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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el 
que preveuen els Programes Anuals d’Actuació de 2015 i 2016, la 
fiscalització efectuada 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 
Burjassot. 

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 que 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 32.674 punts que es mostra 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  695 1.050 

 Ens dependents o en els quals participe l'Entitat  1.290 1.500 

 Personal al servei de la Corporació  2.650 3.300 

 Secretaria, registre i  actes  745 1.050 

 Inventari de béns i patrimoni  1.145 2.550 

 Subvencions  810 2.250 

 Contractació i compres  2.350 3.300 

 TOTAL ÀREA 1  9.685 15.000 

2.        ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA IV   

 Pressupostos  2.435 3.750 

 Despeses d'inversió  165 450 

 Ingressos tributaris, preus públics i  multes  855 1.050 

 Ingressos per transferències  89 300 

 Recaptació  780 1.350 

 Tresoreria  2.070 3.000 

 Comptabilitat  2.195 3.000 

 Endeutament  2.060 2.100 

 TOTAL ÀREA 2  10.649 15.000 

3.         ÀREA D'INTERVENCIÓ V   

Organització  i regulació  350 350 

Funció interventora  8.690 11.190 

Control financer i d'eficàcia  1.990 3.460 

 TOTAL ÀREA 3  11.030 15.000 

4.         ÀREA DE L'ENTORN TECNOLÒGIC VI   

Organització de l'àrea informàtica  80 2.280 

Operacions en els sistemes d'informació  390 990 

Control d'accés de dades i programes i continuïtat del servei  840 1.730 

TOTAL ÀREA 4  1.310 5.000 

TOTAL ÀREES  32.674 50.000 

Quadre 1 

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

Les incidències que hem considerats bàsiques per implicar una debilitat 
important de control intern, les detallem tot seguit, així com altres 
també considerades rellevants en relació amb les qüestions següents: 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a) Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament el nombre d’ens 
que en depenen i participats per aquesta són els següents: 

 

Tipus d'ens 
Nombre i percentatge de participació 
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determinar 
Organismes autònoms 1    
Societats mercantils 1 1   
Entitats públiques empresarials     
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Consorcis    3 
Mancomunitats     
Altres     

Quadre 2 

 Pel que fa a això, una fundació i dos consorcis no figuraven en la 
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al·legacions, l'Ajuntament ha aportat documentació que en 
l'actualitat es registren en la citada Plataforma. 

b) L’Entitat no disposa de manuals de funcions en les unitats 
següents: personal, contractació, pressupostos, ingressos tributaris, 
preus públics i multes, recaptació, tresoreria i comptabilitat.  

c) D'acord amb les dades facilitades, el nombre de funcionaris no ha 
experimentat cap variació entre 2012 i 2014 i és de 154 persones. 
D'aquesta xifra, 146 són de carrera i vuit interins. El personal 
laboral era de 115 persones, 112 de les quals eren fixes i tres 
temporals. 

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 referida a la 
relació de llocs de treball, les actes de les juntes de govern, 
pressupost de l'organisme autònom, els informes d'auditoria o de 
fiscalització. 

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 la comptabilitat ni tampoc les 
amortitzacions de l'immobilitzat, ni els drets del capítol 7, ja que es 
reconeixen abans que l'òrgan deutor realitze el reconeixement de 
l'obligació. 

b) No es porta un registre de tots els contractes, inclosos els contractes 
menors. 

c) Quan es planifiquen les inversions, no s’estima el cost i el 
finançament del seu manteniment posterior. 

d) No hi ha un pla d'inversions. 

e) En els anys 2013 i 2014 es van aprovar cinc expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per import d'1.311.980 euros. 

f) No es concilia l’inventari amb la comptabilitat. 
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2.3 Compliment de la normativa aplicable 

Organització i funcionament corporatiu 

a) No s'ha acreditat que les indemnitzacions per assistència s'ajusten 
als límits establits pels pressupostos generals de l'Estat (article 75 
bis de l'LBRL). 

b) 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. 

c) Els llibres de resolucions no estan foliats ni diligenciats (articles 198, 
199 i 110 del ROF). 

Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari 

a) A 31 de desembre de 2013 existien dues entitats dependents de 
l'Entitat en termes d'estabilitat pressupostària en situació de 
desequilibri (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) L'Entitat ha presentat a la Sindicatura en el termini preceptiu el 
Compte General corresponent a l'exercici de 2014, degudament 
aprovat pel Ple de l'Ajuntament, si bé no acompleix amb altres 
tràmits relatius al cicle pressupostari (article 9 de la Llei de la 
Generalitat 6/1985, d'11 de maig). 

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) No hi ha bases reguladores de la concessió de subvencions. Hi ha 
convocatòries 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). 

c) No s'ha acreditat que l'Entitat trameta en termini la documentació 
que acredita el compliment de les condicions de subvencions 
concedides per altres administracions. 
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Contractació 

a) No s'ha acreditat que s'hi hagen seleccionat tots els contractistes 
segons els principis de publicitat, concurrència i transparència 
(article 1 del TRLCSP). 

b)  En 2014 s'ha fraccionat l'objecte del contracte en algun expedient 
amb excepció dels lots (article 86 del TRLCSP). 

Operacions de crèdit i pagament a proveïdors 

a) El període mitjà de pagament a proveïdors ha superat el termini de 
60 dies en un trimestre de l’exercici (article 216 del TRLCSP). 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L'Entitat disposa d'un inventari aprovat el 29 de març de 2011 i 
referit a 31 de desembre de 2008, que inclou els béns dels ens 
dependents, si bé no s'han aprovat les rectificacions ni s'ha 
comprovat quan canvia la Corporació (article 17 del Reglament de 
Béns).  

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

c) Quant a la justificació de les subvencions, no consta que es 
comproven determinats aspectes, com ara que l'import de les 
subvencions concedides no supere el cost de l'activitat 
subvencionada o que no se subvencionen interessos deutors en 
comptes, ni recàrrecs, interessos o sancions administratives o 
penals o l'efectiva realització de l'activitat subvencionada (article 30 
i següents de l’LGS). 

d) De la informació obtinguda podrien existir subvencions concedides 
pendents de justificar havent-hi vençut el termini, sense que s'haja 
exigit el reintegrament o imposat la sanció corresponent (article 37 
de l'LGS). 

e) Hi ha vuit comptes bancaris no inclosos en l'arqueig que sumen 
13.438 euros. 

f) L'import de pagaments per justificar no justificats en el termini 
legal va ser de 19.374 euros (article 190 del TRLRHL). 

g) Hi ha valors prescrits, l'import dels quals és d'1.085.766 euros sense 
que s'hi hagen tramitat els corresponents expedients per a 
determinar possibles responsabilitats. 
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2.5 Intervenció 

a) No es va realitzar l'informe de compliment d'estabilitat 
pressupostària en les modificacions. 

b)  No tenim constatació de la fiscalització prèvia de les anul·lacions 
de drets. 

c) En la fiscalització de subvencions no es comprova en tots els casos 
que el cost de l'activitat subvencionada no supera l'import de la 
subvenció. 

d) L’Ajuntament no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia 
sobre la pròpia Entitat. 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 el compliment de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 

c) L'Entitat 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 l'LOPD, però no està aprovat. 

d) No hi ha constatació de l'aprovació de les persones autoritzades per 
a accedir al Centre de Procés de Dades (CPD). 

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

 

3. RECOMANACIONS 

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

1. Elaborar un organigrama actualitzat de l'Entitat i manuals de 
funcions de les distintes àrees. 

2. 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. 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Burjassot. Exercici de 
2014. 

12 
 

3.  Elaborar el pla d'inversions de manera 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 i realitzar 
un seguiment de la seua execució.  

4. La Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de 
l'Entitat perquè haja una adequada segregació de funcions. 

5. L'Ajuntament ha de dur 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 

 

RMarch
Stamp



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Normativa aplicable 
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Per 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 la Generalitat, de 30 de juny, 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, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

Subvencions 

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

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

Legislació tributària i de recaptació 

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

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

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

- 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. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informació general 
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Descripció de l’Ajuntament 

El municipi de Burjassot està situat a la província de València a la 
comarca de l'Horta Nord. La població és de 37.641 habitants, segons 
l’actualització del cens a 1 de gener de 2014. 

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 dels quals no ha sigut objecte 
d’aquest treball.  

Concepte 2012 2013 2014 

Pressupost inicial ingressos 22.410.630 22.979.438 23.425.274 

Pressupost inicial despeses 22.410.630 22.979.438 23.425.274 

Previsions ingressos definitives 28.697.653 27.080.541 28.256.319 

Previsions despeses definitives 28.697.653 27.080.541 28.256.319 

Drets reconeguts nets 28.770.385 22.895.908 25.312.308 

Obligacions reconegudes netes 24.093.877 23.562.276 25.960.320 

Resultat pressupostari ajustat 7.688.994 136.609 83.999 

Romanent de tresoreria per a desp. grals. 2.339.481 2.557.440 2.136.521 

Romanent de tresoreria total  13.646.612 12.402.156 11.602.582 

Quadre 3 

El resultat pressupostari ajustat dels tres exercicis és positiu. En 2014 el 
seu import s'ha reduït en un 98,9% en relació amb el de 2012. 

