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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 Dénia. 

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 en 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 33.620 punts que es mostra en el quadre 
següent per àrees i subàrees. 
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Quadre 1 

En les annexos III, IV, V i VI es recullen, respectivament, les conclusions 
de les àrees de Gestió Administrativa, Gestió Econòmica i Financera, 
Intervenció i Entorn tecnològic. 

ÀREES 
Annex Punts 

obtinguts  
Puntuació 
màxima 

1.  ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA III   

 Aspectes organitzatius de l'Entitat   915 1.050 

 Ens dependents o en els que participe l'Entitat  1.300 1.500 

 Personal al servei de la Corporació  2.880 3.300 

 Secretaria, registre i actes  875 1.050 

 Inventari de béns i patrimoni  235 2.550 

 Subvencions  1.715 2.250 

 Contractació i compres  2.740 3.300 

 TOTAL ÀREA 1  10.660 15.000 

2.  ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA IV   

 Pressupostos  2.455 3.750 

 Despeses d'inversió  190 450 

 Ingressos tributaris, preus públics i multes  1.020 1.050 

 Ingressos per transferències  255 300 

 Recaptació  930 1.350 

 Tresoreria  1.700 3.000 

 Comptabilitat  2.330 3.000 

 Endeutament  1.960 2.100 

 TOTAL ÀREA 2  10.840 15.000 

3.  ÀREA D'INTERVENCIÓ V   

Organització i regulació  350 350 

Funció interventora  7.700 11.190 

Control financer i d'eficàcia  1.290 3.460 

 TOTAL ÀREA 3  9.340 15.000 

4.  ÀREA DE L'ENTORN TECNOLÒGIC VI   

Organització de l'àrea informàtica  1.020 2.280 

Operacions en els sistemes d'informació  610 990 

Control d'accés de dades i programes i continuïtat del servei  1.150 1.730 

TOTAL ÀREA 4  2.780 5.000 

TOTAL ÀREES  33.620 50.000 
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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 

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

determinar 
Societats mercantils 1 1 1  
Entitats públi. empresa.     
Fundacions    2 
Consorcis    6 
Mancomunitats    1 
Altres     

Quadre 2 

 Pel que fa a això, hi ha una societat mercantil participada per 
l'Ajuntament en menys del 50%, així com tres consorcis que no 
s'han registrat ni en la Plataforma de Rendició de Comptes de les 
Entitats Locals ni en les bases de dades d'entitats dependents del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
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b) L’Entitat no disposa d'un manual que aplegue les funcions  de les 
unitats que s'han analitzat en aquest Informe.  

c) L'Ajuntament disposa d'una relació i una classificació de llocs de 
treball, aquesta última actualitzada el 6 de juny de 2014. La 
classificació de tots els llocs de treball de l'Entitat no està 
degudament aprovada.  

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 
composició i les funcions dels òrgans de govern, els ordres del dia 
de les sessions del Ple i les actes de la Junta de Govern.  

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 i que els drets per 
transferències es comptabilitzen sense tenir en compte el que 
estableix la IGAE. 

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) En els anys 2013 i 2014 es van aprovar vuit expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 3.499.457 
euros. 

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

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

Organització i funcionament corporatiu 

a) 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. 

Personal 

a) El complement de productivitat no està vinculat a un sistema 
d'avaluació d'objectius (article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 
d'abril). 
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Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari  

a) 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). 

b) 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 els 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). 

Contractació 

a) No tots els expedients de contractació contenen l’acte formal de 
recepció (article 222 del TRLCSP). 

b) El perfil de contractant no inclou ni l'anunci de la licitació ni la 
formalització del contracte (article 53 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 tots els trimestres de l’exercici (article 216 del TRLCSP). 

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) Ni l'Ajuntament ni les entitats que en depenen disposen d'un 
inventari aprovat, fet que implica un incompliment de l'article 86 
del TRRL i 17 de l'RB. 

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 el beneficiari de la subvenció siga el titular del 
compte a què es transfereix (article 30 i següents de l’LGS). 

d) Hi ha set comptes bancaris, sis de restringits i un d'operatiu, amb 
un import total de 40.075 euros, que no estan inclosos en l’arqueig. 

e) Hi ha comptes amb disposició solidària quan s'opera per mitjà de la 
banca per Internet. 
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f) Es realitzen arquejos suportats amb conciliacions bancàries, encara 
que no amb la periodicitat suficient. 

g) Hi ha valors prescrits, l'import dels quals no ha sigut facilitat i no es 
tramiten expedients per a determinar possibles responsabilitats. 

2.5 Intervenció 

a) L'Entitat té establida la fiscalització limitada de les despeses 
degudament aprovada pel Ple, no obstant això, no realitza la 
fiscalització plena posterior (article 219 del TRLRHL).  

b) No es realitza tampoc un informe que aplegue la fiscalització plena 
posterior dels ingressos, quan hauria d'haver-se efectuat en 
substituir la seua fiscalització prèvia per la presa de raó (article 219 
del TRLRHL). 

c) Quan s'omet la fase de fiscalització no s'emet cap informe.  

d) No es van realitzar els informes 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 deute públic (articles 4 i 13 de la 
LOEPSF), sobre les modificacions del pressupost ni sobre el Compte 
General de 2014. 

