informació facilitada destaca el següent: 

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

- Tal com es desprén del quadre anterior, sembla que hi ha un 
desfasament entre els projectes previstos i realitzats, si bé l’Entitat  
afirma que s’han realitzat més projectes durant l’exercici dels 
previstos  en un principi, encara que paradoxalment el cost total 
d’aquests haja sigut inferior a l’inicialment previst. 

Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 750 punts. 

En l’àrea de gestió tributària i altres ingressos treballen vuit funcionaris 
integrats en dos negociats. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Segons la informació facilitada, el nombre d’ordenances fiscals 
vigents puja a 30.  

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

- L’Entitat no disposa d’una unitat d’inspecció de tributs. 

En el quadre següent s’indica el nombre de liquidacions efectuades en 
2014 i les reclamacions rebudes dels següents tributs, en el cas que 
aquests es liquiden per la mateixa Entitat: 
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Tipus de tribut Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 
resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa 
Urbana 

1.501 37 37 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (altes) 

523 0 0 

Impost Béns Immobles (altes) 106 3 0 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 37 0 0 

Quadre 19 

Segons indica l’Ajuntament, les tres reclamacions d’altes de l’IBI s’han 
remés al Cadastre i estan pendents de contestar per l’esmentat 
organisme. 

A fi de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària es recomana: 

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

- Segregar les funcions de liquidació i recaptació. 

- Establir la possibilitat que el ciutadà puga realitzar mitjançant 
signatura electrònica les gestions tributàries. 

- Deixar constància documental de les verificacions que es realitzen 
en comprovar les variacions entre els padrons de l’exercici corrent i 
de l’anterior. 

Ingressos per transferències 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 239 punts. 

En l’àrea de gestió d’ingressos per transferències treballen dos 
funcionaris integrats en dos negociats. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No es porten registres individualitzats de les subvencions rebudes 
en què s’indique:  

- Entitat o organisme que la concedeix 

- Finalitat 

- Import concertat 

- Import liquidat en l’exercici 
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- Import cobrat en l’exercici 

- Aplicació comptable 

- Estat d’execució de la inversió corresponent 

- Desviacions de finançament 

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

Recaptació 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 920 punts. 

Per a l’àrea de recaptació treballen quatre funcionaris. 

Els sistemes que utilitza l’Entitat per a la recaptació dels ingressos 
tributaris es mostren a continuació: 

Sistema de recaptació 
Període 
voluntari 

Període 
executiu 

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

No No 

Delegació en entitats públiques  No No 

Quadre 20 

L’Entitat ha contractat amb quatre entitats bancàries perquè col·laboren 
en la recaptació. 

Els impostos d’Increment del Valor de 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 no permet el registre en 
comptabilitat de manera directa. 

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

En el quadre següent s’indica el percentatge de cobrament en període 
voluntari i executiu de l’any 2014 dels impostos següents: 
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  % de cobrament 

 

Període 
voluntari 

Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 37,7% 5,8% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 79,6% 5,6% 

Impost de Béns Immobles 85,0% 2,2% 

Impost Activitats Econòmiques 91,5% 0,3% 

Quadre 21 

L’Ajuntament assenyala que el percentatge de cobrament en voluntària 
d’IIVTNU sol ser superior. En 2014 coincideix que a final de l’any es 
realitza un càrrec per valor de més de 300.000 euros, que a 31 de 
desembre estava pendent. 

El termini màxim d’inici de l’acció executiva, en el cas que siga la 
mateixa Entitat la que la realitze, és de 15 dies. 

D’acord amb els qüestionaris els percentatges de cobrament en període 
voluntari i executiu de les multes en l’exercici 2014, que el realitza la 
Diputació, ha sigut el següent. 

 
% de cobrament 

Període voluntari Període executiu 
41,2% 17,8% 

Quadre 22 

L’Entitat no té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb 
una empresa privada. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Si bé l’Ajuntament afirma que no hi ha valors prescrits, segons la 
liquidació d’ingressos d’exercicis tancats de 2009 i anteriors, hi ha 
326.431 euros de drets reconeguts pendents de cobrament que atesa 
la seua antiguitat podrien estar prescrits. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica perquè constitueix una situació de risc per a 
l’Entitat. 

- 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. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 
En al·legacions s'indica que l'Ajuntament ha realitzat una 
modificació de la regla 24 de la Instrucció d'operativa comptable, a 
fi de controlar que tot el saldo acumulat en aquests comptes 
restringits es traspasse al compte operatiu. 
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A fi de millorar el control intern de la recaptació es recomana el següent: 

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

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

Tresoreria 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.620. 

En l’àrea de tresoreria treballen sis funcionaris integrats en dos 
negociats. La tresorera és funcionària amb habilitació nacional que 
ocupa una plaça coberta per concurs. 

Segons els qüestionaris, l’Ajuntament és titular de 19 comptes operatius 
i 8 comptes d’acomptes de caixa fixa, tots inclosos en l’arqueig. No 
obstant això, d’acord amb la informació aportada per les entitats 
bancàries, s’han detectat sis comptes restringits d’ingressos que no 
formen part del saldo comptable de tresoreria l’import dels quals puja a 
89.461 euros i que figuren en una acta de conciliació de saldos. Aquesta 
qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control 
intern. 

En una entitat financera s’han detectat comptes en què la disposició de 
fons es realitza de manera solidària, en concret són els comptes 
d’acomptes de caixa fixa. Aquesta qüestió no s’ha considerat bàsica 
perquè correspon a comptes no operatius.  

D’altra banda, les persones autoritzades per a accedir als comptes de 
l’Entitat a través d’internet són els tres clavaris i els habilitats de caixa 
fixa, totes elles autoritzades per a la consulta de saldos, i a més els 
habilitats de caixa fixa, per a un altre tipus d’operacions, en concret 
transferències. 

L’Entitat compta amb un pla de disposició de fons aprovat per la Junta de 
Govern Local el 15 d’abril de 2013 (article 187 del TRLRHL). 

L’ordre de prelació de pagaments és: deute bancari, personal, Seguretat 
Social i H.P.A, altres i  proveïdors. 

Es confeccionen plans de tresoreria mensualment però no estan aprovats 
per cap òrgan. A més se n’efectua un seguiment. 

De la informació facilitada destaca també el següent: 
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- Es realitzen arquejos suportats amb conciliacions bancàries 
mensualment i els signa la persona responsable. S’investiguen les 
partides sense conciliar durant un període llarg de temps. 

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

- No es porten registres auxiliars de tresoreria. 

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

El nombre d’habilitats de caixa fixa a 31 de desembre de 2014 és de vuit, 
la quantia d’acomptes de caixa fixa efectuats en 2014 és de 56.581 euros i 
el saldo pendent de justificar a 31 de desembre d’aquest exercici és de 
490 euros. En les bases d’execució figuren normes per escrit sobre el 
funcionament dels acomptes de caixa fixa.  

No s’han efectuat pagaments a justificar durant 2014 si bé en les bases 
d’execució figuren les normes per escrit sobre el funcionament 
d’aquests. 

No hi ha imports de pagaments a justificar o acomptes de caixa fixa no 
justificats en el termini legal.  

El període mitjà de pagament en dies a proveïdors en cada trimestre de 
l’exercici 2014 s’aplega en el quadre següent, i s’observa que no s’ha 
superat el termini de 60 dies, que fixa l’article 216.4 del TRLCSP.  

Trimestre Dies 

1r Trimestre 32 

2n Trimestre 24 

3r Trimestre 4 

4t Trimestre 22 

Quadre 23 

D’acord amb la informació obtinguda es recomana elaborar un manual 
de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea de tresoreria. 

Comptabilitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.860 punts. 

En l’àrea de comptabilitat treballen tres funcionaris integrats en un 
negociat, que depén de la Intervenció. 

De la informació facilitada destaca el següent: 
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- S’ha implantat el nou Pla General aprovat per Ordre de 20 de 
setembre de 2013 (entra en vigor l’1 de gener de 2015). 

- La comptabilitat es porta al dia, encara que no sempre d’acord amb 
els principis que hi són d’aplicació, ja que els comptes restringits de 
recaptació no es registren en comptabilitat ni es comptabilitzen les 
amortitzacions d’immobilitzat. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- El termini màxim que tarda a arribar al departament de 
comptabilitat la informació que ha de comptabilitzar relativa a les 
despeses és d’un dia. El departament comptable registra la 
informació, en general, en un termini entre 15 i 20 dies, des que té 
coneixement dels fets econòmics relatius a despeses. 

- En les normes comptables elaborades per l’Entitat no està definit el 
fluix que han de seguir els documents perquè els signen els distints 
responsables que intervenen en el procés comptable. 

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

- Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la 
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit, ja que, com 
es reflecteix en l’apartat 2.2 de l’Informe en 2014 es van aprovar 
expedients de reconeixement extrajudicial per import d’1.096.260 
euros, dels quals 814.394 euros, són despeses de 2014. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

- El sistema comptable no subministra informació sobre el patrimoni 
municipal del sòl ni s’efectua un seguiment de les despeses amb 
finançament afectat que pogués generar gestionar-lo. 

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

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

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

- 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 pel que 
fa a caixa i bancs. 

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

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.040 punts. 

La gestió de les operacions de crèdit a llarg termini la realitza el 
departament de gestió pressupostària. 

D’acord amb la informació facilitada: 

- No es van concertar operacions de crèdit a l’empara del Reial Decret 
Llei 8/2013, de 28 de juny. 

- Les operacions de tresoreria a curt termini contractades en 2014 
superen en conjunt el 15% dels recursos corrents liquidats en 
l’exercici anterior. 

- Els avals atorgats per l’Ajuntament van pujar a 600.000 euros. 