Tant el romanent de tresoreria per a despeses generals com el romanent 
de tresoreria total, són positius i aquest últim s'ha reduït en un 15,0% 
respecte a 2012. 

El quadre següent mostra el nombre i import d’expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2013 i 2014: 
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Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 
anteriors a 

2014 

Despeses 
de l’exercici 

2014 

2013 2 582.891 582.891 0 

2014 3 729.089 729.089 0 

Total 5 1.311.980 1.311.980 0 

Quadre 4 

A 31 de desembre de 2014, hi havia obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost de 2014 per import de 648.696 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 2.263.749 2.748.620 2.128.380 

A llarg termini 25.992.260 24.372.386 21.382.866 

Total deute 28.256.009 27.121.006 23.511.246 

Quadre 5 

El gràfic següent mostra la informació del quadre anterior: 
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De les dades que es mostren en el quadre anterior es rellevant la 
disminució del deute a llarg termini dels exercicis de 2012 a 2014 en un 
17,7%. 

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

 

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

Estalvi net 1.343.190 407.056 3.043.300 

Capacitat o necessitat de finançament (153.111) 766.791 462.644 

Quadre 6 

Els gràfics següents mostren la informació del quadre anterior: 

 

Gràfic 4 
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Gràfic 5 

De les dades que es mostren en els gràfics anteriors observem que 
l'estalvi net ha augmentat entre els exercicis 2012 i 2014 en un 126,6%; i 
la capacitat de finançament ha passat de ser negativa en l'exercici de 
2012 a ser positiva en l'exercici de 2014, s'ha incrementat  en un 402,2%. 
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Aspectes organitzatius de l'Entitat 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 695 punts. 

L'Entitat exerceix competències diferents de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació. En aquest sentit, s'ha indicat que això no afecta 
el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de 
despesa i sostenibilitat financera, exigit en l'article 7.4 de l'LRBL. 

L'Ajuntament disposa d’un reglament orgànic, aprovat el 17 de març de 
1988 amb posteriors modificacions i no compta d'un organigrama 
actualitzat.  

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 8 6 6 

(*) Incloent-hi el president 

(**) La Comissió Informativa d'Hisenda actua com a Comissió Especial de Comptes 

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, a càrrec del pressupost 
de 2014, figuren en el quadre següent: 

 

Grup municipal 
Component 

fix 
Component 
variable 

Total 

PSOE      13.860 

Bloc-Compromís     4.620 

PP     16.940 

EUVP     3.080 

Quadre 8 
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Tots els grups polítics perceben una quantitat fixa al mes de 0,25 vegades 
el salari mínim interprofessional (SMI) i un altre import al mes de 0,25 
vegades el SMI per cada regidor pertanyent al grup. En la informació 
facilitada no es diferencia entre els imports que corresponen al concepte 
fix i variable. 

No tenim constatació que els grups municipals porten una comptabilitat 
específica de les assignacions fixades pel Ple i aquestes no s'han posat a 
disposició del Ple perquè no han sigut sol·licitades, segons indica el 
secretari, fet que implica un incompliment de l'article 73.3 de l'LBRL. 

D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, el nombre de 
regidors de la Corporació és de vint-i-un i nou reben indemnitzacions per 
assistències, per un import de 1.890 euros cada un. Aquest import el 
perceben únicament els regidors que no tenen dedicació exclusiva, ni 
parcial ni cap tipus de delegació. No s'ha acreditat que s'ajusten als 
límits establits pels pressupostos generals de l'Estat. En la publicació del 
BOP, es fa referència al màxim que s'ha de percebre amb independència 
de les sessions que efectivament assistisquen, fet que vulnera l'article 
75.3 de l'LBRL, que exigeix que les assistències siguen efectives. 

Ens dependents o participats per l'Entitat 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 1.290 punts. 

A partir de diverses fonts, incloses les de la Sindicatura, i de la 
informació facilitada per l'Ajuntament hem elaborat els quadres 
següents, que mostren 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% 

Tipus de control 
Organismes 
autònoms 

Societats 
mercantils 

Intervenció limitada 1    

Auditoria   1  

Total 1 1 

Quadre 9 
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Societats mercantils participades per l'Entitat 
amb menys del 100% Entre el 50% i 

100% 
Tipus de control 

Auditoria pública 1  

Total 1 

Quadre 10 

La societat mercantil participada per l'Entitat en menys del 100% està en 
fase de liquidació des del 26 de març de 2014. A més a més, l'Entitat 
participa en una fundació i tres consorcis. 

La comprovació de la informació de què disposa l'Ajuntament amb altres 
fonts, ha posat de manifest que dos consorcis i la fundació no figuren en 
la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. Aquesta 
incidència se ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. No obstant això, amb posterioritat a la comprovació 
efectuada, l'Ajuntament ha registrat  en la citada Plataforma els tres ens. 

A 31 de desembre de 2013 existien entitats dependents que estaven en 
desequilibri en termes d'estabilitat pressupostària: l'organisme autònom 
Institut Municipal de Cultura i Joventut  i la societat mercantil Ocupació, 
Estudis i Formació, SL. Aquesta incidència se ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. No obstant això, 
l'Ajuntament ha indicat que el dia 27 de febrer de 2014, es va aprovar el 
pla de correcció del desequilibri financer en la societat mercantil. 

A 31 de desembre de 2014, s'havia corregit el desequilibri en la societat 
mercantil. 

Personal al servei de la Corporació 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 2.730 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:  
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Gràfic 6 

En les dades que es reflecteixen en el gràfic anterior s’observa que el 
nombre de funcionaris no va experimentar variació entre el període de 
2012 a 2014. 

El nombre de persones en comissió de serveis, a 31 de desembre de 2012 
i 2013 era vuit i a 31 de desembre de 2014, onze. Així mateix, el nombre 
de provisions de llocs de treball realitzades en l'exercici de 2014, ha sigut 
de dèsset, tretze per comissions de serveis i quatre per millora 
d'ocupació. 

No hi ha hagut provisions de coordinadors ni directors generals o 
assimilats. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral temporal i 
del personal laboral fix. És destacable que s’ha produït un increment del 
34,9% en el nombre de laborals temporals. 
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Gràfic 7 

El gràfic següent mostra l'evolució del personal eventual que ha 
disminuït en una persona entre els exercicis de 2012 i 2014. 
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De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent: 

- La relació de llocs de treball va ser aprovada el 25 d'octubre de 2005 
(article 22.2.i) de l'LBRL) i publicada el 8 de novembre de 2005. La 
seua modificació es va aprovar el 28 d'octubre de 2014 i es va 
publicar l'11 de desembre de 2014 (article 74 de l'EBEP). 

- Hi ha una classificació de llocs de treball d'acord amb els criteris de 
valoració objectius i quantificables (article 35 de l'LFPV), aprovats 
pel Ple el 29 d'abril de 2003. 

- En l'RLT no consta l'adscripció orgànica ni els mèrits, i en la 
classificació dels llocs de treball no consta que hi haja els requisits 
següents, (article 35.3 de l'LFPV): 

- Nombre de lloc 

- Denominació 

- Naturalesa jurídica 

- Determinació del grup 

- Retribucions complementàries  

- Forma de provisió 

- Adscripció orgànica 

- Requisits 

- Funcions 

- Mèrits 

- Les provisions de llocs de treball en els canvis de departament no es 
realitzen mitjançant convocatòria pública, raó per la qual no 
s'acompleixen els articles 78 i següents de l'EBEP. 

- L'Ajuntament no ha regulat el procés de millora d'ocupació dels 
funcionaris i la forma d'accés dels interins. Els processos de millora 
d'ocupació no s'han efectuat ajustant-se als principis d'igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat (article 10.2 de l'EBEP i l'article 107 de 
l'LFPV). 

- L'oferta d'ocupació pública sols s'aprova en el cas d'acomplir amb la 
normativa vigent referida a la reposició d'efectius i no tots els anys 
(article 70.2 de l'EBEP). 
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- Les variacions de les nòmines d'un mes i les del mes anterior 
s'analitzen, però no hi ha una constatació documental de la dita 
anàlisi. 

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

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

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

- Incloure en la web de l'Entitat la relació dels llocs de treball. 

Secretaria, registre i actes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 745 punts. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari no hi ha un 
organigrama del departament de la Secretaria. Les funcions de Secretaria 
les exerceix el sotssecretari que va ocupar el seu lloc per concurs i és 
habilitat nacional. 