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

f) No es realitza la fiscalització prèvia de les subvencions concedides 
directament. 

g) En cap cas es comprova ni fiscalitza la nòmina en la seua integritat. 

h) L’Ajuntament no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia. En 
aquest sentit, l’Entitat no ha fixat els objectius dels programes, ni 
determinat el cost dels serveis (articles 220 i 221 del TRLRHL). 

i) La societat mercantil participada majoritàriament per l'Entitat, no 
ha sigut auditada malgrat existir aqueixa obligació. (article 220 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 hi ha una relació escrita i aprovada de les persones autoritzades 
per a accedir al Centre de Procés de Dades (CPD). 



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

11 
 

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

3. RECOMANACIONS 

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

1. Elaborar manuals de funcions de les distintes àrees. 

2. Recollir en el perfil de contractant aquells continguts de caràcter 
voluntari. 

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

4.  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.  

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

6. Segregar les funcions d'intervenció i gestió econòmica de l'Entitat. 

7. 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. 

8. Realitzar arquejos suportats amb conciliacions bancàries amb una 
periodicitat mínima d'un trimestre. 
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4. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

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

València, 14 de juny de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX I 

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

Disposicions generals 

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

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

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

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

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

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

Béns de les entitats locals 

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

Serveis de les entitats locals 

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

Personal al servei de les entitats locals 

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

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

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

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

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

Hisendes locals 

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

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

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

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

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

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

Subvencions 

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

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

Legislació tributària i de recaptació 

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

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

Contractes del sector públic 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 
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- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informació general 
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Descripció de l’Ajuntament 

El municipi de Dénia està situat a la província d'Alacant a la comarca de 
la Marina Alta. La població és de 41.672 habitants, segons l’actualització 
del cens a 1 de gener de 2014. Després de les eleccions de l’any 2015, la 
Corporació està formada per 21 regidors. 

Informació econòmica 

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

Concepte 2012 2013 2014 

Pressupost inicial ingressos 55.587.996 47.180.960 46.319.306 

Pressupost inicial despeses 55.048.890 47.180.960 46.319.306 

Previsions ingressos definitives 64.741.662 56.443.594 66.293.883 

Previsions despeses definitives 64.202.556 56.443.594 66.293.883 

Drets reconeguts 63.774.823 50.221.524 66.255.949 

Obligacions reconegudes 49.459.120 51.878.331 61.370.387 

Resultat pressupostari ajustat 15.333.150 4.341.515 5.681.377 

Romanent de tresoreria per a desp. grals. 4.598.866 2.178.770 3.806.585 

Romanent de tresoreria total  13.003.972 9.500.142 9.672.305 

Quadre 3 

El resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria van ser 
positius en els tres anys. 

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

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 
anteriors a 

2014 

Despeses 
de l’exercici 

2014 

2013 4 2.042.585 2.042.585   

2014 4 1.456.871 1.180.127 276.745 

Total 8 3.499.457 3.222.712 276.745 

Quadre 4 
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A més, hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2014 per 
import de 234.536 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 4.352.316 4.634.602 4.029.675 

A llarg termini 37.428.178 29.658.513 30.148.577 

Total deute 41.780.494 34.293.116 34.178.253 

Quadre 5 

El gràfic següent mostra la informació del quadre anterior: 

 

Gràfic 3 

De les dades que es mostren en el quadre anterior es desprèn que el 
deute s'ha mantingut estable en els dos últims exercicis, tant en el llarg 
com en el curt termini. 

El quadre següent mostra, en euros, la capacitat de finançament i 
l’estalvi net a 31 de desembre de 2012, 2013 i 2014: 
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Conceptes  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Estalvi net 309.386 9.230.410 7.031.552 

Capacitat o necessitat de 
finançament 4.188.079 4.188.079 5.638.271 

Quadre 6 

Els gràfics següents mostren la informació del quadre anterior: 

 

Gràfic 4 

 

Gràfic 5 
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De les dades que es mostren en el quadre anterior observem que l'estalvi 
net ha augmentat significativament en l'exercici de 2013 respecte a 2012.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 
Conclusions de l’Àrea de Gestió Administrativa 
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Aspectes organitzatius de l'Entitat 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 915 punts. 

L'Entitat no exerceix competències diferents de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació. 

L'Ajuntament disposa d’un reglament orgànic, aprovat pel Ple el 26 de 
desembre de 2013, segons figura en el BOP de 31 de març de 2014. També 
compta d'un organigrama actualitzat de data 26 de juny de 2015.  

El nombre de membres de la Junta de Govern i de tinents d'alcalde, així 
com el nombre de comissions informatives, sense considerar la Comissió 
Especial de Comptes, es mostra en el quadre següent:  

 

 Membres Junta de 
Govern (*) 

Tinents 
d'alcalde 

Comissions 
informatives 

Nombre 8 7 7 

(*) Incloent-hi el president 

Quadre 7 

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

Dels vint-i-un regidors de la Corporació, dèsset reben indemnitzacions 
per assistències per un import total de 172.745 euros. 