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

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Conclusions de l’Àrea d’Intervenció 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 11.110 punts amb el 
desglossament següent per subàrees: 

Subàrees Ajuntament 

Organització i regulació 270 

Funció interventora 8.670 

Control financer i d’eficàcia 2.170 

Total àrea 11.110 

Quadre 24 

Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’Àrea d’Intervenció és de tres, 
integrats en un negociat. Un funcionari amb habilitació nacional ocupa el 
lloc d'interventor que ha sigut cobert per nomenament provisional. 

La regulació de les funcions assignades a la Intervenció es realitza a 
través del que s’estableix en l’Acord del Ple de l’Entitat de 24 de juny de 
2009. 

Funció interventora 

Aspectes generals 

El Ple de l’Entitat ha establit, a través d’un acord plenari, la fiscalització 
prèvia limitada i amb caràcter general es comprova que el crèdit és 
adequat i suficient i que està aprovat per l’òrgan competent. En el seu 
cas, també es comprova el compliment de l’article 174 del TRLRHL per a 
les despeses plurianuals. Després, en funció del tipus d’expedient 
s’afegeix la comprovació de requisits addicionals bàsicament per a les 
despeses de personal, contractació i subvencions. 

Es realitza una fiscalització plena posterior de les despeses sobre un 
mostreig de tots els tipus de despeses sotmeses a fiscalització prèvia 
limitada (article 219.3 del TRLRHL) i se’n dóna trasllat als gestors perquè 
hi facen al·legacions. 

Al Ple de l’Entitat es dóna compte dels informes emesos de fiscalització 
plena posterior en la sessió següent immediata a la seua emissió. 

Així, mitjançant el mateix acord plenari s’estableix la substitució de la 
fiscalització prèvia dels drets per la presa de raó sobre tots els ingressos 
(article 219.4 del TRLRHL). 

En el quadre següent es mostra la situació dels informes de fiscalització 
prèvia emesos en 2014: 
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Estat dels informes Número 

Total d’informes emesos -  

Informes amb inconvenients 14 

Informes amb discrepància 1 

Quadre 25 

El total d’informes emesos no ha pogut ser facilitat perquè no es controla 
per escrit els expedients que passen per la Intervenció i que s’intervenen 
amb resultat favorable. Únicament es controla els que s’emeten amb 
advertiment i tots els que s’emeten amb observacions (23 informes 
d’observacions en 2014). 

En 2014 no es van efectuar advertiments relatius a fraccionament de 
l’objecte del contracte. 

Es dóna compte al Ple de l’Entitat dels advertiments emesos durant 
l’exercici, tant d’aquells en els quals s’ha resolt la discrepància com 
d’aquells en els quals no s’ha resolt, en la primera sessió plenària de 
l’exercici següent (article 218 del TRLRHL). 

Quan s’omet la fase de fiscalització no s’emet cap informe. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. La Intervenció assenyala que quan això es produeix, 
s’exigeix un decret convalidant l’acte en qüestió i, en cas que el dit acte 
haja de ser objecte d’advertiment o observació, es formulen, de manera 
que es considera suficient i garanteix el control de l’acte. 

 Informes específics 

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

a) L’adequació dels annexos previstos en l’article 165 del TRLRHL per 
al pressupost, si bé la Intervenció assenyala que es reflectiria en 
l’informe, si no fossen correctes. 

b) El contingut de l’informe econòmic i financer. 

c) L’estimació adequada dels ingressos previstos en el pressupost, si 
bé se’ns indica que aquesta circumstància es pronuncia 
expressament en l’informe del gerent/tècnic de gestió 
pressupostària. 

No hi ha constància que es realitzen la comprovació de la suficiència de 
les despeses estimades, considerant els expedients de reconeixement 
extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els saldos del compte 413. 
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No es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària (articles 3 i 11 de la LOEPSF), regla de despesa (article 12 
de la LOEPSF) i límit de deute públic (articles 4 i 13 de la LOEPSF) sobre les 
modificacions pressupostàries de 2014.  

Els informes d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost i 
el Compte General de 2013 contenen els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats sobre la base de les dades dels capítols I a IX dels estats de 
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional 
i segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 

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

a) L’evolució de les dades en relació amb l’exercici anterior 

b) La situació d’endeutament de l’Entitat 

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

L’interventor no fiscalitza les bases reguladores de concessió de 
subvencions abans que s’aproven. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. La Intervenció 
comprova que hi haja bases reguladores degudament aprovades i 
publicades. Les bases les informa el tècnic corresponent i en cas contrari 
es realitzen observacions pel que fa al cas i en la fiscalització posterior se 
n’informa. 

En la fiscalització de subvencions no es comprova en tots els casos: 

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

b)  Realització de l’activitat subvencionada 

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

En la nòmina del personal mai no es fiscalitzen totes les variacions en la 
seua integritat, si bé mensualment es realitza una comprovació per 
mostreig. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

No es concilia l'inventari amb la comptabilitat (article 35 de l'RB). 
Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 
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No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre les altes i 
baixes de l’inventari. 

 Control financer i d’eficàcia 

Si bé l’Entitat realitza el control financer de la societat mercantil, no el 
regula ni en les bases d’execució del pressupost ni en cap altre 
instrument i utilitza per realitzar-lo tant mitjans propis com aliens, ja 
que per a elaborar-lo s’utilitza l’informe d’auditoria externa. No es 
confecciona un pla de control financer i tampoc no s’efectua un 
seguiment de les recomanacions. 

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

L’Entitat no ha implantat el control d’eficàcia si bé preveu implantar-lo 
en el pròxim exercici (article 221 del TRLRHL). Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

Es realitza una auditoria en la societat mercantil participada 
majoritàriament per l’Entitat que té l’obligació legal i a més per a 2013 i 
2014 hi ha una novetat pel que fa al control que s’exerceix sobre els 
comptes d’exercicis anteriors i és que, a més de l’auditoria financera 
pròpiament dita, s’ha realitzat un control d’auditoria de compliment i 
eficàcia, que segons les al·legacions és un control financer. S’ha 
contractat aquest servei per a auxiliar la Intervenció municipal en 
l’exercici d’aquesta funció. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.090 punts, el desglossament de 
la qual pel subàrees és el següent: 

Subàrees Ajuntament 

Organització de l’àrea informàtica 310 

Operacions en els sistemes d’informació 510 

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

1.270 

Total àrea 2.090 

Quadre 26 

Organització de l’àrea informàtica 

El departament d’informàtica (TI) disposa de tres funcionaris i està 
estructurat en un negociat. A més, deu treballadors externs col·laboren 
en aquest departament. 

El Departament de Tecnologies de la Informació no és independent de la 
resta de departaments funcionals. 

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

No s’han assignat ni responsabilitats ni funcions relatives a la seguretat 
de la informació pel que fa a l’Esquema Nacional de Seguretat i la 
protecció de dades.   

L’Entitat no disposa del document o documents de seguretat a què es 
refereix l’article 88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
desenvolupa la LOPD. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. Tampoc disposa del document 
sobre adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat a què es refereix la 
disposició transitòria primera del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, ni 
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. 

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

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

- Les tasques de programació i desenvolupament han de realitzar-se 
per persones diferents de les que tenen assignades responsabilitats 
de gestió en TI. 
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- Implantar la política de seguretat de la informació. 

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

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

- Implantar un procediment per a la gestió dels canvis en programes 
en casos d’emergència. 

 Operacions en els sistemes d’informació 

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

El procediment de gestió d’incidències preveu el registre i seguiment de 
totes les incidències fins que se resolguen. Es registra l’activitat en la 
xarxa local (càrrega de xarxa, comportaments anòmals, etc.), i es realitza 
un seguiment de la dita activitat. 

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

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

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

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

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

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

No hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i 
modificacions) d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 
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A fi de millorar el control intern de l’Entitat pel que fa a l’àrea 
informàtica es realitzen les recomanacions següents: 

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

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Al·legacions presentades per l’Ajuntament 
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ALEGACIONES AL BORRADOR - INFORME SOBRE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

3 - Recomendaciones
ANEXOIV

Ingresos tributarios, precios publicos y multas. Pag. 44 (J3)
En cuanto a la organizaci6n del area de gesti6n tributaria en que"se

recomienda segregar las funciones de liquidaci6n y recaudacion", indicar que
dichas funciones estan debidamente diferenciadas, correspondiendo al negociado
de rentas la fase de liquidaci6n, y a recaudacion la gestion del cobro. Existe cierta
unificaci6n en cuanto al servicio de atenci6n al publico (ya que se trata de un
unico departamento), pero las funciones se dividen en dos fases absolutamente
diferentes.

Documentacion: se adjunta RPT del afio 2014, Servicio de Gestion Tributaria y
Recaudacion,

Recaudaci6n. Pag. 45 (K25, K26 YK 27)
"Los impuestos de incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana,

de vehiculos de traccion mecanica y de bienes inmuebles se gestionan a traves de
una aplicaci6n de una empresa privada que no permite el registro en
contabilidad de forma directa ni a traves de una interfaz con la aplicacion
contable". En este punto debe haber habido algun error de interpretacion, ya que
tanto gestion tributaria y recaudaci6n como contabilidad se gestionan a traves de
aplicaciones de la empresa T-SYSTEMS, y se dispone de un programa de
contabilizacion, de la misma empresa, que enlaza ambas aplicaciones, plasmando
en contabilidad todos los movimientos de recaudaci6n (reconocimiento de
derechos, ingresos, anulaciones etc.).

Recaudaci6n. Pag, 46 (K21)
Respecto a los valores prescritos, tengase en cuenta que pudiera haber

procedimientos suspendidos como consecuencia de la interposici6n de recursos.
Ademas, los padrones que se ponen al cobro el ultimo trimestre del ejercicio se
notifican en apremio a principios del ejercicio siguiente, con 10 que a principios de

Serveis Economics
Playa del Centre, 1 - 12600 La Vall d'Uixo
Telf: 9646902 80 - Fax: 964 66 55 01
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2014 los valores de 2009 no estarian prescritos, sino que prescribirian a 10 largo
de dicho ejercicio.