No hi ha registres auxiliars que depenen del Registre General. 

Les resolucions de l'Alcaldia no estan degudament foliades ni diligenciades 
perquè els decrets estan signats amb signatura electrònica (article 198 del 
ROF). Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

Els tècnics municipals no informen degudament tots els assumptes que 
s'inclouen en l'ordre del dia del Ple (article 82 de l'LBRL). 

Tots els membres de la Corporació poden accedir als expedients abans de 
les reunions del Ple. En 2014 s'han realitzat un total de 31 peticions al 
president de l'Entitat que han sigut ateses en la seua totalitat. 

La comprovació efectuada per la Sindicatura en la web ha posat de 
manifest que l’Entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades 
per la Llei de Transparència. 

El quadre següent reflecteix qui realitza la defensa i l’assessoria jurídica, 
encara que solament siga en alguna àrea: 
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Defensa Assessoria 

Import 
anual 

Advocats interns    

Advocats externs 1  71.912 

Quadre 11 

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

En la web de l'Entitat no figuren les actes de les Juntes de Govern. 

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. 

Inventari de béns i patrimoni 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.145 punts. 

No hi ha una àrea independent de patrimoni ni existeix negociat ni 
funcionaris adscrits. 

L'Entitat disposa d'un inventari dels seus béns i drets aprovat el 29 de 
març de 2011, però que correspon a 31 de desembre de 2008. Per tant, 
l'inventari no està actualitzat i no inclou tots els béns de l'Entitat. 
Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

L'inventari de l'Entitat sí que inclou els béns i drets dels ens que en 
depenen i sí que existeixen inventaris separats. 

Tot seguit es mostra 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: 
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 Nombre Import 

Béns immobles 34 115.721.500 

Mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic 

9 29.026 

Vehicles 59 367.708 

Quadre 12 

Els incompliments detectats pel que fa a l'inventari de la Corporació els 
detallem tot seguit: 

- Els inventaris de les entitats que en depenen no estan autoritzats 
per part del secretari ni compten amb el vistiplau del president 
(article 32 de l'RB). 

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

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

- Ni l'inventari de l'Entitat ni el de les seues entitats que en 
depenen s'han tramés a la Generalitat ni a l'Administració de 
l'Estat (articles 86 del TRRL i 32 de l'RB). 

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

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

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

Subvencions 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 810 punts. 

La gestió de les subvencions la realitzen tres unitats administratives.  
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Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
puja a 766.005 euros, 712.465 dels quals s’han concedit directament i la 
resta en règim de concurrència competitiva. 

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

 

Tipus de concessió directa Import 

Subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos 

165.788 

Subvencions imposades per una norma de rang legal 0 

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

546.677 

Total 712.465 

Quadre 13 

No hi ha subvencions de cooperació internacional. 

Atenent la font de finançament ens han aportat la informació següent: 

Administració Import en euros 

Unió Europea 0 

Estat 0 

Pròpia Entitat 634.562 

Diputació 0 

Comunitat Autònoma 131.443 

Altres entitats públiques 0 

Entitats privades 0 

Total 766.005 

Quadre 14 

L’Entitat no disposa d'un pla estratègic de subvencions (article 8 de l'LGS) 
i 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 subvencions es regulen parcialment en la base 31 d'execució del 
pressupost (article 9.2 de l'LGS). Les convocatòries que són aprovades per 
la Junta de Govern, s'utilitzen com a bases reguladores per a suplir les 
llacunes de les bases d'execució del pressupost. Quant a això, cal indicar 
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que l'aprovació de les bases reguladores de subvencions és una 
competència del Ple de l'Ajuntament, siga per mitjà d'una ordenança 
(article 22 de l'LRBRL) o de les bases d'execució  del pressupost (articles 
165 i 166 del TRLRHL). 

Segons les comprovacions efectuades en les convocatòries dels tres 
centres gestors, que són també bases reguladores de subvencions, 
aquestes no consideren (l'article 17 de l’LGS): 

a) La determinació, si escau, dels llibres i registres comptables 
específics per a garantir l'adequada justificació de la subvenció. 

b) Els criteris de graduació dels possibles incompliments de 
condicions imposades amb motiu de la concessió de subvencions. 
Aquests criteris resultaran aplicables per a determinar la quantitat 
que finalment haja de percebre el beneficiari o, si s'escau, l'import 
per reintegrar. 

Les bases reguladores dels centres gestors d'atenció primària de benestar 
social i d'ajudes a entitats, no consideren les circumstàncies que com a 
conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a 
concedir la subvenció, podrien modificar la resolució. 

En la justificació de la subvenció no es comprova: 

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

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

c) El mitjà de pagament efectuat pel beneficiari en un centre gestor. 

d) L'efectiva realització de l'activitat subvencionada. 

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

A més d'això, hem de destacar que podrien existir imports pendents de 
justificar de subvencions en què hi ha vençut el termini o no justificades, 
sense que s'hagen exigit els reintegraments ni imposades les sancions 
corresponents (títols II i IV de l'LGS). Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

- Crear un registre que proporcione informació de les subvencions 
concedides i de la seua situació. 
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- Exigir la vinculació del pressupost presentat per a la totalitat de 
l'activitat de la subvenció. 

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

a) Els compromisos d'execució assumits per cada membre de 
l'agrupació. 

b) L'import de la subvenció que ha d'aplicar cada un, que 
tindran igualment la consideració de beneficiaris. 

c) El compromís que l'agrupació no podrà dissoldre's fins que 
haja transcorregut el termini de prescripció. 

Contractació i compres 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.350 punts. 

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

En el quadre següent es mostra l’import d’adjudicació, de la modificació 
si s'escau 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 

Nom. de 
contractes 

Obres 

Obert       

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat 365.848   3  

Altres       

  Subtotal 365.848  3 

Concessió obres 
públiques 

Obert       

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat       

Altres       

  Subtotal       

Subministraments 

Obert 49.005    1 

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat 109.345   2 

Altres       

  Subtotal 158.350   3 

Serveis 

Obert       

Restringit       

Negociat amb publicitat       

Negociat sense publicitat 64.735  4 

Altres    

  Subtotal 64.735   4 

Altres   77.260   1 

Total 666.193  11 

Quadre 15 

En l'exercici 2014 es va realitzar un contracte subjecte a regulació 
harmonitzada per un import de 77.260 euros. 

No es porta un registre de tots els contractes, inclosos els contractes 
menors. Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 
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Els expedients de contractació figuren en suport paper i en digital, i 
contenen un índex i la correcta ordenació cronològica dels tràmits 
corresponents. 

No s'ha acreditat que s'hagen seleccionat els contractistes segons els 
principis de publicitat, concurrència i transparència (article 1 del 
TRLCSP), segons consta en els advertiments efectuats per la Intervenció. 
Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

En 2014 s'ha efectuat un fraccionament de l'objecte del contracte en 
algun expedient (tret dels lots) (article 86.2 del TRLCSP), segons consta en 
els advertiments efectuats per la Intervenció. Aquesta incidència s'ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

D'acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Acabar les fases de contractació en el mateix exercici. 

- 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. 

 



 

 

 

 

 

 

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

  



Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Burjassot. Exercici de 
2014. 
 
 

39 

Pressupostos 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.435 punts. 

En l’àrea de pressupostos treballen dos funcionaris integrats en un 
negociat que depèn de la Intervenció. En aquest sentit, és important 
destacar que la Intervenció participa en l’elaboració dels pressupostos, 
cosa que implica una manca de segregació de funcions. 

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents 
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici 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  

30/04/2014 No 

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

27/02/2014 No 

Remissió del pressupost general a la Intervenció 06/05/2014 
No 

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general 13/05/2014 Si 

Remissió del pressupost general al Ple 22/05/2014 
No 

Aprovació inicial 29/05/2014 
No 

Aprovació definitiva 01/07/2014 
No 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  07/07/2014 
No 

Remissió a l’Administració de l’Estat - No 

Remissió a l’Administració de la Generalitat - No 

Quadre 16 

De la informació obtinguda destaca: 

- Es va presentar una reclamació sobre els pressupostos que no es va 
estimar i no es va interposar cap recurs contenciosoadministratiu. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2013 i 2014 va 
ser positiu en 2.557.440 euros i 2.136.521 euros, respectivament. 

- L'Entitat ha liquidat els exercicis 2013 i 2014 en equilibri en termes 
d'estabilitat pressupostària i ha complit el límit del deute públic 
però no la regla de despesa en l'exercici de 2014 (capítol III de la 
LOEPSF). 
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- El romanent de tresoreria per a despeses generals positiu dels 
exercicis de 2013 i 2014 es va destinar a reduir l'endeutament i a 
reduir les obligacions pendents d'aplicar al pressupost. 