Els nomenaments dels funcionaris d'ocupació i les seues retribucions  no 
es van publicar en el BOP (article 104 de l'LBRL). 

En la pàgina web de l'Entitat no figuren les dades sobre composició i 
funcions dels òrgans de govern. 

Ens dependents o participats per l'Entitat 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 1.300 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.  
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Ens participats al 100% 

 Nombre 
societats 
mercantils Tipus de control 

Intervenció prèvia plena N/A 

Intervenció limitada N/A 

Control financer 1 

Auditoria 0 

Total 1 

Quadre 8 

 

Societats mercantils participades 
per l'Entitat amb menys del 100% 

Nombre 

Tipus de control 
Entre el 50% 

i 100% 
Menys del 50% 

Control financer 1 1 

Auditoria pública 0 0 

Total 1 1 

Quadre 9 

L'Entitat participa en dues fundacions, en una mancomunitat i sis 
consorcis. 

En el terme municipal de l'Ajuntament hi ha dues entitats locals menors. 

La comprovació de la informació de què disposa l'Ajuntament amb altres 
fonts, ha posat de manifest el següent: 

- Hi ha una societat mercantil participada per l'Ajuntament amb 
menys del 50%, que no s'ha registrat en la Plataforma de Rendició 
de Comptes de les Entitats Locals. 

- Això mateix ha succeït amb tres consorcis. 

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

Personal al servei de la Corporació 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 2.880 punts. 
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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:  

 

 

Gràfic 6 

En les dades que es reflecteixen en el gràfic anterior s’observa que el 
nombre de funcionaris va experimentar entre el període de 2012 a 2014 
un increment del 15,1%, en passar de 377 a 434 persones, per raó de 
l'augment del nombre de funcionaris interins, que passa de 117 en 2012 a 
160 en 2014, ja que els funcionaris de carrera han crescut en una menor 
proporció: catorze persones en el total del període. 

A 31 de desembre de 2012 i de 2013 no hi havia cap persona en comissió 
de serveis i a 31 de desembre de 2014, n'hi ha cinc. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral temporal i 
del personal laboral fix. És destacable que s’ha produït una reducció del 
81,5% en el nombre de laborals temporals. 
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Gràfic 7 

El gràfic següent mostra l'evolució del personal eventual que en el 
període analitzat es manté en onze persones. 
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De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent: 

- La relació de llocs de treball va ser aprovada l'11 d'agost de 2004 i la 
seua última modificació es va aprovar el 6 de juny de 2014 (article 
33.f de l'LBRL) i es va publicar el 13 de juny del mateix any (article 
74 de l’EBEP). 

- Els llocs de treball s'han classificat d'acord amb els criteris de 
valoració objectius i quantificables, encara que l'estudi que va 
servir de base per a aquesta valoració no ha sigut aprovat (article 35 
de l'LFPV). Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

- En l'RLT no consta l'adscripció orgànica ni els mèrits dels 
treballadors (article 35.3 de l'LFPV). 

- El complement de productivitat el cobren alguns funcionaris i no 
està vinculat a una valoració objectiva de l'exercici realitzat (article 
5 del Reial Decret 861/1986). Aquesta incidència s'ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern.  

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. 

Secretaria, registre i actes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 875 punts. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari hi ha un organigrama 
del departament de la Secretaria que va ser actualitzat en data 26 de 
juny de 2015. Les funcions de Secretaria i registre les exerceix un 
funcionari amb habilitació nacional que va ocupar el seu lloc per 
concurs. 

No hi ha registres auxiliars que depenen del Registre General. 

Pel que fa a l’accés de la informació, l’Ajuntament compleix l’article 15 del 
ROF, ja que tots els membres de la Corporació poden accedir als expedients 
abans de les reunions del Ple. En aquest sentit es compleix l’article 77 de 
l'LBRL, ja que en 2014 es van realitzar un total de 188 peticions al president 
de l’Entitat, i van ser ateses totes). 

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, però té previst fer-ho en desembre de 2015. 
Així mateix, la web de l'Entitat no recull informació sobre els ordres del 
dia de les sessions del Ple ni sobre les actes de la Junta de Govern Local. 
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El quadre següent reflecteix com es realitza la defensa i l’assessoria 
jurídica, encara que solament siga en alguna àrea: 

 
Defensa Assessoria 

Import 
anual 

Advocats interns       

Advocats externs 1  1  125.800 

Quadre 10 

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

- Implantar el registre telemàtic. 

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

Així mateix i amb el mateix objectiu, es recomana implantar la gestió 
informatitzada dels expedients, així com portar un registre sobre els 
contractes, convenis firmats i poders atorgats. 

Inventari de béns i patrimoni 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 235 punts. 

En l’Àrea de Patrimoni treballen dues persones, distribuïdes en un 
negociat. 

Ni l'Ajuntament ni les entitats que en depenen disposen d’un inventari 
aprovat, fet que comporta un incompliment de l'article 86 del TRRL i del 
17 de l'RB. Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

A més a més, no tots els béns immobles i els drets reals estan inscrits en 
el Registre de la Propietat (article 36 de l'RB). 