Documentacion: Edicto con los periodos de pago del ejercicio 2009.
\
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de Tributos V otras exacclones Em el

Del 16 de marzo aIlS de mayo de 2009:
" Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica,
- Tasa por IIIentrada de vehlculosa traves de aceras (Vades).

Del 16 de mayo ailS de julio de 2,009:,
- Impuesto sobre Bienes Imnuebles de naturaleza Urbana,

Dell de oetubre al30 de novlembre de 2009: ,
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rustica,
- Impuesto sobre ActividadesEconornicas.
- Tasa por la prestacion del servicio de recogida de residuos solidos
urbanos no industriales, tratamiento y eliminacionde los mismos.

Para el ingreso en periodo voluntario de la Tasa por la prestacion del servicio d~l
'mercado municipal y la Tasa por III utilizacionprivativa 0 el aprovechamiento especial del
dominio publico local (ocupacion con puestos de venta del "mercado del viernos") se
estableceel siguientecalendario:

Dell de febrero al 31 de marzo de 2009:
Dell de mayo aI30 de junio de 2009:
Dell de agosto al30 de.septlembrede 2009:
Dell de novtembre a131 de dlelembre de 2008:

LUGAR DE INGRESO:

Primer trimestre de 2009
Segundo trimestre do 2009
Tercer trimestre de 2009
Cuarto trirnestre de 2009

Los tributes anteriormente citados se ingresaran en cualquier oficina de las:
siguientes entidades bancarias: Caixa Ruralla VaH "San Isidro", Caixa Sant Vicent, La
Caixa y Bancaixa, 0 mediante domiciliacion bancaria, a excepcion de Ill. Tasa poria,
prestacion del servicio del mercado municipal y la Tasa por la utilizacion privativa 0 el
aprovechamiento especial del dominio publico local (ocupacion con puestos de venta '
del "mercado del viernes''), que se ingresaran obligatoriamentc a traves de dorniciliacicn
banceria.:

" .:~~~~'~UiX6, a 14, e enero de 2009
" • ~ '-lil.;'al:4Dle do de Hacienda

"-::'.1 ~. -;">It'~ ~.

, .'f' '7 c> ...-0::, <~~~.I1/, ii;~ft 'K;;~oya
Regldorla d'Hlsendb,-! Ii\" 'io'\\~ /'

~.t~~~'!,."~"'-'. .
NEGOCIAT DE RENDES I EXACCIONS

, PI Centre, 1. Tel. 964 690280 - Fax964665501.12600 LAVALL D'UIX6
e_tnoll:jsubles.renlcu@Valldulxo,lnfoyllle.nel
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Aju nt a m e n t de la Valld'UJx6

Alegaciones de Intervencion al Borrador

Primera alegacion

Apartado 2.2 del borrador del Informe, pagina 11, parrafo 4 (b.4).

Este parrafo dice que la entidad ha liquidado el ejercicio 2014 en desequilibrio en

terminos de estabilidad presupuestaria, incumpliendo la regIa de gasto.

Se estill mezclando conceptos en esa afirmaci6n. La entidad ha liquidado el

ejercicio 2014 cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tanto en

terminos individuales como en terminos consolidados, entendido este

cumplimiento como la situaci6n de capacidad de financiaci6n de acuerdo con la

definici6n contenida en el SEC, ya que arroja una capacidad de financiacion a

nivel consolidado por importe de 3.968.133,79 euros e individualmente por

importe de 4.670.903,90 euros. Lo que si incumple en esa liquidaci6n es el

objetivo de regIa de gasto. El limite de deuda tambien se cumple. As! obra en el

informe de intervenci6n (ya remitido) y en el portal de la oficina virtual para la

coordinaci6n financiera con las entidades locales (MINHAP).

Como consecuencia de este incumplimiento del objetivo de regIa de gasto, y

como se indic6 anteriormente y se hace constar en la oportuna alegacion, se

aprob6 un plan cconomico-financiero mediante Acuerdo Plenario de 3 de

septiembre de 2015, con vigencia en el propio ejercicio 2015 y en el ejercicio

2016.

Serveis Economics Intervenci6n
Placa del Centre, I - 12600 La Vall d'Uix6
Te1f: 964 69 02 80 - Fax: 964 66 5501
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Segunda alegaci6n

Apartado 2.3 del borrador del Informe, pagin» 11, parrafo 10 (c.3)

Este apartado sefiala que a pesar del incumplimiento de la regia de gasto la

entidad no ha elaborado un plan economico-financiero.

La entidad si ha elaborado un plan economico-financiero, que fue aprobado

mediante Acuerdo Plenario de fecha 3 de septiembre de 2015, con vigencia en e1

propio ejercicio 2015 y en e1 ejercicio 2016. Copia del plan se ha enviado a1

organa de tutela financiera, la Conselleria de Hacienda, y al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Publicas,

Se adjunta nuevamente como Anexo I a estas alegaciones.

Tercera alegaci6n

Apartado 2.4 del borrador del Informe, pagina 13, parrafo 2 (d.3)

En la justificacion de las subvenciones, por 10 menos en el ejercicio 2014 en el

que yo ya estaba de interventora si comprobe que en ninguna justificacion de

subvenciones se inc1uyesen intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses 0

sanciones administrativas 0 penales. Respecto de la efectiva realizacion de la

actividad, el/la tecnico que informa el expediente deja constancia par escrito en la

certificacion que expide al amparo de 10 dispuesto en el art. 88.3 del Reglamento

de la Ley General de Subvenciones (RD 887/2006, de 21 de junio), que ha

comprobado que la actividad 0 objeto de la subvencion se ha realizado, entre otros

aspectos. Esta certificacion obra dentro de cada expediente de concesion y

justificacion de subvenciones.

Serveis Economics Intervcncion
Playa del Centre, 1 - 12600 La Vall d'Uixo
Telf: 964 69 02 80 - Fax: 964 66 55 01
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Cuarta alegaci6n

Apartado 2.5 del borrador del Informe, pagina 13, parrafo 6 (e02)

Se exige la convalidacion del acto, con 10 que finalmente el acto es fiscalizado. Si

no se convalidara sf que habria informe 0 mas concretamente un reparo por falta

de fiscalizacion. No se ha efectuado ningun informe porque no ha sido necesario

ya que, como digo, todos los actos eran correctos y fueron objeto de

convalidacion,

Quinta alegaci6n

Apartado 205 del borrador del Informe, paglna 13, parrafo 7 (e03)

Respecto de la primera afirmacion del parrafo, la evaluacion del cumplimiento de

la estabilidad presupuestaria, siguiendo el criterio del MINHAP, tras el

establecimiento del seguimiento de los datos de ejecucion presupuestaria

dispuesto pOI la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y desarrollados por la

Orden HAP/21 OS/2012, de I de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones

de suministro de informacion previstas en la LOEPSF, no resulta necesario

evaluar la estabilidad presupuestaria en ninguna de las modificaciones de credito.

Se considera suficiente hacerlo trimestralmente y en las fases de aprobacion y

liquidacion del presupuesto. As! se hace constar en los expedientes de

rnodificacion de credito. ESTE ES EL CRITERIO DEL MINHAP Y as! consta en

el escrito de COSITAL NACIONAL sobre consultas formuladas y contestadas por

el Ministerio (MINHAP) a este respecto (ver la primera).

Serveis Economics Intervencion
Playa del Centre, I - 12600 La Vall d'Uix6
Telf: 964 69 02 80 - Fax: 964 66 55 01
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Estas aclaraciones de preguntas y respuestas sc adjunta como Anexo II

Respecto de la segunda afirmacion, y como indican, en la fase de formacion de la

cuenta general no debe valorarse el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria,

cs en la fase de liquidacion (ademas de en la fase de aprobacion del presupuesto y

en las ejecuciones trimestrales).

Sexta alegaci6n

Apartado 2.5 del borrador del Informe, pagina 13, parrafe 9 (e.5)

Todos los expedientes son intervenidos con 10 que siempre hay informe de

fiscalizaci6n, favorable 0 no, con 10 que si que consta en cada expediente que han

sido objeto de fiscalizacion,

Septima alegacion

Apartado 2.5 del borrador del Informe, paglna 13, parrafo 10 (e.6)

Como se pone de manifiesto en una alegacion anterior, si se comprueba que ellia

tecnico encargado del seguimiento de la subvencion certifique, de conformidad

con 10 exigido en el art. 88 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el

cumplimiento de los dos extremos expuestos, entre otros, cs decir, tanto si les

consta que existan importes pendientes de justificar como la realizacion de la

actividad subvencionada.

Octava alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo III, pagma 36, parrafo 3 (FI7)

Serveis Economics Intervencion
Playa del Centre, I - 12600 La Vall d'Uixo
Telf: 964 69 02 80 - Fax: 964665501
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Respecto de 10 indicado en relaci6n con la justificaci6n de la subvenci6n y su

comprobaci6n, me remito a 10 expresado en la alegaci6n 7".

Novena alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo III, pagina 38, parrafo 2 (GI3)

Cuando dice que intervenci6n informa de que no existen reparos propiamente

dichos par incumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y

transparencia en la selecci6n del contratista pero si observaciones, aclarar que no

existen reparos porque con el acuerdo de fiscalizaci6n previa limitada en esos

gastos unicamente se comprueba que el 6rgano que se propone para la aprobaci6n

es el competente y que la aplicaci6n presupuestaria es correcta, con 10 que no

podia formular reparo pero si observaciones al amparo del art. 219.2 ultimo

parrafo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ademas todas

esas incidencias se hacen tambien constar en el informe de fiscalizaci6n posterior

del ayuntamiento (copia de toda esta documentaci6n obra tambien en manos de la

Sindicatura de Cuentas).