- Hi ha un pla d'ajust en vigor des de 2011 fins a 2022. 

En els exercicis 2013 i 2014 es van aprovar dos i tres expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per imports de 582.891 euros i 
729.089 euros, respectivament, que 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 648.696 euros. 

El quadre següent mostra les respostes de l'Entitat sobre el compliment o 
no dels terminis 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 No No No 

Presentació al Ple del Compte General No Si No 

Presentació a la Sindicatura del Compte General Si Si Si 

Quadre 17 

La formació del Compte General i la seua presentació al Ple de l'Entitat, 
s'ha realitzat fora de termini. Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

expedients 

Crèdits extraord./suplements de crèdit 1.305.008 8 

Ampliació de crèdits 0 0 

Transferències de crèdits 137.963 15 

Generació de crèdits 1.461.246 21 

Incorporació de romanents 2.628.785 2 

Baixes per anul·lació 293.994 5 

Quadre 18 

Es convenient incloure en la web de l’Entitat informació sobre: 

- Els pressupostos dels organismes autònoms 

- Els informes d'auditoria o de fiscalització 

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 165 punts. 

No hi ha una àrea independent de despeses d'inversió, ni n'existeix cap 
negociat ni funcionaris adscrits. El qüestionari l'ha signat el president de 
l'Entitat. 

El quadre següent mostra el nombre i la situació dels projectes en 2014: 
 

Situació dels projectes Nombre Import en 
euros 

Projectes previstos 11 256.271 

Projectes executats totalment en l'exercici 6 552.589 

Projectes parcialment executats 6 776.882 

Quadre 19 

De la informació facilitada destaca el següent: 

1. No hi ha un pla d'inversions (article 168.d) del TRLRHL). Aquesta 
incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 
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2. 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. 

3. Tal com es desprèn del quadre anterior, hi ha un desfasament entre 
els projectes previstos i els realitzats. Les dades s'han obtingut de 
les previsions inicials del pressupost i l'execució dels mòduls de 
projectes de comptabilitat. 

Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 855 punts. 

En l'àrea de gestió tributària i altres ingressos treballen tres funcionaris 
integrats en el negociat de rendes i exaccions que depenen de l'Àrea 
d'Intervenció. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- El nombre d'ordenances fiscals vigents és de vint-i-cinc. 

- Totes les ordenances reguladores de taxes per prestació de serveis o 
utilització de béns de domini públic, compten amb un informe que 
determina el valor que tindria el cost en el mercat de la prestació 
del servei o de la utilització dels béns de domini públic (article 25 
del TRLRHL). 

- L'Entitat compta amb una unitat d'inspecció de tributs encara que 
no hi ha un informe en què es valoren les seues actuacions. 

- L'Ajuntament ha comptabilitzat un import de 500.000 euros en 
concepte d'acompte del cànon del servei d'aigua com si fos un 
ingrés corrent, quan es tracta d'una operació de crèdit que ha 
generat interessos per a l'Entitat i, per tant, hauria d'haver-se 
reconegut en el capítol IX. 

En el quadre següent s'indica el nombre de liquidacions efectuades en 
2014 i les reclamacions rebudes dels tributs següents, en el cas que la 
mateixa Entitat els liquide: 
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Tipus de tribut 
Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de 
Naturalesa Urbana 1.963 19 18 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (altes) 

680 89 87 

Impost Béns Immobles (altes) 386 51 41 

Impost Activitats Econòmiques 
(altes) 

75 2 0 

Quadre 20 

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

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

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

- Deixar constatació documental i 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 89 punts. 

No hi ha un àrea independent d'ingressos per transferències, ni negociat 
ni funcionaris adscrits. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No es porten registres individualitzats de les subvencions rebudes 
en els quals s'indique: 

- L'entitat o l'organisme que la concedeix 

- La finalitat 

- L'import concertat 

- L'import liquidat en l'exercici 

- L'import cobrat en l'exercici 

- L'aplicació comptable 
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- L'estat d'execució de la corresponent inversió 

- Les desviacions de finançament 

- No s'efectua un seguiment de les convocatòries de subvencions, a 
fi d'identificar les subvencions a què pot tenir accés la Corporació. 

- No s'ha acreditat la tramesa en termini de la documentació que 
justifica el compliment de les condicions de concessió a les 
entitats que concedeixen subvencions. Aquesta incidència s'ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control 
intern. 

Recaptació 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 780 punts. 

En l'àrea de recaptació treballen dos funcionaris integrats en un 
negociat.  

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 Sí No 

En col·laboració amb entitats bancàries Sí Sí 

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

Sí Sí 

Delegació en entitats públiques  No No 

Quadre 21 

Els impostos d’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, de 
Vehicles de Tracció Mecànica i de Béns Immobles es gestionen per mitjà 
d'una aplicació d'una empresa privada que permet el registre en 
comptabilitat mitjançant una interfície amb l'aplicació comptable.  

L'Entitat ha contractat amb deu entitats bancàries per a col·laborar en la 
recaptació, i amb una empresa privada de recaptació que solament 
gestiona el cobrament. 

L'entitat privada col·laboradora no recapta, el deutor ingressa en l'entitat 
bancària col·laboradora i presenten comptes de la seua gestió cobradora 
cada trenta dies. 
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La comptabilitat dels ingressos provinents de la recaptació es porta a 
terme cada trenta dies. 

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

 

  % de cobrament 

Període 

voluntari 
Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 81,6% 2,6% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 64,8% 11,7% 

Impost de Béns Immobles 76,8% 5,5% 

Impost Activitats Econòmiques 53,4% 0,1% 

Quadre 22 

El termini màxim d'inici de l'acció executiva, en el cas que siga la 
mateixa Entitat la que la realitze, és de quaranta-cinc dies. 

D’acord amb els qüestionaris els percentatges de cobrament en període 
voluntari i executiu de les multes en l’exercici 2014, que no es realitza en 
col·laboració amb una empresa privada, ha sigut el següent: 

 
 

%de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

29,8% 0,9% 

Quadre 23 

L'Entitat té contractada la retirada de vehicles de la via pública amb una 
empresa privada. Això va comportar un cost per a l'Ajuntament en 2014 
de 58.266 euros, mentre que els drets reconeguts en aquest mateix any 
relacionats amb aquest concepte van ser de 82.544 euros. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Hi ha valors prescrits per un valor d'1.085.766 euros sense que s'hi 
hagen tramitat els corresponents expedients per a determinar 
possibles responsabilitats. Aquesta incidència s'ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. A 31 de 
desembre de 2013 els drets reconeguts dels capítols 1 a 3 de 2009 i 
anteriors van pujar a 3.594.195 euros. 
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- Hi ha aplicacions o programes per a gestionar la recaptació. 

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. 

- Ingressar diàriament en els comptes bancaris la recaptació que 
s'haja efectuat en metàl·lic en les instal·lacions esportives 
municipals. 

Tresoreria 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 2.070 punts. 

En l'àrea de tresoreria treballen quatre funcionaris integrats en un 
negociat. El tresorer és un tècnic d'Administració general. 

Segons la informació facilitada per l'Ajuntament, l'Entitat és titular de 
catorze comptes operatius i un de restringit de pagaments per justificar, 
tots inclosos en l'arqueig. No obstant això, d'acord amb la informació 
aportada per les entitats bancàries, hem detectat vuit comptes restringits 
d'ingressos que no formen part del saldo de tresoreria, l'import dels 
quals suma 13.438 euros. Aquesta qüestió s'ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

La disposició de fons del compte restringit de pagaments per justificar es 
realitza de manera solidària. Aquesta qüestió no s'ha considerat bàsica 
perquè correspon a comptes no operatius. 

D'altra banda, hi ha quatre persones autoritzades per a accedir als 
comptes de l'Entitat per mitjà d'internet, en concret per a efectuar 
transferències. 

L'Entitat compta amb un pla de disposició de fons aprovat per decret el 
19 de juliol de 2013 (article 187 del TRLRHL). 

L'ordre de prelació de pagaments és: deute bancari, personal, seguretat 
social i Hisenda Pública, proveïdors i altres. 

Es confeccionen plans de tresoreria cada trenta dies, però no són 
aprovats per cap òrgan. S'efectua un seguiment d'aquests plans. 

De la informació facilitada destaca també el següent: 
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- La comptabilitat i el control de fons no els realitzen persones 
distintes, fet que implica una debilitat en el control de la gestió de 
l'Entitat. 

- Es realitzen arquejos suportats amb conciliacions bancàries amb 
una periodicitat mensual i totes les signa la persona responsable. 
No hi ha partides sense conciliar de llarga duració. 

- Es manegen fons en efectiu amb un saldo mitjà de 95 euros, encara 
que no existeixen normes per escrit sobre l'import màxim que ha 
d'haver en caixa. El límit màxim per a pagar en efectiu és de 2.500 
euros. No s'efectuen arquejos periòdics d'aquests fons.  