Recomanem elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles 
propietat de l'Entitat. 

Subvencions 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.715 punts. 

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

Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
puja a 835.310 euros, 787.310 dels quals s’han concedit directament i la 
resta en règim de concurrència competitiva. 

En el quadre següent es mostra 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 

787.310 

Subvencions imposades per una norma de rang legal  

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

 

Total 787.310 

Quadre 11 

Atenent la font de finançament ens han aportat la informació reflectida 
tot seguit (F.9): 

Administració Import en euros 

Unió Europea  

Estat  

Pròpia entitat local 835.310 

Diputació  

Comunitat Autònoma  

Altres entitats públiques  

Entitats privades  

Total 835.310 

Quadre 12 

L’Entitat ha incomplit l’obligació de subministrar la informació a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (article 20 de l’LGS). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Les bases generals per a la concessió de subvencions estan regulades 
mitjançant una ordenança aprovada pel Ple. 
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Segons les comprovacions efectuades, les bases reguladores de 
subvencions no consideren alguns dels requisits establits en l'article 17 
de l’LGS: 

a) La quantia individualitzada de la subvenció o els criteris per a 
determinar-la. 

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

c) La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de 
qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals. 

En la justificació de la subvenció no es comprova: 

a) Que l'import de les subvencions concedides no supere el cost de 
l'activitat subvencionada. (article 19.3 de l'LGS). 

b) Que el beneficiari de la subvenció siga el titular del compte a què 
se'n transfereix. 

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. 

Contractació i compres 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.740 punts. 

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

En el quadre següent es mostra l’import d’adjudicació, de la modificació 
s' 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 113.502  1 

Altres    

  Subtotal 113.502  1 

Concessió obres 
públiques 

Obert 
   

Restringit    

Negociat amb publicitat    

Negociat sense publicitat    

Altres    

  Subtotal    

Subministraments 

Obert 175.765  2 

Restringit    

Negociat amb publicitat    

Negociat sense publicitat 74.765  2 

Altres    

  Subtotal 250.530  4 

Serveis 

Obert 523.441 
 

4 

Restringit    

Negociat amb publicitat    

Negociat sense publicitat 96.055  4 

Altres  62.171 1 

  Subtotal 619.496 62.171 9 

Altres   309.371  3 

Total 1.292.899 62.171 17 

Quadre 13 
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En l'exercici 2014 no es van realitzar contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

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. 

Els expedients de contractació figuren en suport paper, no contenen un 
índex però sí que estan ordenats cronològicament. 

No tots els expedients de contractació contenen l'acte formal de 
recepció. (article 222 del TRLCSP). Aquesta incidència s'ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

En el perfil de contractant no es publica  l'anunci de licitació (article 142.4 
del TRLCSP), ni la formalització del contracte (article 154 del TRLCSP). 

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

D'acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Establir un sistema que permeta gestionar els expedients 
digitalment, així com que aquests continguen índex. 

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

 



 

 

 

 

 

 

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

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.455 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  

N/A 
 

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

- 
No 

Remissió del pressupost general a la Intervenció - No 

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general 31/03/2014 No 

Remissió del pressupost general al Ple 30/04/2014 No 

Aprovació inicial 08/05/2014 No 

Aprovació definitiva 06/06/2014 No 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  13/06/2014 No 

Remissió a l’Administració de l’Estat 13/06/2014  

Remissió a l’Administració de la Generalitat 13/06/2014  

Quadre 14 

De la informació obtinguda destaca: 

- L'Ajuntament té una societat en la qual participa íntegrament, i els 
estats de previsió de despeses i ingressos de la qual no formen part 
del pressupost general perquè d'acord amb la informació aportada, 
no té activitat. 

- Es presentaren dues reclamacions sobre els pressupostos, de les 
quals no se'n va estimar cap. No s'hi han interposats recursos 
contenciosos administratius. 
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- L'informe econòmic i financer que s'adjunta al pressupost de 2014, 
no conté el detall de les operacions de crèdit previstes, quan existia 
un refinançament del deute previst en el pressupost, per un import 
de 16.272.420 euros (article 168.1.g) del TRLRHL). 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2013 va ser de 
2.178.770 euros; i el de 2014 de 3.806.585 euros. 

- Segons la informació facilitada per l'Entitat, ha liquidat els exercicis 
2013 i 2014 en equilibri, en termes d'estabilitat pressupostària. 
(Capítol III de la LOEPSF). 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, de 
l'exercici de 2013 es va destinar a reduir l'endeutament; i el de 2014 
a reduir les obligacions pendents d'aplicar al pressupost. 

- Hi ha un pla d'ajust en vigor des de 2012 fins a 2022. 

És important destacar que en el pressupost de 2014 es van aprovar 
mesures d'austeritat que consistiren a refinançar el deute, que va 
comportar un estalvi d'1.434.190 euros. 

En els exercicis 2013 i 2014 es van aprovar vuit expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per imports de 2.042.585 euros i 
1.456.871 euros, respectivament, 3.222.712 dels quals 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 234.536 euros. 