Decima alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo IV, pagina 41, parrafo 3 (017)

Respecto de este punto, aclarar que la salida del Plan de Ajuste y, en

consecuencia, el fin de su vigencia se produce al amparo de las medidas incluidas

en el Real Dccreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que permitio la refinanciaci6n de

todas las operaciones de prestamo concertadas dentro del Fondo de Liquidez de

2012.

Serveis Economics Intervenci6n
Playa del Centre, 1 - 12600 La Vall d'Uixo
Telf: 964 69 02 80 - Fax: 964 66 55 01
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Decimo primera alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo IV, pagina 45, parrafo 1 (N6)

En el programa de contabilidad hay un modulo de proyectos que recoge esa

informacion, Es cierto que en los ejercicios 2014 Y 2015 falta el registro de

algunas subvenciones de menor cuantia pero la mayoria estan inc1uidas. Para 2016

el objetivo es que todas independientemente de su importe aparezcan registradas.

Se adjunta como Anexo III un print de la pantalla del programa de contabilidad

que recoge ese modulo de registro de proyectos de gasto en generaL

Decimo segunda alegacion

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, paglna 52, parrafo 3 (1)

Las funciones asignadas a la intervencion estan determinadas legal y

reglamentariamente. Ese Acuerdo Plenario, de 24 de junio de 2009 y modificado

posteriormente, 10 que determina son los extremos adicionales a comprobar en el

ejercicio de la fiscalizacion del gasto asi como la sustituci6n de la fiscalizacion

previa de derechos por la inherente a la toma de raz6n en contabilidad.

Decimo tercera alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 53, parrafo 5 (46)

Respecto de 10 indicado en relacion con la no emision de informe cuando se omite

la fase de fiscalizacion, me remito a 10 expresado en la alegacion 4".

Decimo cuarta alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagtna 54, parrafo 2 (24)

Serveis Economics Intervencion
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Me remito a 10 indicado en la alegaci6n quinta.

Declmo quinta alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 54, parrafn 4 (26)

Los estados financieros que debe elevar segun el art. 16.2 del Reglamento de la

Ley de Estabilidad Presupuestaria, entiendo que se esta refiriendo a los incluidos

dentro de los calculos de la estabilidad en terrninos consolidados, ya que para eso

es el reglamento en materia de estabilidad que estara vigente en todo 10 que no

contradiga 10 dispuesto en la Ley Organica de Estabilidad y normativa de

desarrollo, y son los que se inc1uyen en el Informe de intervencion sobre

evaluacion de las tres reglas fiscaIes, objetivo de estabilidad, objetivo de regia de

gasto y limite de deuda emitido respecto tanto del Ayuntamiento como de la

Sociedad, ya que se incluyen datos individualizados y consolidados y, en

consecuencia, si estan elevados al pleno y obra en manos de la Sindicatura el

citado informe.

Decimo sexta alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 54, parrafo 5 (26)

No entiendo que quiere decir que no existe un plan de ajuste elaborado por la

intervenci6n. EI Plan de Ajuste que se aprob6 al amparo de 10 dispuesto en el Real

Decreto-Ley 4/2012 es del ejercicio 2012. El art. 7.1 del Real Decreto-Ley 4/2012

que citan en el borrador 10 que dice es que el interventor ELEVARA no que el

interventor ELABORARA un plan de ajuste. EI interventor no tiene cornpetencia

para adoptar medidas de reduccion de gastos 0 de aumento de ingresos par

ejemplo via impuestos, podria no obstante proponerlas pero nada mas.

Serveis Economics Intervenci6n 7/8
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Decimo septima alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagma 55, parrafo 2 (40)

El interventor si fiscaliza las bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones

antes de la aprobaci6n. Si no se fiscalizaran se repararia 10 que trajera causa de las

mismas precisamente por ese motivo (art. 216.2 b) del TRLRHL).

Decimo octava alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 55, parrafo 3 (43)

Me remito a 10 indicado en las alegaciones tercera y septima.

Decimo novena alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagma 56, parrafo 2

Respecto de 10 indicado en este parrafo, aclarar que por una parte la entidad

acornpafia a las cuentas del informe de auditoria al que legalmente esta obligada y,

por otra parte, se rcaliza el control financiero por parte de esta intervenci6n sobre

las cuentas y gesti6n de la sociedad. Dentro de ese control financiero, ademas de

tener en cuenta la auditoria financiera y como novedad en el control de 2013 y

2014 respecto de ejercicios anteriores, se ha incluido (dentro de ese control

fmanciero y como se exige legalmente por el TRLRHL) una auditoria de

cumplimiento y de eficacia, habiendose recabado colaboraci6n externa dada la

ausencia de medios y la no prestaci6n de este servicio por parte de la Diputaci6n

Provincial.

Serveis Economics Intervenci6n
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ALEGACIONES QUE SEFORMULAN AL BORRADOR DE "CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIX6, EJERCICIO

2014".

Visto y examinado el Borrador-Informe de Fiscalizacion sobre el control
interno del Ayuntamiento de la Vall d'Uixo, en relaci6n al apartado "Conclusiones
del Area de Gestion Administrativas", esta Secretaria General presenta las siguientes
alegaciones:

1).- MARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: pARRAPO SEGUNDO (Pag. 26):

En relacion al parrafo que sefiala "La Entidad ejerce competencias distintas
de las propias, sin que se haya acreditado el cumplimiento de 10 exigido en el
articulo 7.4 LBRL" (Avly A,2), se realizan las siguientes consideraciones:

- No se especifica las competencias distintas de las propias al que hace
referencia..
- Que, se ha seguido 10 determinado en la circular de 18 de junio.dc 2014, de
la Direccion General de Administracion Local sobre el nuevo regimen
competencias contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Resolucion y Sostenibilidad d,e la Administracion Local.

Esta circular fue derogada expresamente por la Orden 1/2015, de 26 de
mayo, conjunta de la Conselleria dePresidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentaci6n y Agua y de la Conselleria de Hacienda y de Administracion
Publica, por el que se regula el procedimiento para la obtencion de· los
informes preceptivos previstos en el articulo 7.4 de. la LBRL, para el
ejercicio de las competencias de los Entes Locales distintas de las propias y
de las atribuidas por delegacion.

Es decir, hasta mediados del 20 15, la Generalitat Valenciana no regulo el
procedimiento a seguir respecto a la asuncion de- competencias impropias por
los Ayuntamientos.
- Por el Decreto-Ley 14/2015, de 4 de septiembre, del Consell, se
establecieron las medidas urgentes derivadas de la aplicacion de las
Disposiciones Adicional Decimoquinta y Transitoria Primera y Segunda de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, relativa a competencias en materia de
educaci6n, salud y servicios sociales en el ambito de la Comunidad
Valenciana, donde se precisa que continuaran siendo prestadas por las
Entidades Locales en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del
sistema de financiacion de las Comunidades Autonomas y de las Haciendas
Locales.
- En el borrador no se ha tenido en cuenta la Leyes especiales que tambien
atribuyen a las Entidades Locales competencias como propias, normas que
tienen el mismo rango legal que la Ley 23/20] 3.

I
Pla,a del Centre, 1
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El articulo 25 LBRL no .establece un "numerus clausus" de las
competencias propias que puede dcscmpefiar e] Ayuntamiento.

POl' 10 tanto, se considera que se realiza una afirmacion generalista, no
precisando que competencias distintas a las propias se estan realizando sin tener una
atribucion legal como propia,

II).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: PARRAFO TERCERO (fag. 26):

. Se aprecia un error en la fecha de aprobacion definitiva del Reglamento
Organico Municipal del Ayuntamiento.

EI Reglamento Organico Municipal fuc aprobado inicialmente por el Pleno
en sesion celebrada .el 29 de junio de 2000, elevandose a definitiva el 13 de
novicmbre de 2000. Que, en el Boletin Oficial de la Provincia num, lIS, de 21 de

.septiembre de 2000, se publico el texto integro del Reglamento, con una correccion
de errores que se publico en el Boletin Oficial de la Provincia mim, 124, de 12 de
octubre de 2000.

Posteriormente se modifico parcialmente el Reglamento Organico Municipal
mediante acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2010. Dicha modificacionefcctaba a'
los articulos 14 al 18, donde se recogia las modificaciones legislativas sobre el
Registro de Intereses establecidos en los articulo 75.7 LBRL Y 131 de la Ley
812010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Regimen Local de la Comunidad
Valenciana,

POI' 10 tanto, la fecha que figura en el documento no se refiere a la
aprobacion del texto completo del Reglamento Organico Municipal, sino a una
modificacionparcial de su articulado.

Doclunentaci6njustificativa de la alegaci6n:'

Se adjunta copia de losanuncias de los Boletines Oficiales de Ia Provincia de
fecha 28 de diciembre de 2010 Y 15 de marzo de 2011.

III).- APARTADO ASPECTOS OROANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: pARRAFO CUARTO (Pag. 26):

En relacion 'a 10 senalado de que "no consta que exlsta la declaracion
individualizada de incornpatibilidades contemplada en la Ley 53/1984, de 26 de

l;""~" diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
;;.>~ M ,I 1{7//

N
' blicas" (A. 17), se sefiala 10 siguiente: .

•j ·v'"
';:'':\1'
~ ... - EI texto carece de precision y se trata de una afirrnacion generalizada,
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- La declaracion debe partir del propio funcionario, en caso contrario se
presume su no existencia de incompatibilidad..
- Si se refiere a los. Concejales que integran la Corporaci6n, se debe sefialar
queel articulo 75.7 LBRL establece que los representantes de las Entidades
Locales, formularan declaraci6n sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier activad que les proporcione 0 pueda proporcionar ingresos
econ6micos.

Todos los miembros de .la Corporaci6n han realizado la correspondiente
Declaraci6n de Intereses y siempre han estado expuestas en la pagina web
del Ayuntamiento y publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia.