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

- S'efectuen pagaments mitjançant efectes. 

- No es porten registren auxiliars de tresoreria. 

Segons 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 és tres, i la quantia d'acomptes de 
caixa fixa efectuats en 2014, 51.300 euros. El saldo pendent de justificar a 
31 de desembre d'aquest exercici és zero. Sí que hi ha normes per escrit 
sobre el funcionament dels acomptes de caixa fixa.  

La quantia dels pagaments per justificar efectuats durant 2014 va pujar a 
110.629 euros i el pendent de justificar a 31 de desembre de 2014 és de 
zero euros. Sí que hi ha normes per escrit sobre el funcionament dels 
pagaments per justificar.  

L'import dels pagaments per justificar i dels acomptes de caixa fixa no 
justificats en el termini legal va pujar, respectivament, a 19.374 euros i 
zero euros. Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

El període mitjà de pagament en dies a proveïdors en un trimestre de 
l'exercici, ha superat el termini de 60 dies que fixa l'article 216.4 del 
TRLCSP. Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern.  
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Trimestre Dies 

1r trimestre 62 

2n trimestre 49 

3r trimestre 34 

4t trimestre 15 

Quadre 24 

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

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

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

Comptabilitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.195 punts. 

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

De la informació facilitada destaca el següent: 

- L'Entitat ha implantat la nova Instrucció de Comptabilitat per a les 
entitats locals, d'aplicació obligatòria des de 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 els drets del capítol 7 
es reconeixen abans que l'òrgan deutor realitze el reconeixement 
de l'obligació. No es comptabilitzen les amortitzacions de 
l'immobilitzat. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. 

- El nombre de persones que accedeixen a l'aplicació informàtica de 
comptabilitat és de deu. 

- El termini màxim que tarda a arribar al departament de 
comptabilitat la informació que ha de comptabilitzar relativa a les 
despeses és de trenta dies. El departament comptable registra la 
informació en trenta dies des que té coneixement dels fets 
econòmics relatius a despeses. 
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- No hi ha normes escrites sobre l'arxiu de documents comptables, la 
seua accessibilitat i protecció segura. 

- Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la 
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit, ja que, tal 
com s'indica en l’apartat 2.2 d'aquest Informe, en 2014 es van 
aprovar expedients de reconeixement extrajudicial per import de 
729.089 euros, sent despeses anteriors a l'exercici de 2014. 

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

- Les operacions de crèdit es comptabilitzen quan es formalitzen. 

- Les pòlisses de crèdit s'imputen com a drets reconeguts quan es 
disposen. 

A fi de millorar el control intern d’aquesta àrea recomanem elaborar un 
manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea de 
comptabilitat. 

Endeutament 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.060 punts. 

La gestió de les operacions de crèdit la realitza la tresoreria.  

D’acord amb la informació facilitada: 

- Durant aquest exercici de 2014, no es van concertar operacions de 
crèdit a l‘empara del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny.  

- Els avals atorgats per l'Ajuntament pugen a 100.897 euros. 

- Hi ha crèdits condicionats a la realització d'inversions que es 
comptabilitzen quan es formalitza el contracte. 

Recomanem que en la web de l'Entitat figure l'import del deute i la seua 
evolució en els últims exercicis. En al·legacions s'ha comunicat que la 
dita informació s'ha incorporat a la web municipal. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 
Conclusions de l’Àrea d'Intervenció 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 11.030 punts, el seu 
desglossament per subàrees és el següent: 

Subàrees Ajuntament 

Organització i regulació 350 

Funció interventora 8.690 

Control financer i d'eficàcia 1.990 

Total àrea 11.030 

Quadre 25 

Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l'àrea d'Intervenció s'eleva a dos, 
integrats en un negociat. Una funcionària amb habilitació nacional ocupa 
el lloc d'interventora que ha sigut cobert per concurs, i un tècnic 
d'Administració especial està assignat a l'Àrea d'Intervenció. 

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

Funció interventora 

Aspectes generals 

El Ple de l’Entitat ha establit, mitjançant les bases d'execució del 
pressupost, la fiscalització prèvia limitada per a les despeses de personal, 
contractació, subvencions i altres. No obstant això, en les bases 
d'execució no estan detallades el tipus de despeses ni els extrems que 
s'han de comprovar en la fiscalització prèvia limitada a més de la 
suficiència de crèdit i la competència de l'òrgan. També s'ha establit la 
fiscalització prèvia limitada per als organismes autònoms amb els 
mateixos criteris. 

Es dóna compte al Ple de l'Entitat dels informes emesos de fiscalització 
plena posterior en la sessió immediata a l'emissió de l'informe.  

Així mateix, les bases estableixen la substitució de la fiscalització prèvia 
de tots els ingressos per la presa de raó, i es realitza un informe que 
recull la fiscalització plena posterior, que és el mateix que el de l'informe 
de fiscalització plena posterior de despeses (article 219.4 del TRLRHL). 
També s'ha donat compte al Ple en la mateixa sessió en la qual es tracta 
l'informe de fiscalització posterior de despeses. 

El quadre següent mostra la situació dels informes de fiscalització prèvia 
emesos en 2014: 
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Estat dels informes Nombre 

Total d'informes emesos 294 

Informes amb advertiments 77 

Informes amb discrepància 55 

Quadre 26 

En 2014 es van efectuar advertiments com a conseqüència del 
fraccionament de l'objecte del contracte. 

Es dóna compte al Ple de l'Entitat dels informes amb discrepància no 
resolta (article 218 del TRLRHL). 

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

Informes específics 

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 el límit de deute públic (articles 4 i 13 de la LOEPSF) sobre 
el pressupost i la liquidació del pressupost de 2014, però no sobre les 
modificacions ni sobre el Compte General, però sí sobre el consolidat 
(article 16.1 del REP). 

Els informes d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost i  
el Compte General de 2014 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.  

La Intervenció de l'Entitat ha elevat al Ple un informe sobre els estats 
financers, una vegada aprovats per part de l'òrgan competent, de cada 
una de les entitats que en depenen a què es refereix l'article 4 de 
Reglament d'Estabilitat Pressupostària (article 16.2 del REP). 

S'ha elaborat un pla economicofinancer per a la societat mercantil 
aprovat pel Ple el 27 de febrer de 2014. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost no es 
pronuncia sobre l’evolució de les dades en relació amb l’exercici anterior. 

No tenim constatació que es fiscalitzen les anul·lacions de drets, ja siga 
per insolvències, errors o prescripció. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 
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En la fiscalització de subvencions no es comprova en tots els casos que el 
cost de l'activitat subvencionada no supere l'import de la subvenció. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

La nòmina del personal es fiscalitza per mostreig. 

Els comptes justificatius dels pagaments per justificar en alguns casos no 
es presenten en el termini i amb els justificants adequats. 

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

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

- Els convenis urbanístics 

- Els projectes de reparcel·lació  

- Les adquisicions i alienacions de béns immobles 

- Altes i baixes de l'inventari 

Control financer i d’eficàcia 

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

La societat mercantil és objecte de control financer utilitzat mitjans 
aliens i se li efectua un informe d'auditoria que es trasllada al Ple de 
l'Ajuntament fent també un seguiment de les recomanacions. 

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

L'Entitat no realitza auditories públiques ni té intenció d'establir-les. 

Sols s'ha realitzat una auditoria en una societat mercantil participada 
majoritàriament per l'Entitat que en tenen l'obligació legal, en l'altra no 
perquè està en fase de liquidació des del 26 de març de 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 
Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.310 punts, i el seu 
desglossament per subàrees és el següent: 

Subàrees Ajuntament 

Organització de l'àrea informàtica 80 

Operacions en els sistemes d'informació 390 

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

8400 

Total àrea 1.310 

Quadre 27 

Organització de l’àrea informàtica 

El departament de tecnologies de la informació (TI) no és independent de 
la resta de departaments funcionals, compta amb dos funcionaris. 

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

Pel que fa a la seguretat i protecció de dades, no s'han assignat les 
funcions que indica l'article 12 del Reial Decret 3/2010, que estableix 
l'Esquema Nacional de Seguretat i l'article 109 del Reial Decret 1720/2007 
que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades.  

L'Entitat disposa del document de seguretat a què es refereix l'article 88 
del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la LOPD, 
però no està aprovat. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. Tampoc no 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 compliment de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. No obstant això, 
segons ens indiquen, en la Junta de Govern de data 30 de desembre de 
2014, es va aprovar la "Contractació del servei d'auditoria i consultoria en 
matèria de protecció de dades". En al·legacions, ens han confirmat que 
s'ha realitzat una auditoria preceptiva d'acord amb el Reial Decret 
1720/2007, a 31 de desembre de 2015. 
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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. 

- Millorar la política de seguretat de la informació. 