El quadre següent mostra les respostes de l'Entitat sobre el compliment 
en termini o no de les fases del cicle pressupostari durant els exercicis 
2012, 2013 i 2014: 

 

  Exercicis 

 2012 2013 2014 

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple No No No 

Elaboració de la liquidació del pressupost Si Si Si 

Formació del Compte General Si Si Si 

Presentació al Ple del Compte General Si Si Si 

Presentació a la Sindicatura del Compte General Si Si Si 

Quadre 15 
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Les dades d'aprovació de la liquidació dels anys 2012, 2013 i 2014, segons 
la Plataforma de Rendició de Comptes és el 28 de març de 2013, 26 de 
març de 2014 i 18 de març de 2015, l'Ajuntament no ens ha aportat 
evidència que la confecció de la liquidació es realitze abans del primer 
dia de març, dia en què finalitza el termini per a confeccionar-la, d'acord 
amb l'article 191.3 del TRLRHL. 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: 

Tipus de modificació Import 
Nombre 

expedients 

Crèdits extraord./suplements de crèdit 1.395.085 3 

Ampliació de crèdits 16.405.812 3 

Transferències de crèdits 599.856 15 

Generació de crèdits 29.714 2 

Incorporació de romanents 2.764.064 1 

Baixes per anul·lació -620.098 1 

Quadre 16 

De la informació facilitada pel que fa als expedients de modificacions de 
crèdit destaca que els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i 
de suplements de crèdit no s'ha acreditat que continguen la justificació 
de caràcter específic i determinat de la despesa que s'ha de realitzar i de 
la impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors (article 37 del Reial 
Decret 500/1990). 

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

- Les modificacions que aprove el Ple 

- L'execució trimestral del pressupost 

A fi de millorar la gestió d’aquesta àrea es recomana el següent: 

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

- Confeccionar circulars normalitzades per a recollir de part de les 
unitats gestores la informació necessària per a elaborar el 
pressupost.  
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- Abans d'aprovar la liquidació del pressupost, utilitzar la 
Plataforma de Rendició de Comptes per a comprovar la coherència 
dels estats comptables. 

Despeses d’inversió 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 190 punts. 

En l'Àrea de Despeses d'Inversió treballa un funcionari, no hi ha una 
unitat independent que gestione l'Àrea d'Inversions. El quadre següent 
mostra el nombre i la situació dels projectes en 2014: 
 

Situació dels projectes Nombre Import en 
euros 

Projectes previstos 2 4.330.458 

Projectes executats totalment en l'exercici 1 18.000 

Projectes parcialment executats 1 1.926.416 

Quadre 17 

De la informació facilitada destaca el següent: 

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

- No es respecte els terminis d'execució que estableix el pla 
d'inversions. 

Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 1.020 punts. 

En l'Àrea de Gestió Tributària i altres ingressos treballen cinc funcionaris 
integrats en un negociat. La gestió de la gran part dels tributs ha sigut 
delegada en SUMA. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- La inspecció de tributs la realitza SUMA per delegació de 
l'Ajuntament.  

- No ens han aportat informació sobre el nombre de liquidacions  i 
reclamacions rebudes en 2014 d'alguns tributs, al·legant la 
delegació en SUMA. 
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Tot i que la gran part dels tributs estan delegats en SUMA, a fi de millorar 
l'organització de l'àrea digestió tributària, es recomana elaborar un 
manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l'àrea de 
tributs.  

Ingressos per transferències 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 255 punts. 

En la gestió d'ingressos per transferències treballa un funcionari,  no hi 
ha una àrea específica d'ingressos per transferències.  

No s'ha acreditat que es registren els convenis subscrits amb les entitats 
que concedeixen subvencions a l'Ajuntament. 

Recaptació 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 930 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 No 

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

Sí No 

Delegació en entitats públiques  Sí Sí 

Quadre 18 

Els impostos d’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, de 
Vehicles de Tracció Mecànica i de Béns Immobles els gestiona SUMA.  

Els ingressos que gestiona l'Ajuntament són recaptats mitjançant nou 
entitats bancàries i una empresa privada, la qual ha col·locat uns caixers 
automàtics en l'Ajuntament per a col·laborar en la recaptació. 

L'entitat privada col·laboradora ingressa la recaptació en els comptes de 
l'Entitat cada tres dies i presenta comptes de la seua gestió de cobrament 
tots els dies. Tots els comptes presentats per les entitats col·laboradores 
els revisa el personal de l'Ajuntament. 
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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 62,5% 2,4% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 81,6% 7,2% 

Impost de Béns Immobles 89,4% 2,5% 

Impost Activitats Econòmiques 93,8% 2,2% 

Quadre 19 

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

 
 

%de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

57,0% 30,7% 

Quadre 20 

L'Entitat té contractada la retirada de vehicles de la via pública amb una 
empresa privada i no ens ha aportat informació sobre les despeses i 
ingressos derivats de la gestió d'aquest servei. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Encara que no ens han aportat l'import, hi ha valors prescrits 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 1.657.672 euros. 

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

Tresoreria 

La valoració d'aquesta àrea ha sigut de 1.700 punts. 