Por consiguiente la apreciaci6n 0 no de incompatibilidad debe partir del
propio interesado.

. IV).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: ULTIMO pARRAFO (Fag. 27 y 28):

En relacion a la afirmaci6n de que "la comprobacion de la informaci6n que
disponeel Ayuntamiento con otras fuentes ha puesto de manifiesto que la fundaci6n
y dosconsorcios no figuran en la plataforma de. Rendici6n de Cuentas de las
Entidades Locales, en concreto el Consorcio Plan Zonal de Residuos Zonas III y
VIII y el Consorcio Territorial de Empleo de la Plana Baja". Se debe sefialar 10

.siguiente:

- Respecto al Consorcio del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII
(Area de Gesti6n 2), se debe sefialar que desde el mes de julio de 2003, la
presidencia y la gesti6n del mismo la ostenta la Diputaci6n Provincial de
Castellon,

Actualmente, el Ayuntamiento de la Vall d'Uix6 es miembro consorciado
del mismo y, por 10 tanto, no esta adscrito a esta Administracion,

- En relacion al Consorcio del Pacto Territorial de Empleo de la Plana Baixa,
se deben de realizar las siguientes precisiones:

1°).- Este Consorcio fue constituido en fecha 22 de octubre de 2009.
2°)._ Que el mismo estaba compuesto por diez Ayuntamientos y
cuatro entidades privadas (los Sindicatos CCOO y UGT, la
Confederacion de Emprcsarios de Caste1l6n y la Confederaci6n de
Empresarios de la Pequefiay Mediana Empresa de Caste1l6n) .
3°)._ Que el articulo 110.2 de la Ley 812010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Regimen Local de la Comunidad Valenciana establece
que"... En todo caso, a los Consorcios integrados exclusivamente por
Entidades Locales le sera de aplicacion la normativa de Regimen
Local, cuando los fines sean propios de estas",

Por 10 tanto, segun la normativa de Regimen Local de la
Comunidad Valenciana, el Consorcio referenciado no deberia deestar
sometido a las normas de Regimen Local.

3
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40)._ EI 17 de febrero de 2014, sereunio por ultima vez el Consejo
Rector de dicho Consorcio.
50).• Los funcionarios que actuan como Secretario e Interventor .de
dicho Consorcio no perciben ningunaretribuci6n del mismo.
60)., Que, en fecha 18 de septiembre de 2014, la Secretarla del
Consorcio emitio un informe dirigido a 1a Presidencia del mismo,
dondedaba cuenta de las novedades normativas que afectaban a los'
Consorcios y que se concretaban en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalizaci6n y Sostenibilidad de la Administracion
Local (articulos 36, Disposici6n Adicional Decimoeuarta,
Disposici6n Transitona Sexta y Disposicion Final Segunda) y laLey
f5/2014, de 16 de septiembrc, de Racionalizacion.del Sector Publico
y otras medidas de reforma administrativa (articulo 12 al l S), .

Que, en dicho inforrne, se sefialaba que existia unp1azo para
adecuar los Estatlltos del Consorcio a dichanormativa, que finalizaba
el 28 de diciembrc de 2014 y el 18 de marzo de 2015,
respectivamente.

Que, en el mismo se aconsejaba 1a disolucion del Consorcio sino
existia un compromiso del mismo de adecuar o.no los Estatutos a las
nuevas normativas; es mas, en ese informe se estableciael
procedimiento a seguir para la disolucion delConsorcio,
- Que en fecha 16 de febrero de 2015,' la Secretaria del Consorcio
realiz6 una nota a la Presidencia, donde se comunicaba que cuatro
Ayuntamientos habian presentado tuna instancia solicitando la
disoluci6n del Consorcio y reiteraba el procedimiento a seguir para su
disolucion.
- Que el Ayuntamiento de Artane. en fecha 26 de marzo de 2015,
adopt6 un acuerdo plenario para iniciar los.tramites de disolucion.
- Que, en fecha 23 de mayo de 2015, finalizaron los mandatos
municipales sin que se adoptara ningun acuerdo de disolucion,
- Que, con las nuevas Corporaciones surgidas de las Elecciones
Municipales de 24 de mayo de 2015, se desconoce emil es 1avoluntad
polltica respecto adicho Consorcio. .

En consecuencia, desde febrero de 2014, el Consorcio del Pacto Territorial
porel Empleo de la Plana Baixa no realiza ninguna actividad y se esta pendiente de
recibir instrucciones al respecto.

V).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD,
SECRETARlA, REGISTRO Y ACTAS, FARRAFO CUARTO ((Fag. 31):·'

\, i~"i>, Enel borrador, se sefiala que, "sin embargo se incumple el articulo 77
q,j>\. ce c Vq~~fL, ya que en el 2014 se realizaron un totalde 62 peticiones alPresidente de Iii

.{ _ ,.:i~:~~:de las que s610 26 fueron atendidas" (C.10 y C.ll), se debe sefialar 10

\' ''l> 4"'-. '? cret'b.;".,...._-.,..-"~ ...

'.



~

"BXCBL-tENT!SSIM
Ajuolamenl de 1a Vall d'Di"

Que, el total de las 62 peticiones a las que se hace refereneia en el
documento, se debe preeisar quese refieren a comparecencias personales de los
Concejales ante la Secretaria General del Ayuntamiento y esta da traslado
directamente a la Alcaldla y al Conceja1 Delegado del Area correspondiente para
que resue1van al respecto.

E1 hecho de que no se atendieran la totalidad de las peticiones realizadas no
es imputable ala Secretaria General, ya que su funcion en ese aspecto es ponerlas en
conocimiento de la parte politica, ya que normalmente tienen un contenido mas
politico que informativo.

En consecueneia se considera que esa puntualizacion no deberia estar
incluida en el apartado "Secretana, Registro y Aetas".

VII).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
. LOCAL,INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO: pARRAFO SEGUNO,

PUNTO CUARTO (Pag. 33):

En el borrador se sefiala que "el Pleno no realize la comprobacion a que se
refiereel articulo 33.2 del RB enla Ultima renovacion de la Corporacion" (E.17),
debiendose sefialar 10 siguiente:

• E1 Pleno del Ayuntamiento, en sesion celebrada el 30 de marzo de 2015,
aprobo la rectificaci6n del inventario can referencia al mes de diciembre de
2014, que suponia una revision y actualizacion del mismo.

Se debe recordar, que las Elecciones Municipales, celebradas el 24 de
mayo de 2015, fueron convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de
marzo, del Ministerio de la Presidencia. .

En consecueneia se considera que el Pleno si que realize una comprobacion
del inventario al finalizar su mandato.

Docnmentaci6n justificativa de la alegaei6n:

Certificado del Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 30 demarzo de 2015,
por el que se aprobaba la rectificacion del Inventario Municipal de Bienes con
referencia a la situaci6n de diciembre de 2014.

La Vall d'Uixo, a 9 de febrero de 2016.

Secretaria General
Plnc o deleenlre, 1
Tel. 964 69 01 84
fax 964 66 76 62
12600 LA VALL D'UIX6



EXCEL'LBNTlsSIM
Ajuntarnent de la Vall d'Uixo

••o_
oerema de servers Economics i Desenvolupamenl Local

Aj u n t a me n t de l a Vall d'Ulx6

SS.EE, Tesoreria, MAL
Ref. Alegaciones borrador Sindic.

INFORME DE GESTION

Asunto: alegaciones al borrador de informe de control interno de la Sindicatura de
Cuentas del ejercicio 2014, area de Tesoreria.

Habiendo remitido la Sra. Interventora el borrador de informe referido y
teniendo en cuenta que la recaudadora ya ha remitido las alegaciones referidas al area
de recaudaci6n, se procede a informar sobre las alegaciones que procede hacer sobre
las funciones asignadas, legalmente, ala Tesoreria:

APARTADO "CONCLUSIONES GENERALES" 2.4. PAGINA 13:

117. "Existen sets cuentas restringidas de recaudaci6n por un importe total de 89.461
euros, no incluidas en el acta de arqueo"

Alegaci6n: En el acta de arqueo sf constan cinco cuentas restringidas de recaudaci6n por
importe total de 89.461 euros. La sexta cuenta a la que se refiere el informe se omiti6,
por error, al no estar operativa. En el acta de arqueo sf se hacen constar las diferencias
con la contabilidad. En el acta de arqueo tarnbien se indica que la la diferencia de los
saldos es debida a que las cuentas restringidas de ingresos no' se integran en la
contabilidad municipal.

ANEXO IV, APARTADO "RECAUDACION" PAGINA 46-47

K,23. "No existe constancia de que la Entidad efectue conciliaciones periodicas entre
los datos que figuran en las cuentas de recaudacion y los que se deducen de la
contabilidad .. "

Alegaci6n I: Se discrepa de que exista obligaci6n de realizar conciliaciones peri6dicas
de las cuentas de recaudaci6n, debido a que los saldos estarian indisponibles hasta su
traspaso a las cuentas operativas. De hecho, no se tiene acceso a la numeraci6n de la
cuenta ni a la consulta diaria de movimientos de algunas de estas cuentas, porque
algunas cntidades bancarias consideran que los saldos no se integran en el patrimonio
del Ayuntamiento, hasta el vencimiento de los plazos de traspaso.

Alegaci6n 2: No obstante 10 anterior, pam la realizaci6n de un control minimo, se ha
realizado una modificaci6n de la regia 24 de la Instrucci6n de operativa contable para
registrar contablemente los saldos de estas cuentas, con una periodicidad quincenal

TESORERIA MUNICIPAL
Placa del Centre, 1-12600 LaVall d'Uix6
Tell: 964690280 - Fax: 964 665501
malazaro@lavallduixo.es
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Ajuntament de la Vall d'Uix6

eeo.
Gerencia de servers Economics Iuesenvoupamert Local

Aju nte me n t de la van.c'utxc

.-.

eoineidiendo con la feeha de traspaso a la euentas operativas. Esta modifieaci6n
persigue el objetivo de eontrolar que todo el saldo aeumulado en estas euentas
restringidas se traspase ala euenta operativa.