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

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

- Registrar i aprovar les peticions de canvis en els programes, així 
com establir un procediment per a gestionar els canvis en els casos 
d'emergència.  

Operacions en els sistemes d'informació 

L'Entitat no disposa d'un inventari de programari i de maquinari, així 
com tampoc no hi ha procediments per a gestionar les incidències i 
problemes en els terminis adequats. 

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

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. 

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

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

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 
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control intern. En al·legacions s'han aportat les normes per a donar d'alta 
un usuari en el sistema d'informació de l'Ajuntament. 

A fi de millorar el control intern de l'àrea informàtica fem les 
recomanacions següents: 

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

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

- Potenciar la complexitat mínima de les contrasenyes i que tinguen 
una duració no superior a noranta dies i bloquejar-les després d'un 
nombre d'intents fallits igual o superior a cinc. 

- Efectuar revisions periòdiques dels perfils i permisos dels usuaris. 

- Assegurar-se de realitzar còpies de les dades dels processos 
importants de l'Entitat en una ubicació externa a la pròpia Entitat.  

- 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. 
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Alegaciones que se formulan al borrador de 
"Control interno del Ayuntamiento de Burjassot. Ejercicio 2014" 
 
 
Por la presente se realizan las siguientes alegaciones al  borrador del 
informe sobre “control interno del Ayuntamiento de Burjassot ejercicio 
2014 a las materias correspondientes a los Sistemas de Información. 
 
Primera alegación 

Apartado 2.6 del borrador del Informe, página 11, párrafo b)  
Contenido de la alegación:  
Se ha realizado auditoría preceptiva conforme al RD 1720/2007  a fecha 
31de diciembre de 2015 sobre cumplimiento de medidas relativas a los 
ficheros no automatizados y a ficheros automatizados. 
  
Documentación justificativa de la alegación:   
Informes de auditoría  
“Alegacion  1 InformeAuditoria FFAA 2015 v2.pdf” 
“Alegacion  1 InformeAuditoria FFNA 2015 v2.pdf” 
 
 
Segunda alegación 
 
Apartado 2.6 del borrador del Informe, página 11, párrafo c)  
Contenido de la alegación:  
 
Se está procediendo a la actualización del documento de seguridad que 
se facilitó para dar cuenta a la corporación así como proceder  al 
nombramiento de los responsables de seguridad. 
 
Documentación justificativa de la alegación:   
“Alegacion  2 Documento Seguridad actualizado a 5 de noviembre de 2014.pdf” 
 
 
Tercera alegación 
 
Apartado 2.6 del borrador del Informe, página 11, párrafo d)  
Contenido de la alegación:  



 

  INFORMÁTICA  
 
 
 
EL CPD está situado en la planta baja del la casa consistorial. Está 
cerrado con llave. Las personas que disponen de llave para acceder al 
mismo son las adscritas al departamento de informática. Hay una llave en 
el llavero municipal custodiado por la Policía Local, que sólo se facilita al 
personal de informática o a quien se autorice puntualmente por motivo de 
instalación, revisiones de mantenimiento, etc…  
 
Documentación justificativa de la alegación:   
Se adjunta Documento para registro de entradas. 
“Alegacion  3 Control Acceso CPD.pdf” 
 
Cuarta  alegación 
 
Apartado 2.6 del borrador del Informe, página 11, párrafo e)  
Contenido de la alegación:  
 
Para altas de usuarios existe documento en dónde en responsable 
ficheros, jefe de negociado, solicita en alta del usuario definiendo los 
accesos y permisos que debe tener para acceder a la información. 
 
Una vez creado el usuario se les facilita el nombre de usuario y claves de 
acceso, claves que deben cambiar en el primer acceso a los sistemas de 
información así como la normativa de obligado cumplimiento en materia 
de seguridad. 
 
Documentación justificativa de la alegación:   
“Alegacion  4 Alta de usuario sistemas de información.pdf” 
“Alegacion  4 FORMULARIO SOLICITUD RECURSOS INFORMATICOS.pdf” 
 
Quinta  alegación 
 
Apartado sobre tareas de programación y desarrollo, página 56. 
 
Contenido de la alegación:  
 
El 99% de las aplicaciones utilizadas en la entidad han sido desarrolladas 
por empresas externas no existiendo departamento de desarrollo de 
aplicaciones. 
 
Documentación justificativa de la alegación:   -  



 

  INFORMÁTICA  
 
 

 
 
Sexta alegación 
 
Apartado sobre operaciones en los sistemas de información, 
inventario de software y hardware, página 56 
 
Contenido de la alegación:  
 
El departamento de Informática dispone de los acuerdos de adquisición 
de equipos y programas. Se realiza control sobre los contratos de 
mantenimientos tanto de software como de hardware con el fin de 
tenerlos actualizado. 
 
Las incidencias más significativas se registran en una cuenta incidencias 
junto con su resolución.  
 
La gestión de ls incidencias  del departamento se registran en una cuenta 
bitácora con  fines estadísticos. 
 
Se ha elevado informe con  propuesta de contratación de plataforma de 
gestión centralizada en materia de seguridad, gestión centralizada de 
activos (inventariado software y hardware, control de versiones, usos e 
incidencias), sistema de tickets para organización, clasificación y 
resolución de incidencias, control de dispositivos y seguridad de los 
mismos y control de accesos. Se ha solicitado la contratación con fecha 
límite 22 de abril, fecha de expiración de la actual plataforma de 
seguridad antivirus y malware. Expediente de contratación 92/2016-
04.01.03 - CONTRATACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS, 
GESTIÓN DE INVENTARIO IT Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 
Documentación justificativa de la alegación:   
 
Séptima alegación 
 
Apartado sobre control de acceso a datos y programas y 
continuidad del servicio, supresión de utilización de cuentas 
genéricas, página 57. 
 
Contenido de la alegación:  
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Mediante el procedimiento descrito en la alegación cuarta se dota al 
personal con acceso a las IT de usuarios y contraseñas tanto para 
validación en el dominio, acceso a servidores y acceso a aplicaciones, así 
como para uso de impresoras. 
 
Las únicas contraseñas genéricas son las de Administrador de los 
diferentes sistemas. 
 
Documentación justificativa de la alegación: 
 
Octava alegación 
 
Apartado sobre control de acceso a datos y programas y 
continuidad del servicio, realización de copias de los datos de los 
procesos importantes de la Entidad en una ubicación externa a la 
propia entidad, página 57. 
 
Contenido de la alegación:  
 
Está en proceso la adquisición de un sistema de copias de seguridad con 
realización de copia en el cpd ubidcado en la casa consistorial el cpd y 
copia redundada en edificio externo.  Expediente  000209/2015-04.02.03 
000209/2015-04.02.03 SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE COPIAS DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BURJASSOT 
 
Documentación justificativa de la alegación: 
 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT, 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 febrer de 2016 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 16 de març 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 8 
d'abril 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 2.1, paràgraf 1r.a) i apartat "Ens dependents o participats per 
l'Entitat", paràgraf 4 de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega en relació amb l'observació que figura en l'esborrany de 
l'Informe, sobre el fet que en la Plataforma de Rendició de Comptes no 
figuren ni dos consorcis ni una fundació. En la fase de comentar el 
projecte d'informe, se'ns va comunicar que un consorci i la fundació ja 
figuraven en la dita Plataforma, raó per la qual aquest fet es va indicar en 
el projecte. Ara, en al·legacions, indiquen que han registrat el consorci 
que faltava, raó per la qual cal dir en l'annex i en les conclusions de 
l'Informe de fiscalització que l'Ajuntament ha registrat en la Plataforma 
els tres ens. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.1, paràgraf 5è.e) i apartat "Endeutament", paràgraf 7 de l'annex IV 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat al·lega en relació amb la falta d'informació que recull la web 
referent a l'import del deute i la seua evolució en els últims exercicis. En 
al·legacions ens remeten  que aquesta informació ja s'ha incorporat en 
l'apartat de transparència de la web municipal. Indicarem en l'annex que 
la dita informació ja ha sigut incorporada a la web municipal. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat 2.2, paràgraf 4t.d) i apartat "Despeses d'inversió", paràgraf 5 de 
l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que el pressupost de l'Entitat per a l'exercici de 2014 compta 
amb el corresponent programa d'inversions, configurat com a annex al 
pressupost general, però no hi ha un pla anual per part de l'Ajuntament, 
ja que segons el qüestionari és l'alcalde el que efectua aquestes funcions 
i d'acord amb la resposta donada no existeix el dit pla. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Apartat 2.3, "Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle 
pressupostari" paràgraf 1r.a) i apartat "Ens dependents o participats per 
l'Entitat", paràgraf 5 de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que si bé s'han d'analitzar de manera desagregada les distintes 
entitats dependents de l'Ajuntament, l'anàlisi i definició de l'estabilitat 
pressupostària es realitza a escala consolidada. L'Informe de fiscalització 
el que aplega és l'existència d'entitats que en depenen que mostraven 
desequilibri en termes d'estabilitat pressupostària. L'al·legació confirma 
el que expressa l'Informe. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 2.3, "Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle 
pressupostari" paràgraf 3r.c) i apartat "Pressupostos", paràgraf 13è de 
l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma allò que exposa l'Informe, que l'Ajuntament no 
acompleix amb altres tràmits relatius al cicle pressupostari. Manifesten 
que el retard és imputable als ens que en depenen. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Apartat 2.4, paràgraf 6è.f) i apartat "Tresoreria", paràgrafs 17, 18 i 19 de 
l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Aquesta al·legació es refereix a dues qüestions. D'una part l'Ajuntament 
al·lega i ho documenta que hi ha un error en l'import prèviament facilitat 
en els qüestionaris referents als pagaments per justificar no justificats en 
el termini legal, i que l'import correcte és 19.374 euros en compte de 
21.153 euros, facilitat inicialment, raó per la qual cal recollir aquesta 
modificació. 