En l'àrea de tresoreria treballen sis funcionaris integrats en dos 
negociats. El tresorer és funcionari i ocupa una plaça coberta per 
nomenament provisional des de l'any 1993. 

Segons l'acta d'arqueig, l'Ajuntament és titular de tretze comptes 
operatius, quatre comptes restringits de pagaments i dues imposicions a 
termini fix. D'acord amb la informació aportada per les entitats 
bancàries i per l'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, set comptes no 
formaven part del saldo de tresoreria, i el seu saldo total va ser de 40.075 
euros. D'aquests comptes, sis són comptes restringits d'ingressos i un és 
operatiu, encara que el seu saldo no és significatiu. A més existeixen 
comptes amb disposició solidària quan s'opera per mitjà de la banca en 
línia. Aquestes qüestions s'han considerat bàsiques i impliquen una 
debilitat rellevant de control intern. 

L'Entitat compta amb un pla de disposició de fons aprovat per la Junta de 
Govern Local el 20 de gener de 2014 (article 187 del TRLRHL). 

L'ordre de prelació de pagaments és: deute bancari, personal, proveïdors, 
Seguretat Social i hisenda pública i altres. 

Els plans de tresoreria els aprova el alcalde i se n'efectua un seguiment. 

De la informació facilitada destaca també el següent: 

- Es realitzen arquejos suportats amb conciliacions bancàries sols a la 
fi de l'any, els signa la persona responsable i s'investiguen les 
partides sense conciliar durant un període llarg de temps. 

- Es manegen fons en efectiu amb un saldo mitjà de 6.000 euros, 
encara que no existeixen normes per escrit sobre l'import màxim  
que ha d'haver en caixa ni el límit per a pagar en efectiu.  

- Hi ha un compte inactiu i no es comproven els extractes bancaris 
quant a les valoracions efectuades pel banc.  

- El tresorer aprova l'obertura de comptes corrents sense cap 
informe.  

- S'efectuen pagaments mitjançant efectes.  
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L'Ajuntament és titular de dues targetes de crèdit, i la suma de l'import 
de crèdit és de 2.000 euros; una és d'autopista. 

En 2014 el nombre d'habilitats de caixa fixa era trenta-un i es van 
concedir acomptes per 33.297 euros i no existia saldo pendent de 
justificar a 31 de desembre. Sí que hi ha normes per escrit sobre el 
funcionament dels acomptes de caixa fixa.  

La quantia dels pagaments a justificar efectuats durant 2014 va pujar a 
173.128 euros i no existien pagaments pendents a 31 de desembre aquest 
mateix any, l'Ajuntament compta amb normes per escrit sobre el 
funcionament d’aquests pagaments.  

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

El període mitjà de pagament a proveïdors en tots els trimestre de 
l'exercici d'acord amb l'article 216.4 del TRLCSP, va superar el termini de 
60 dies. Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern.  

Trimestre Dies 

1r trimestre 161 

2n trimestre 148 

3r trimestre 116 

4t trimestre 84 

Quadre 21 

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 saldos en 
els comptes.  

Comptabilitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.330 punts. 

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

De la informació facilitada destaca el següent: 



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

43 

- 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 per 
transferències es reconeixen abans que l'òrgan deutor realitze el 
reconeixement de l'obligació. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- La informació relativa a despeses arriba al departament de 
comptabilitat en el termini màxim d'un mes i es registra 
comptablement el mateix dia en què se'n té coneixement.  

- Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la 
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit, ja que, com 
es reflecteix en l’annex II d'aquest Informe, en 2014 es van aprovar 
expedients de reconeixement extrajudicial per import d’1.456.871 
euros, 276.745 dels quals són despeses de 2014. Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control 
intern. 

- Les operacions de crèdit es comptabilitzen quan es formalitzen.  

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

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

- Elaborar un procediment que establisca que persones distintes als 
qui efectuen les operacions comptables revisen la comptabilitat. 

Endeutament 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.960 punts. 

La gestió de les operacions de crèdit la realitza la unitat administrativa 
de la Intervenció, fet que comporta una falta de segregació de funcions.  

D’acord amb la informació facilitada: 

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

- Segons la informació facilitada en els qüestionaris, l'Entitat ha 
contractat operacions de gestió de pagaments confirmats 
(confirming), encara que no han generat despeses financeres per a 
l'Entitat.  
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- Hi ha contractes o operacions de cessió de crèdits que no s'han 
considerat ni comptabilitzat com a deute. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 
Conclusions de l’Àrea d'Intervenció 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 9.340 punts, el seu desglossament 
per subàrees és el següent: 

Subàrees Ajuntament 

Organització i regulació 350 

Funció interventora 7.700 

Control financer i d'eficàcia 1.290 

Total àrea 9.340 

Quadre 22 

Organització i regulació 

En aquesta àrea treballen set funcionaris, integrats en dos negociats. El 
lloc de l'interventor està vacant des de 2006 i les seues funcions les 
realitza un tècnic d'administració general  que fins a la data de redacció 
d'aquest Informe, ocupa el lloc de manera accidental. Les bases 
d'execució del pressupost regulen les funcions assignades a la 
Intervenció.  