ANEXO IV, APARTADO "TESORERIA", PAGINA 48

I:l2. "Se confeccionan planes de tesoreria mensualmente, pero no estan aprobados por
ningun organa ".

Alegaci6n: No hay obligacion legal de que los planes de tesoreria se apruebcn por
6rgano alguno, puesto que solo se regula su realizaei6n de aeuerdo con el plan de
disposici6n de fondos, el eual si ha sido aprobado legalmente. Los planes de tesoreria
son ,rna mera previsi6n y eorresponde realizarlos ala tesoreria, en ejeeuei6n del plan de
disposiei6n de fondos, al tratarse de una funei6n reservada segun el articulo 5.1
apartado d) del RD 1174/87 de 18 de diciembre por el que se regula en regimen juridico
de los funciones con habilitaci6n de caracter nacional. Esta esta la unica regulacion
existente en la materia, al eual dice:

Corresponde a la tesoreria... "La formaci6n de los planes y programas de Tesoreria,
distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la
puntual satisfacci6n de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente
establecidas, conforme a las directrices marcadas par la Corporaci6n. "

Por otro lado, eabe anotar que se da cuenta de estos planes al Gerente de servieios
economicos y al coneejal del area economica,

AT. SRA. INTERVENTORA

TESORERlA MUNICIPAL
Placa delCentre, 1-12600 LaVall d'Uix6
Telf: 964 690280 • Fax: 964 665501
malazaro@lavallduixQ.es



Gerencia de servers al rernton
Ajuntamenl de la Vall d'Uix6

EXCEL-LENTiSSIM
Ajuntament de la Vall d'Uix6

Ma Jose Nebot Garriga, en su condlclon de Jefa del Servicio de Urbanismo, Ccntratacion y
Bienes del Excmo. Ayuntamiento de La Vail d'Ulxo,

EXPONE

Que Ie ha side trasladado el borrador informe de flscallzacion sobre el control interne del
Ayuntamiento de la Vall d'Ulxo, emitido por la Sindicatura de Cuentas, para el afio 2014, en
el que se comunican una serie de conclusiones. Dentro del plazo concedido al efecto, se
formulan las siguientes alegaciones

ALEGACIONES

Primera.- Revlsado el Anexo III, sobre ei area de qestlon administrativa, se observa que en
el apartado E.20 (pg. 33-34), denominado "Inventario de bienes y patrlmonlo", se indica 10
siguiente: "En el caso de bienes inmuebles y de bienes muebles de caracter historico,
artistico 0 de considerable valor economlco, no todas las adquisiciones, permutas y las
enajenaciones estan soportadas por un informe pericial (articulo 11 del RB)".

Indicar que respecto los bienes inmuebles, si que consta informe pericial previa a su
adqulsicion, permuta 0 enajenaclon,

Segunda.- En el Anexo citado anteriormente, concretamente en el apartado G.19 (pg. 38),
denominado "Contrataclon y compras", se indica 10 siguiente: "EI perfil del contratante no
incluye la adjudicacion, ni la torrnallzaclon del contrato (art. 154 del TRLCSP) y en los
documentos publicados en el perfil no figuran los sellos de tiempo (articulo 53 de la
TRLCSP)". Asl mismo, en el apartado G.27 (pg. 38) se indica que "En la web de la Entldad no
figura la cornposiclon de las mesas de contrataclon''.

Indlcar, respecto ambas cuestiones, actual mente ya se vienen realizando par este
Ayuntamiento.

Tercera.- Las restantes recomendaclones formuladas en el citado borrador Informe seran
tenidas en cuenta par este Ayuntamiento, dirlgldas elias a contribuir a la mejora de la
qestlon y transparencia municipal.

En base a 10 expuesto

SOLICITA

En La Vall d'Ulxo, a 18 de febrero de 2016.

Regidoria de l'Area de la Clutat Sostenible

SERVEI D'URBANISME. CONrRAcrAclo I BENS
Joums I, num. 23. Tel, 964.69.01.37 12600 LA VALL D'UIXO
e-mall:Jescrlch@lavoUdulxo.es



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ, CORRESPONENT 
A L'EXERCICI DE 2014 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu en la 
secció 704 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany 
del projecte de l'Informe de control intern va ser tramés per correu 
electrònic el 17 de desembre de 2015 als responsables de l'Entitat 
designats com a coordinadors del treball, perquè n'efectuaren les 
observacions que consideraren convenients. 

El projecte de l'Informe de fiscalització va aplegar, si era el cas, les 
observacions i s'efectuaren les modificacions que es consideraren 
oportunes derivades de la fase a la qual ens hem referit adés. 

Mitjançant l'escrit de 2 de febrer de 2016, l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització va ser tramés a l'Ajuntament perquè formularen les 
al·legacions que estimaren convenients, amb un termini que acabava el 
19 de febrer de 2016. 

Dins del termini concedit, i mitjançant el registre electrònic d'aquesta 
Sindicatura, es van rebre cinc documents d'al·legacions trameses per 
diversos serveis i altres unitats administratives. 

L'anàlisi de les al·legacions s'ha estructurat en cinc apartats, un per cada 
servei o unitat administrativa que ha realitzat les al·legacions. 

A) AL·LEGACIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ 

Primera al·legació 

Apartat 2.2, paràgraf 4t (b.4) i apartat "Pressupostos", paràgraf 7 de l'annex 
IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega sobre l'observació que figura en l'esborrany de l'Informe 
referent al fet que ha liquidat l'exercici de 2014 en desequilibri, en 
termes d'estabilitat pressupostària. S'hi assenyala que allò adequat és 
indicar que l'Entitat ha liquidat l'exercici de 2014 complint amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i el límit del deute, però incomplint l'objectiu 
de la regla de la despesa. 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera diferencia dos grans principis: el de l'estabilitat 
pressupostària (article 3) i el de sostenibilitat financera (article 4). Per 
tant, la regla de despesa s'ha d'enquadrar dins d'aquests principis  i la 
seua instrumentació està determinada en el capítol III, que du per títol 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit, per 
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a fixar l'objectiu d'estabilitat pressupostària cal tenir en compte la regla 
de despesa recollida en l'article 12 de la Llei i el saldo estructural 
aconseguit en l'exercici immediat anterior (article 15.2). 

Ara bé, la Llei, a efectes pràctics, diferencia els objectius d'estabilitat 
pressupostària, regla de despesa i deute públic, raó per la qual es pot 
matisar l'Informe de fiscalització per a indicar que l'incompliment sols 
es refereix a l'objectiu de la regla de despesa. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació 

Apartat 2.3, paràgraf 5è (c.3) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En aquest apartat de l'Informe de fiscalització s'expressa que malgrat 
l'incompliment de la regla de despesa, l'Entitat no ha elaborat un pla 
econòmic i financer. L'Entitat al·lega que sí que l'ha elaborat i que va ser 
aprovat amb l'acord plenari de data 3 de setembre de 2015, vigent durant 
els exercicis de 2015 i 2016. S'accepta l'al·legació perquè aquesta 
observació ja es va eliminar dels annexos quan es va aportar la 
documentació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació 

Apartat 2.4, paràgraf 3r (d.3) i apartat "Subvencions", paràgrafs 15 i següents 
de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega que quan es comprova la justificació de la subvenció es 
verifica que no inclou els interessos deutors i altres conceptes no 
subvencionables (article 31.7 de l'LGS). 

Basant-nos en les respostes del qüestionari i la documentació verificada, 
no hem pogut constatar que això es realitze en les àrees de 
desenvolupament local i ocupació i esports. 

També s'al·lega que es comprova l'efectiva realització de l'activitat 
subvencionada, quan no succeeix en l'àrea de cultura i educació. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació 

Apartat 2.5, paràgraf 2n (e.2) i apartat "Funció interventora", paràgraf 9 de 
l'annex V, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'Informe s'expressa que quan s'omet la fase de fiscalització, no 
s'emet cap informe. L'Entitat al·lega que no ha efectuat cap informe 
perquè no ha sigut necessari, ja que segons l'Entitat tots els actes eren 
correctes i van ser objecte de convalidació. 

Independentment que l'acte es convalide, l'omissió de fiscalització és 
una incidència greu que requereix emetre'n un informe de la 
Intervenció, la qual s'ha de pronunciar sobre els aspectes següents: 

a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haurien posat de 
manifest si l'expedient s'havia fiscalitzat o intervingut prèviament 
en el moment oportú. 

b) Les prestacions que s'hagen realitzat com a conseqüència del dit 
acte. 

c) La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de 
l'ordenament. 

d) L'existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les 
obligacions pendents. 

e) L'existència de responsabilitats. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Apartat 2.5, paràgraf 3r (e.3) i apartat "Funció interventora", paràgraf 15 de 
l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'Informe s'indica que no es va realitzar l'informe sobre el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i 
deute públic sobre les modificacions pressupostàries de 2014 ni sobre el 
Compte General de 2014. 
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L'Ajuntament ho justifica perquè diu que no és necessari d'acord amb 
una consulta efectuada al Ministeri d'Economia i Hisenda sobre 
modificacions de crèdit. Al·lega que en la fase de formació del Compte 
General no s'ha de valorar el compliment d'estabilitat pressupostària, ja 
que aquest és preceptiu en la fase de liquidació (a més de la fase 
d'aprovació del pressupost i de les execucions trimestrals). 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera estableix en el seu article 11.4 que les 
corporacions locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. En aquest sentit, el Reglament d'Estabilitat 
Pressupostària, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
determina en el seu article 16.1 que l'avaluació del pressupost inicial i les 
seues modificacions del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
correspondrà a la Intervenció local. 