Pel que fa als acomptes de caixa fixa, al·lega que hi ha un error en 
l'Informe de fiscalització, ja que es va indicar que els acomptes de caixa 
no es justifiquen regularment, quan en el qüestionari la resposta va ser 
afirmativa. Estimar l'al·legació i eliminar de l'Informe la dita afirmació, 
puix que en els annexos de l'Informe està correcte. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.5, paràgraf 1r.a), i apartat "Funció interventora-informes 
específics", paràgraf 1r de l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

El nostre Informe indica que no es va realitzar l'informe sobre el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en les 
modificacions pressupostàries de 2014. 

L'al·legació justifica que el dit informe no és necessari d'acord amb una 
consulta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l'Administració Local i la resposta de la IGAE. 

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 en el pressupost inicial i 
les seues modificacions, del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
correspondrà a la Intervenció local. 

Si el que pretén la dita 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 aquesta no efecte l'estabilitat pressupostària perquè 
no es produïsca un desequilibri, raó per la qual no s'estima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Apartat 2.5, paràgraf 4t.d) i apartat "Funció interventora-control financer i 
d'eficàcia", paràgraf 1r de l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament indica que sí que fa el control financer i d'eficàcia en la 
societat mercantil i que en relació amb l'Entitat i altres entitats que en 
depenen la Intervenció està estudiant la possibilitat d'aprovar un 
reglament propi de fiscalització interna a fi de recollir els aspectes propis 
de la fiscalització i regular el control financer i d'eficàcia. L'al·legació 
confirma el que s'ha expressat en l'annex. Afegir en l'Informe i en els 
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annexos que l'Ajuntament no ha implantat el control financer i 
d'eficàcia sobre la pròpia Entitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Apartat "Subvencions", paràgraf 7è de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que exposa l'Informe, la inexistència d'un pla 
estratègic de subvencions. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació: 

Apartat "Pressupostos", paràgraf 7è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que exposa l'Informe, l'incompliment de la regla 
de despesa, i no diu res sobre formular un nou pla econòmic i financer. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Onzena al·legació: 

Apartat "Pressupostos", quadre 17 de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, l'Ajuntament indica que el Compte General de 2014 es va 
presentar en termini al Ple i que així es va respondre en el qüestionari. El 
qüestionari es va rebre abans que el Ple aprovés el Compte General; i en 
la Plataforma de Rendició de Comptes la data de presentació del dit 
Compte al Ple és el dia 27 d'octubre de 2015, després del primer d'octubre 
de 2015, per tant fora del termini legal. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

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

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que exposa l'Informe, que no existeixen normes 
escrites sobre l'arxiu de documents comptables, la seua accessibilitat i 
protecció segura. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Apartat "Funció interventora-informes específics", paràgraf 1r de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que expressa l'Informe que en les bases 
d'execució no estan detallats el tipus de despeses, ni els extrems que 
s'han de comprovar en la fiscalització prèvia limitada. S'indica que es 
fiscalitza qualsevol acte del que es deriven obligacions econòmiques, 
amb l'única limitació dels mitjans materials i humans disponibles, però 
no s'aporta res nou al que ja s'ha analitzat, raó per la qual es desestima 
l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Catorzena al·legació: 

Apartat "Funció interventora-informes específics", paràgraf 1r de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació diu que detecten un error en les conclusions de l'Informe a la 
vista de les respostes del qüestionari previ, però no és així, ja que en el 
qüestionari es va respondre que l'interventor no va elaborar l'informe 
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en 2014 del 
Compte General, que és el que indica l'Informe i s'afegeix que sí que es 
va fer a escala consolidada, raó per la qual cal desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Funció interventora-informes específics", paràgraf 5è de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació diu que s'ha de corregir l'error que l'informe de la Intervenció 
sobre la liquidació del pressupost no es pronuncia sobre l'evolució de les 
dades en relació amb l'exercici anterior perquè el qüestionari previ es va 
respondre que sí. Quant a això, cal oposar que el qüestionari es va 
corregir posteriorment i el responsable de l'àrea el va signar perquè no 
estaven aquestes dades i tampoc no constaven en l'informe de la 
liquidació del pressupost, raó per la qual cal desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setzena al·legació: 

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

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe, que la nòmina es fiscalitza 
en aqueix exercici per mostreig. S'afegeix que en l'exercici 2015, s'ha 
exercit la fiscalització plena de les nòmines del personal funcionari i 
laboral amb periodicitat mensual, fet que confirma el que indica 
l'Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dissetena al·legació: 

Apartat "Funció interventora-informes específics", paràgraf 11è de l'annex V 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'Informe de fiscalització s'indica que no en tots els casos es realitzen 
informes de fiscalització sobre diversos aspectes (convenis urbanístics o 
projectes de reparcel·lació...), que és el que es va contestar en el 
qüestionari. S'al·lega, però, que durant l'exercici de 2014 no es van 
tramitar expedients sobre aquestes matèries i s'indica que si aquests 
expedients tingueren contingut econòmic ens trobaríem en el supòsit 
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d'omissió de fiscalització. Com que es confirma el que expressa 
l'Informe, es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Divuitena al·legació: 

Apartat "Funció interventora-Control financer i d'eficàcia", paràgraf 3r de 
l'annex V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En aquesta al·legació es fa referència a l'establiment d'indicadors. 
S'al·lega que es va respondre afirmativament a la pregunta en el 
qüestionari previ, quan el que es preguntava era si existien indicadors 
relacionats amb l'eficiència i l'eficàcia, i no els que figuren en el Compte 
General, raó per la qual es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

B) AL·LEGACIONS EFECTUADES PER LA TRESORERIA 

Primera al·legació: 

Apartat "Recaptació", paràgraf 4 de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que els tributs es gestionen mitjançant l'aplicació 
d'una empresa privada que compta amb una interfície de connexió que 
permet comptabilitzar les diferents operacions des de la base de dades 
de gestió tributària, raó per la qual caldrà afegir aquesta observació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

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

Comentaris: 

L'Informe de fiscalització expressa que hi ha valors prescrits per un 
import d'1.085.766 euros. Aquesta informació recull la resposta de la 
pregunta K21. Ara, en al·legacions, s'indica que una vegada examinada la 
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informació que es troba en la Tresoreria es pot concloure la inexistència 
de valors prescrits, i que els drets pendents de cobrament d'exercicis 
anteriors corresponen a crèdits incobrables, fallits, etc., que s'haurien 
d'anul·lar, ja que no s'han tramitat els expedients corresponents. 

No s'accepta l'al·legació perquè no s'ha acreditat que aquests drets no 
estiguen prescrits. A més a més, els drets pendents de cobrament a 31 de 
desembre de 2014, d'exercicis tancats de 2009 i anteriors és de 3.594.195 
euros i atesa la seua antiguitat podrien estar prescrits. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat "Recaptació", paràgraf 18è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que expressa l'Informe, que l'ingrés en comptes 
bancaris de la recaptació en metàl·lic no es realitza diàriament. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Apartat "Tresoreria", paràgraf 3r de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que expressa l'Informe, que existeixen comptes 
restringits que no formen part del saldo de tresoreria. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

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

Comentaris: 

En la visita es va confirmar i comprovar que eren quatre les persones 
autoritzades per a accedir als comptes de l'Entitat per mitjà d'internet, 
els tres clavers i l'habilitat de caixa fixa, raó per la qual es desestima 
l'al·legació. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

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

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe referent als plans de 
tresoreria.  

S'al·lega basant-se en l'argument que no hi ha obligació legal que els 
plans de tresoreria els aprove cap òrgan. 