Funció interventora 

Aspectes generals 

El Ple de l’Entitat ha establit, mitjançant les bases d'execució del 
pressupost, les funcions assignades a l'òrgan de control intern. Aquest 
mateix document estableix la fiscalització prèvia limitada i la plena 
posterior en l'Entitat per a les despeses de personal, contractació, 
subvencions i altres, concretant-se en les bases els aspectes sobre els 
que es realitza la fiscalització prèvia.  

No obstant això, no es realitza una fiscalització plena posterior ni en 
ingressos ni en despeses (article 219 del TRLRHL). Aquesta incidència 
s'ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

No ens han aportat informació sobre el nombre d'informes de 
fiscalització prèvia, però sí que afirmen que en 2014 no es van emetre 
informes amb advertiment ni amb discrepància no resolta, per tant 
tampoc no s'efectuaren advertiments com a conseqüència del 
fraccionament de l'objecte del contracte. 

Quan s’omet la fase de fiscalització no s’emet cap informe. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 
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Informes específics 

L’informe sobre els pressupostos generals de 2014 de l’Entitat no es 
pronuncia sobre els aspectes següents: 

a) El compliment dels terminis en els distints tràmits. 

b) El contingut del pressupost de l'Entitat i els seus ens participats 
majoritàriament, segons el que estableix  l'article 165 del TRLRHL. 

Es van realitzar els informes sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària (articles 3 i 11 de la LOEPSF), regla de despesa 
(article 12 de la LOEPSF) i límit de deute públic (articles 4 i 13 de la 
LOEPSF) sobre el pressupost de 2014 i la liquidació del pressupost, però 
no sobre les modificacions ni sobre el Compte General de 2014. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Aquests dos informes compleixen amb les normes d’estabilitat 
financera, regla de la despesa i deute públic. A més a més, l'informe 
d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost conté 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. No s'han tramés a la Generalitat.  

Hi ha un pla d’ajust elaborat per la Intervenció, segons el que determina 
l’article 7.1 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, del qual no es 
realitza un seguiment. 

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

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

b) L'existència d'obligacions pendents d'aplicar a pressupost. 

No en totes les aprovacions i modificacions d’ordenances fiscals hi ha un 
informe de fiscalització de la Intervenció, perquè és l'interventor qui 
realitza l'informe econòmic quan ha d'haver dos informes, el de la unitat 
gestora i el de fiscalització, emès per la Intervenció. Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

L’interventor no realitza cap informe quan es concedeixen subvencions 
directes, ni tampoc fiscalitza la nòmina del personal. Aquestes 
incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat rellevant 
de control intern. 
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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, ni el d'eficàcia, encara que 
pensa implantar-los en els pròxims anys (articles 220 i 221 del TRLRHL). 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

L’Entitat no ha fixat els objectius dels programes, ni 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. 

No s'ha realitzat cap auditoria en la societat mercantil participada 
majoritàriament per l’Entitat, i té l‘obligació legal de fer-la. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 
Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.780 punts, i el seu 
desglossament per subàrees és el següent: 

Subàrees Ajuntament 

Organització de l'àrea informàtica 1.020 

Operacions en els sistemes d'informació 610 

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

1.150 

Total àrea 2.780 

Quadre 23 

Organització de l’àrea informàtica 

El departament de tecnologies de la informació (TI) és independent de la 
resta de departaments funcionals, compta amb quatre funcionaris i està 
estructurat en un negociat. Cap treballador extern hi col·labora. 

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

No s'han assignat tampoc les responsabilitats a què fa referència l'article 
10 del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.  

L'Entitat disposa dels documents de seguretat a què es refereix l'article 
88 del Reial Decret 1.720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la 
LOPD), però no 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. 

Es realitzen auditories periòdiques sobre compliment de la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades. 

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

- Realitzar proves dels desenvolupaments, adquisicions, 
actualitzacions i modificacions d'aplicacions, important en un 
entorn distint al real o de producció abans d'implantar-los.  

Operacions en els sistemes d'informació 

L'Entitat disposa d'un inventari de programari i de maquinari, així com 
de procediments per a gestionar les incidències i problemes en terminis 
adequats. 

El procediment de gestió d'incidències preveu el registre en la xarxa local 
i el seguiment de totes les incidències fins que es resolguen. 

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 establir controls 
d'accés a les dependències de l'Entitat. 

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

L'Entitat disposa de maquinari o programari amb funcionalitats de 
tallafocs en tots els punts d'accés a la xarxa local i s'aplica, en la 
configuració dels usuaris, el principi d'atorgar les mínimes capacitats 
necessàries per a realitzar les tasques del lloc de treball.  

No obstant això, no hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, 
baixes i modificacions) d'usuaris de la xarxa local i de les aplicacions. 
Aquesta incidència s'ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

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

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

- Efectuar revisions periòdiques dels perfils o 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 
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objectius de temps de recuperació i realitzar proves periòdiques i 
planificades (encara que siguen parcials) del pla de recuperació. 
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..Jb,"IiJ Ajuntament de Denia

Alegaciones qu e se formu lan
Ayunta miento de Denia. Ejcrc ic io 2.011\"

ilfl EA ()'ECONOMIA I IIISEN()A I' IJllIX A
ln tcrvuncio
Placa la Constitucio. 10· 03700 Donia
C IF: I' 030G300·E (Q 8G5 / 8ll 100
~ intervencio@ayto·dellia.cs

al borrador de " Cont ro l ln torn o del

I\partado 2.1 del horrador de infonne, paq ina 10, parrato a.1).