Si el que pretén la citada Llei és mantenir l'estabilitat pressupostària al 
llarg del cicle del pressupost, manca de sentit no evitar que s'aproven 
modificacions que alteren el seu equilibri. L'informe de la Intervenció, 
que és previ a l'aprovació de la modificació del pressupost, té la finalitat 
de comprovar que no afecte l'estabilitat pressupostària perquè no es 
produïsca un desequilibri. 

No compartim tampoc l'afirmació que l'informe sobre l'estabilitat 
pressupostària no és necessari sobre el Compte General i que és suficient 
amb el de la liquidació del pressupost, ja que aquesta sols es realitza 
sobre els ens subjectes a comptabilitat pressupostària, i no sobre les 
societats o les entitats empresarials els comptes de les quals formen part 
del Compte General, en el cas d'estar participades íntegrament per 
l'Entitat. 

L'informe emès per la Intervenció de l'Ajuntament sobre l'estabilitat 
pressupostària es denomina sobre la liquidació del pressupost, quan en 
realitat és sobre el Compte General perquè inclou les dades de la societat 
que no formen part de la liquidació, però si del Compte General. Per això 
no es pot considerar com una incidència i s'ha de modificar l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.5, paràgraf 5è (e.5) i apartat "Funció interventora", paràgraf 23 de 
l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que no es té constatació de la fiscalització prèvia de les 
bases reguladores de les subvencions. 

L'Entitat al·lega que tots els expedients són intervinguts amb la qual cosa 
sempre hi ha un informe de fiscalització favorable o no, i sí que consta 
en cada expedient que han sigut objecte de fiscalització. 

Segons el que ens van indicar en els aclariments a les respostes del 
qüestionari, en la fiscalització de les bases reguladores de concessió de 
subvencions, es comprova que hi ha bases reguladores degudament 
aprovades i publicades. Les bases les informa el tècnic corresponent. En 
el cas contrari es realitzen observacions al respecte i en la fiscalització 
posterior s'informa. 

El matís a aquesta incidència rau en el moment en què es fiscalitzen les 
bases reguladores  de la subvenció que ha de ser prèviament a la seua 
aprovació tal com determina l'article 17.1 de la Llei General de 
Subvencions. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setena al·legació 

Apartat 2.5, paràgraf 6è (e.6), apartat "Funció interventora", paràgrafs 24 i 
següents de l'annex V, i apartat "Subvencions", paràgrafs 15è i 16è, de 
l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització indica que en la fiscalització de subvencions no 
es comprova en tots els casos si existeixen imports pendents de 
justificar, els comptes de les quals s'han retut fora de termini, ni la 
realització de l'activitat subvencionada. 

S'al·lega que el tècnic encarregat del seguiment de la subvenció sí que 
certifica els dos extrems.  

En la documentació facilitada s'observa que sí que estan fiscalitzats però 
no es pronuncien sobre els dos aspectes comentats en l'Informe. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació 

Apartat "Subvencions", paràgrafs 15è i 16è, de l'annex III de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

Com que es tracta del mateix contingut que la tercera al·legació, s'hi 
aplicarà el que hem indicat en la dita al·legació.  

Novena al·legació 

Apartat "Contractació i compres", paràgraf 8è. de l'annex III de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització indica que la Intervenció assenyala que no hi 
ha advertiments pròpiament dits per incompliments dels principis de 
publicitat, concurrència i transparència en la selecció dels contractistes, 
però que sí hi ha observacions a determinades despeses per no quedar 
acreditat en els dits casos el compliment dels principis de llibertat 
d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments. 

L'al·legació justifica el fet que no hi ha advertiments en la matèria i que 
totes les incidències al respecte també es fan constar en l'informe de 
fiscalització posterior de l'Ajuntament. 

La incidència que s'esmenta en l'Informe tracta del fet que hi ha 
incompliments dels principis de publicitat, concurrència i transparència 
en la selecció de determinats contractistes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació  

Apartat "Pressupostos", paràgraf 9, de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Es tracta d'una matisació sobre el contingut de l'informe de la 
Intervenció de 23 de juliol de 2015 que figura en l'Informe, on s'esclareix 
que el final de la vigència del pla es produeix a l'empara de les mesures 
incloses en el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, que va permetre el 
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refinançament de totes les operacions de préstec concertades dins del 
Fons de Liquiditat de 2012. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Onzena al·legació  

Apartat "Ingressos per transferències", paràgraf 3r i següents, de l'annex IV 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització expressa la resposta del qüestionari en la qual 
figura que no es porten registres individualitzats de les subvencions 
rebudes en què s'indique determinada informació bàsica. 

S'al·lega que sí que es porta parcialment en 2014 i 2015 i que per a 2016 
l'objectiu és que totes les subvencions rebudes, independentment del 
seu import, apareguen registrades, però aquestes afirmacions no han 
sigut acreditades. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dotzena al·legació  

Apartat "Organització i regulació", paràgraf 2n, de l'annex V de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que la regulació de les funcions assignades a la 
Intervenció es realitza mitjançant el que estableix l'Acord del Ple de 
l'Entitat de 24 de juny de 2009, i en l'al·legació es matisa que les funcions 
assignades a la Intervenció estan determinades legalment i 
reglamentàriament. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Funció interventora-Aspectes generals", paràgraf 9è, de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Com que es tracta del mateix contingut que la quarta al·legació, 
s'aplicarà el que hem indicat en la dita al·legació.  

Catorzena al·legació 

Apartat "Funció interventora-Informes específics", paràgraf 6è, de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Com que es tracta del mateix contingut que la cinquena al·legació, 
s'aplicarà el que hem indicat en la dita al·legació.  

Quinzena al·legació  

Apartat "Funció interventora-Informes específics", paràgraf 8è, de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització indica que la Intervenció de l'Entitat no ha 
elevat al Ple (article 16.2 del REP) un informe com a tal sobre els estats 
financers una vegada aprovats per part de l'òrgan competent de la 
societat mercantil a què es refereix l'article 4 del REP. 

S'al·lega que entenen que els estats financers  que s'han d'elevar al Ple 
segons l'article 16.2 del REP, són els inclosos dins del càlcul d'estabilitat 
en termes consolidats i són els que inclouen en l'informe emès tant 
quant a l'Ajuntament com de la societat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Funció interventora-Informes específics", paràgraf 9è, de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització indica que no hi ha un pla d'ajust elaborat  per 
la Intervenció tal com determina l'article 7.1 del Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer. 

S'al·lega que segons l'article 7.1 del Reial Decret Llei 4/2012, l'interventor 
ha d'elevar al Ple el pla d'ajust, no que l'haja d'elaborar, raó per la qual 
s'admet l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dissetena al·legació  

Apartat "Funció interventora-Informes específics", paràgraf 14è, de l'annex 
V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que l'interventor no fiscalitza les bases reguladores de 
concessió de subvencions abans d'aprovar-les. 

En aquesta al·legació es fa referència a la mateixa pregunta analitzada en 
la sisena al·legació, si bé el que s'al·lega és distint. En aquesta al·legació 
s'expressa que l'interventor sí que fiscalitza les bases reguladores de la 
concessió de subvencions abans d'aprovar-les. Aquesta afirmació 
contradiu la informació facilitada en l'aclariment a la contestació 
d'aquesta pregunta. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.5, (e.8) "Funció interventora-Informes específics", paràgraf 15è, de 
l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Com que aquesta al·legació es refereix a qüestions ja analitzades en les 
al·legacions tercera i setena, s'aplicarà el que hem indicat en les dites 
al·legacions.  

Dinovena al·legació  

Apartat 2.5 i apartat "Control financer i d'eficàcia", paràgraf 4t, de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Es tracta d'un aclariment a la pròpia resposta donada per la Intervenció 
en relació amb el control exercit sobre la societat mercantil participada 
majoritàriament. 

S'indica que, d'una part, l'Entitat adjunta als comptes anuals l'informe 
d'auditoria a què legalment està obligada i, de l'altra, que la Intervenció 
realitza un control financer sobre els comptes i la gestió de la societat. 
Dins d'aquest control financer, a més de tenir en compte l'auditoria 
financera i com a novetat en el control de 2013 i 2014 respecte d'exercicis 
anteriors, s'ha inclòs dins d'aquest control financer i tal com exigeix 
legalment el TRLRHL) una auditoria de compliment i d'eficàcia, que s'ha 
efectuat amb una col·laboració externa atesa l'absència de mitjans i la no 
prestació d'aquest servei per part de la Diputació Provincial de Castelló. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

B) AL·LEGACIONS EFECTUADES PER LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

Primera al·legació  

Apartat "Ingressos tributaris, preus públics i multes", paràgraf 11è, de 
l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe recomana segregar les funcions de liquidació i recaptació i 
s'al·lega que les dites funcions estan degudament diferenciades, 
corresponent al negociat de rendes la fase de liquidació, i a recaptació, la 
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gestió de cobrament. De les respostes contestades en el qüestionari, 
s'evidencia que no hi ha una adequada segregació de funcions. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació  

Apartat "Recaptació", paràgraf 5è, de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que determinats impostos es gestionen mitjançant 
l'aplicació d'una empresa privada que no permet el registre en 
comptabilitat de forma directa ni per mitjà d'una interfície amb 
l'aplicació comptable. S'al·lega que ha degut d'haver una mala 
interpretació, ja que es disposa d'un programa de comptabilitat que 
enllaça la gestió tributària i la recaptació amb la comptabilitat, raó per la 
qual s'accepta l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació  

Apartat "Recaptació", paràgraf 13è, de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Quant a l'import dels valors que poden estar afectats per prescripció 
atesa la seua antiguitat segons la liquidació d'ingressos d'exercicis 
tancats de 2009 i anteriors, al·leguen que podrien haver procediments 
suspesos per la interposició de recursos. A més a més, s'indica que els 
padrons es trauen a cobrament l'últim trimestre de l'exercici i es 
notifiquen en constrenyiment a principi de l'exercici següent, raó per la 
qual a les primeries de 2014, els valors de 2009, no estarien prescrits, sinó 
que prescriurien al llarg del dit exercici. 