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 
aqueix 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 el considera un instrument 
fonamental per a la sostenibilitat financera que ha de ser actualitzat. A 
l'interventor correspon el seguiment del compliment del període de 
pagament que, en el cas d'incompliment per a les grans entitats, ha 
d'efectuar una comunicació d'alerta en el termini de quinze dies des que 
el detecte, a l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera de les 
corporacions locals i a la Junta de Govern de la Corporació (article 18). 

En conclusió, abans que es considerés el pla de tresoreria com un 
instrument de sostenibilitat financera, hauria 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. 

Setena al·legació: 

Apartat "Tresoreria", paràgraf 10è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En el qüestionari es va contestar que no hi havia segregació de funcions 
entre la comptabilitat i el control de fons, raó per la qual es desestima 
l'al·legació. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

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

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe, l'existència de fons en 
efectiu. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Apartat "Tresoreria", paràgraf 14è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe, que s'efectuen pagament 
mitjançant efectes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació: 

Apartat "Tresoreria", paràgraf 15è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe, que no es duen registres 
auxiliars de tresoreria. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Tresoreria", paràgraf 19è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe, vegeu la sisena al·legació  
de l'Àrea d'Intervenció. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Apartat "Tresoreria", paràgraf 20è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'Informe referent al període mitjà de 
pagament. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Apartat "Tresoreria", paràgraf 23è de l'annex IV de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En el qüestionari es va contestar que no existia constatació de les 
negociacions realitzades amb les entitats bancàries a fi d'obtenir la major 
rendibilitat possible dels saldos en els comptes. En l'al·legació no se 
n'argumenta res, raó per la qual es desestima. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Primera al·legació: 

Apartat 2.3, "Organització i funcionament corporatiu", paràgraf 1r.a) i apartat 
"Aspectes organitzatius de l'Entitat", paràgraf 9è, de l'annex III de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, l'Ajuntament discrepa de l'afirmació relativa que les 
indemnitzacions per assistència no s'ajusten als límits establits pels 
pressupostos generals de l'Estat. Fa referència a la disposició addicional 
norantena en la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat, que diu que el límit màxim total que poden percebre 
els membres de les corporacions locals per tots els conceptes és de 
55.000 euros i s'al·lega que no els sobrepassen. L'article 75 bis.1 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, fa referència als límits referents 
als regidors en règim de dedicació exclusiva, quan l'Informe de 
fiscalització el que indica és que no s'ha acreditat que les 
indemnitzacions per assistència no s'ajusten als límits establits pels 
pressupostos generals de l'Estat, fet que s'ha de recollir en l'Informe.  

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 2.3, "Contractació", paràgraf 1r. a) i apartat "Contractació i compres" 
paràgraf 7è, de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, l'Ajuntament discrepa de l'afirmació relativa al fet que no 
s'ha seleccionat  tots els contractistes segons els principis de publicitat, 
concurrència i transparència. Si bé es va respondre que la contractació 
s'havia efectuat respectant aquests principis, el fet és que els informes 
de la Intervenció acrediten que no sempre ha sigut així, tal com recull 
l'informe de fiscalització. El que s'al·lega confirma el que diu l'Informe, ja 
que mostra exemples d'advertiments de la Intervenció, concloent que no 
es pot afirmar que de manera general no s'han seleccionat tots els 
contractistes segons aquests principis. En l'Informe s'indica que no s'ha 
acreditat que tots els contractistes s'hi hagen seleccionat seguint aquests 
criteris, però no de forma general, raó per la qual es desestima 
l'al·legació. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat 2.3, "Contractació", paràgraf 2n. b) i apartat "Contractació i compres" 
paràgraf 8è, de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, l'Ajuntament discrepa de l'afirmació relativa al fet que en 
2014 s'ha efectuat un fraccionament de l'objecte del contracte en algun 
expedient (amb l'excepció dels lots). Si bé es va respondre que la 
contractació s'havia efectuat sense fraccionar l'objecte del contracte, el 
fet és que els informes de la Intervenció acrediten que no sempre ha 
sigut així, tal com s'indica en l'Informe de fiscalització. El que s'al·lega 
confirma el que diu l'Informe, ja que mostra els advertiments de la 
Intervenció com a base del que hem indicat, raó per la qual es desestima 
l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

D) AL·LEGACIONS EFECTUADES PER INFORMÀTICA 

Primera al·legació: 

Apartat 2.6, paràgraf 2n.b) i apartat "Organització de l'àrea d'informàtica", 
paràgraf 5è, de l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que a 31 de desembre de 2015 es va realitzar una 
auditoria preceptiva d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, sobre el 
compliment de mesures relatives als fitxers no automatitzats i a fitxers 
automatitzats. L'al·legació confirma que en el 2014 no s'havia fet cap 
auditoria. Afegir en l'annex que a 31 de desembre de 2015 es va realitzar 
aqueixa auditoria. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.6, paràgraf 3r.c) i apartat "Organització de l'àrea d'informàtica", 
paràgraf 4t, de l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'Informe es fa referència al fet que l'Entitat disposa del document de 
seguretat, però aquest no està aprovat. En al·legacions s'indica que està 
actualitzant-se el dit document, així com nomenant-se els responsables 
de seguretat. L'al·legació confirma el que expressa l'Informe, encara que 
en l'apartat 2.6 caldria matisar la conclusió: "L'Entitat 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, 
però no està aprovat". 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat 2.6, paràgraf 4t.d) i apartat "Operacions en els sistemes 
d'informació", paràgraf 3r, de l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que el CPD està situat en la planta baixa i tancat 
amb clau, i que les persones que en tenen la clau són les adscrites al 
departament d'informàtica. L'Informe indica que no existeix una relació 
escrita i aprovada de les persones autoritzades per a accedir al CPD i no 
se'ns ha facilitat, raó per la qual es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Apartat 2.6, paràgraf 5è.e) i apartat "Control d'accés a dades i programes i 
continuïtat del servei", paràgraf 1r, de l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

L'Ajuntament al·lega que sí que existeix un document d'alta d'usuaris on 
el responsable sol·licita l'alta d'usuari definint les normes d'ús del 
sistema d'informació. En el qüestionari previ es va contestar que no 
existeixen procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i 
modificacions) d'usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. Incloure en 
l'annex que en al·legacions s'ha aportat el document d'alta d'usuari i 
eliminar en l'Informe la paraula "altes" de l'apartat e). 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat "Organització de l'àrea d'informàtica", paràgraf 7è, de l'annex VI de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega al que indica l'Informe que les tasques de programació  i 
desenvolupament les han de realitzar persones diferents de les que 
tenen assignades responsabilitats de gestió en TI, argumentant que el 
99% de les aplicacions utilitzades han sigut desenvolupades per 
empreses externes. En el qüestionari previ es va contestar que no i en 
al·legacions no s'ha aportat res que desvirtue el que expressa l'Informe, 
raó per la qual es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Apartat "Operacions en els sistemes d'informació", paràgrafs 1r i 2n, de 
l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Informe expressa que l'Ajuntament no té un inventari de maquinari ni 
de programari i que no hi ha procediments per a gestionar les 
incidències i s'al·lega que s'ha elevat un informe amb proposta de 
contractació de plataforma de gestió centralitzada en matèria de 
seguretat, gestió centralitzada d'actius, classificació i resolució 
d'incidències, etc. L'al·legació confirma el que indicava l'Informe, raó per 
la qual es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Control d'accés a dades i programes i continuïtat del servei", 
paràgraf 4t, de l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma la recomanació que indica l'Informe, és a dir que hi 
ha contrasenyes genèriques i s'han de suprimir. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Apartat "Control d'accés a dades i programes i continuïtat del servei", 
paràgraf 7è, de l'annex VI de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma la recomanació que indica l'Informe, és a dir que 
cal assegurar-se de realitzar còpies de les dades dels processos 
importants de l'Entitat en una ubicació externa a la pròpia Entitat, ja que 
està en procés d'adquisició d'un sistema de còpies de seguretat 
d'aquestes característiques. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

E) AL·LEGACIONS EFECTUADES PELS SERVEIS SOCIALS I BENESTAR 
SOCIAL 

Primera, segona i quarta al·legació: 

Apartat "Subvencions" en general de l'annex III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament informa sobre el departament de serveis socials, sobre la 
legislació i que a l'efecte d'esmenar les deficiències i incorporar les 
recomanacions formulades per la Sindicatura de Comptes, s'intentarà 
solucionar-les. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat "Subvencions", paràgrafs 17è i 22è de l'annex III de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

En al·legacions s'indica que sí que es comprova la realització de 
l'activitat subvencionada i que la justificació presentada pel beneficiari 
és vinculant per a l'activitat subvencionada. En el qüestionari es va 
contestar que sí que es comprovava la realització de l'activitat 
subvencionada, però la Intervenció no ho va confirmar. Quant a la 
vinculació del pressupost, dos serveis dels tres contestaren no, raó per la 
qual es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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