El que indica l'Informe de fiscalització és que es tracta d'una situació de 
risc atesa l'antiguitat d'aquests drets pendents de cobrament, sense que 
s'haja desvirtuat en les al·legacions el que s'hi indica. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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C) AL·LEGACIONS EFECTUADES PER LA TRESORERIA 

Primera al·legació  

Apartat 2.4, paràgraf 4t. (d.4) i apartat "Tresoreria", paràgraf 3r, de l'annex IV 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que hi ha sis comptes restringits de recaptació per un 
import total de 89.461 euros, no inclosos en l'acta d'arqueig. 
L'Ajuntament hi al·lega que en l'acta d'arqueig sí que s'indica que els 
comptes restringits d'ingressos pugen a 89.461 euros i que no s'integren 
a la comptabilitat municipal. Hem comprovat que figuren en l'acta de 
conciliació, fet que es pot expressar en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació  

Apartat "Recaptació", paràgraf 12è, de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que no hi ha constatació que l'Entitat efectue 
conciliacions periòdiques entre les dades que figuren en els comptes de 
recaptació i els que es dedueixen de la comptabilitat municipal. 
L'Ajuntament discrepa que hi haja obligació de realitzar conciliacions 
periòdiques dels comptes de recaptació, ja que els saldos no estarien 
disponibles fins a traspassar-los a comptes operatius. No obstant això, 
l'Ajuntament ha realitzat una modificació de la regla 24 de la Instrucció 
d'operativa comptable a fi de controlar que tot el saldo acumulat en 
aquests comptes restringits es traspasse a un compte operatiu. 

L'al·legació confirma el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe, però 
podem expressar el que hem dit sobre la modificació de la seua 
normativa comptable, ja que implica una millora de control intern. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Tresoreria", paràgraf 8è, de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació es basa en el fet que no hi ha obligació legal que cap òrgan 
aprove els plans de tresoreria. 

El tresorer ha d'elaborar els plans de tresoreria d'acord amb les directrius 
que marque la Corporació (article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre). L'ordenador de pagaments és lògicament qui ha d'aprovar 
aquest pla. 

L'exigència del pla de tresoreria ve determinada també per la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (article 13.6). Aquesta Llei ho considera un instrument 
fonamental per a la sostenibilitat financera que ha de ser actualitzat i és 
a l'interventor a qui correspon el seguiment del compliment del període 
de pagament que en el cas d'incompliment per a les grans entitats ha de 
fer una comunicació d'alerta en el termini de quinze dies des que ho 
detecte a l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera de les 
corporacions locals i a la Junta de Govern de la Corporació Local (article 
18). 

En conclusió, abans que es considerés el pla de tresoreria com un 
instrument de sostenibilitat financera havia de ser aprovat per 
l'ordenador de pagaments o la Junta de Govern, però ara des de la seua 
nova consideració amb major motiu. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

D) AL·LEGACIONS TRAMESES PER LA SECRETARIA 

Primera al·legació  

Apartat 2.1, (a.1) i apartat "Aspectes organitzatius de l'Entitat", paràgraf 2n, 
de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que l'Entitat exerceix competències distintes de les 
pròpies sense que s'haja acreditat el compliment del que exigeix l'article 
7.4 de l'LBRL. Quant a això, s'al·lega que es tracta d'una afirmació 
generalista, sense concretar quines competències distintes a les pròpies 
estant realitzant-se sense tenir una atribució legal pròpia.  
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El que hem indicat en l'Informe de fiscalització aplega la contestació de 
l'Entitat, sense que en la resposta s'indique quines competències 
distintes a les pròpies estan realitzant-s'hi. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació  

Apartat 2.1, (a.3) i apartat "Aspectes organitzatius de l'Entitat", paràgraf 3r, 
de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que hi ha un error en la data d'aprovació del Reglament Orgànic 
Municipal que figura en l'Informe, ja que va ser aprovat inicialment pel 
Ple de l'Entitat en la sessió efectuada el 29 de juny de 2000 i que es va 
elevar a definitiva el 13 de novembre de 2000. 

La data que figura en l'Informe no es refereix a l'aprovació del text 
complet del Reglament Orgànic Municipal, sinó a una modificació parcial 
del seu articulat, raó per la qual s'accepta l'al·legació. Així mateix s'ha de 
suprimir la referència que figura en l'Informe sobre la inexistència de 
reglament orgànic. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació  

Apartat 2.3, (c.1) i apartat "Aspectes organitzatius de l'Entitat", paràgraf 5è, 
de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'Informe s'indica que pel que fa als regidors, no consta que hi haja la 
declaració individualitzada d'incompatibilitats expressada en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre. S'al·lega que la declaració ha de partir del 
mateix funcionari i que en cas contrari es pressuposa la inexistència 
d'incompatibilitat, quan aquesta observació es refereix a càrrecs electes, 
fet que no s'esmenta en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.1, (a.2) i apartat "Ens dependents o participats per l'Entitat", 
paràgraf 4t, de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització fa referència al fet que la fundació i dos 
consorcis participats per l'Entitat, no figuren en la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 

Quant a un dels consorcis s'al·lega que l'Ajuntament és membre, però la 
gestió correspon a la Diputació i, per tant, no està adscrit a l'Ajuntament. 
Pel que fa a l'altre consorci, s'al·lega que des de febrer de 2014, no 
realitza cap activitat. No s'hi indica res sobre la fundació. 

L'observació que figura en l'Informe de fiscalització es refereix al fet que 
no s'han inclòs les dades d'aquests ens dins de la informació que ha de 
subministrar l'Ajuntament a la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació  

Apartat "Secretaria, registre i actes", paràgraf 4t, de l'annex III de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que pel que fa a l'accés a la informació, s'incompleix 
l'article 77 de l'LBRL, ja que en 2014 es realitzaren un total de 62 peticions 
al president de l'Entitat, de les quals sols 26 van ser ateses. 

S'al·lega que el fet que no s'atengueren la totalitat de les peticions 
realitzades no és imputable a la Secretaria general, ja que la seua funció 
en aquest aspecte és posar-les en coneixement de la part política, ja que 
normalment tenen un contingut  més polític que informatiu. Per tant, 
consideren que aquests observació no hauria d'estar inclosa en l'apartat 
"Secretaria, registre i actes". 

L'incompliment de l'obligació de no donar la informació que els regidors 
han sol·licitat a l'alcalde correspon, en principi, al president de l'Entitat, 
que és qui hauria d'haver atès les peticions que li havien plantejat, sense 
que puga entendre's que pel seu tractament en l'Informe de fiscalització 
dins de l'apartat de Secretaria siga responsabilitat d'aquesta unitat. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació  

Apartat "Inventari de béns i patrimoni", paràgraf 9è, de l'annex III de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que el Ple no va realitzar la comprovació a què es 
refereix l'article 33.2 de l'RB en l'última renovació de la Corporació. 

En al·legacions s'indica que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 
30 de març de 2015, va aprovar la rectificació de l'inventari referit al mes 
de desembre de 2014, que n'implicava una revisió i actualització, i que, 
per tant, consideren que el Ple sí que va realitzar una comprovació de 
l'inventari en finalitzar el seu manament. 

L'article 33.2 del Reglament de Béns diu que la comprovació de 
l'inventari s'ha de fer una vegada renovada la Corporació, no abans que 
hi tinga lloc. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

E) AL·LEGACIONS EFECTUADES PER URBANISME 

Primera al·legació  

Apartat "Inventari de béns i patrimoni", paràgraf 14è, de l'annex III de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que en el cas de béns immobles i de béns mobles de 
caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic, no totes les 
adquisicions, permutes i les alienacions estan suportades per un informe 
pericial (article 11 de l'RB). 

L'Informe de fiscalització recull els aclariments efectuats per 
l'Ajuntament a la pregunta E.20 sobre si aquestes adquisicions estan 
suportades per un informe pericial. En aquests aclariments  que figuren 
en el qüestionari tramès figura el següent: "No hi ha informe pericial per 
als immobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor 
econòmic". 
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En al·legacions s'indica que pel que fa als béns immobles, sí que consta 
un informe pericial previ a la seua adquisició, permuta o alienació, però 
no se n'acredita. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació  

Apartat "Contractació i compres", paràgraf 11è, de l'annex III de l'esborrany 
de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe indica que el perfil del contractant no inclou l'adjudicació ni la 
formalització del contracte (article 154 del TRLCSP) i en els documents 
publicats en el perfil no figuren els segells de temps (article 53 del 
TRLCSP). També s'indica que en la web de l'Entitat no figura la 
composició de les meses de contractació. 

En al·legacions expressen que l'Ajuntament, actualment, ja realitza 
aquestes dues qüestions, fet que confirma el que hem assenyalat en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació  

Comentaris: 

L'Informe indica que les restants recomanacions formulades en el citat 
esborrany de l'Informe, seran tingudes en compte per aquest 
Ajuntament per a contribuir a millorar la gestió i la transparència 
municipal. 

Conseqüències en l'Informe: 

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


	INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ EXERCICI 2014
	ÍNDEX
	ANNEX I Normativa aplicable
	ANNEX II Informació general
	ANNEX III Conclusions de l’Àrea de Gestió Administrativa
	ANNEX IV Conclusions de l’Àrea de Gestió Econòmica i Financera
	ANNEX V Conclusions de l’Àrea d’Intervenció
	ANNEX VI Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic
	ANNEX VII Al·legacions presentades per l’Ajuntament
	ANNEX VIII Informe sobre les al·legacions presentades