Co ntenido de la alegaci6n:

So indica en 01informo, que existe una sociodad mercantil participada por el l\yuntamiento
de Denia ell menos del 50%, as! como tres consorcios que no han reqistrado ni en la plataforma
de rendicion de cuentas de las enlidades locales ni en las bases de datos de ontidadcs
dependientes del Ministerio de Hacienda y I\dministraciones Publicae.

La orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, en su articulo 11.2, establece que la Base de
Datos de las Entidades Locales esta constituida por los datos relatives a la Entidad Local y todos
sus organismos, entes, instituciones consorcios y sociedades rnercantiles vinculados,
dependientes 0 en las que la Entidad Local participe.

La sociedad mercantil Reciclatge de de Residus de La Marina Alta, SA, con una
participaci6n del Ayuntamiento del 0,5%, se encuentra dada de alta en la Base de datos del
Ayuntamiento de Denia, asi como los tres consorcios al que se hace referencia en el inforrne en
los que participa el Ayuntamiento de Denia,

La Cuenta General del Ayunt amiento de Denia, la forman para el ejercicio de 2.014, de
conformidad con 10 establecido en la regia 97 de la Instrucci6n de Contabilidad, la de la propia
entidad, y ta de capital integramente propiedad de la entidad local, y que no tiene actividad, y
como documentaclon complementaria la que establece la regia 101, apartado 1. b), que es Aguas
de Denia, SA de participacion mayoritaria del Ayuntamiento de Denia.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Denia, no tiene obligaci6n legal de rendir las cuentas
de los consorcios que no son entidades dependientes del Ayuntamiento, ni de la mercantil
Reciclatge de de Residus de La Marina Alta, SA, con una participacion del Ayuntamiento del
0,5%, ya que seran las entidades de las que dependen las que tendran la obliqacion legal de
renoir las cuentas.

Doc umo ntac io n justificat iva de de la alegaci6 n:

Anexa I: Pantallazo de la base de datos del Ayuntamiento de Denia de la oficina virtual
para la coordinaci6n financiera con las Entidades Locales.

Ap art ado 2.2 del borrador de in forme, paqina 11, parrafo b.1).

Conte nido de la alegac i6n:

Los derechos pOI' transferencias se contabilizan cuando se conoce que existe una
obligaci6n reconocida pOI' parte del 6rgano deudor, solicitandose por escrito que ernitan el
correspondiente certificado a 31 de diciembre. En el caso de la Agencia Valenciana de Turismo,
no se emiti6 el correspondiente certificado, aunque se comprobo telef6nicamente el saldo que
tenlan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2.014, y por tanto, no se pudo aportar a
solicitud de la Sindicatura en su visita al Ayuntamiento.

Documentac i6 n j ustif ica tiva de de la alegaci6n:
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;.t~··tilAjuntament de Denia
AIlEA ll' ECONOMIA I IiISENIlA I'lJllI.ICA
tntorvonc!o
Placa fa Constitucio. 10 · 03700 lJ{mi:1
C I.F; I'0306300 E (!;)965 780 Ion
~ inlervencio@aylo·denia.es

I\nexo II: Certificado de la l\[Jencia Valenciana de Turism o de las obliqac iones reconocidas a 3'1
de diciernbre de 7.01tl.

Apa rta do 2.5 del horrad or de iuform o, pagina '13, parrafo o.d).

Coutu nldo do la alcqac lo n:

EI informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regia del qasto, y
deuda publica en los expedientes de modili cacion de creditos. no es requisite previo nccesario, ya
que sequn la contestac ion dada por la SUBDIHECC ION GENEHI\L DE ESTUDIOS Y
FINANCII\CION DE ENTIDI\DES LOCALES a consulta Iormul ada por COSITIILNETWORl< "sctiu
m/misilJle tn tnnnitnc ion de los expedien/es de motiiticncion preeupuesuuin otendiendo a las
normas oxclusivtu nen!e presunuosunins, de cern a su opronocitn: pot el organa compe /en/e, de
forma tot que ln vetillcncion del cumptimienio lie los olJje livos de ostebltidet! y de la regia de gas/a
no setie requisiio previa necesntio para la eprobncion de /ales expotiientes, sin pe/jllicio de te
nctunlizncion uimestrot a que so refiere la Orden HAP210512012, y las meclidns que pudierun
eaootorso como consecuencio de lal eveiuecion y que se conlienen en ln Ley Organica 212012 de
27 de alJri/ de EslalJi/idad Ptesupuosuuto y SoslenilJi/idad Finencietn ".

EI articulo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, par el que se aprueba el
reglamento de desarro llo de la Ley 18/2001, de 12 de diciernbre, de Estabilidad Presupuestar ia,
establece que:

"En las res/antes entidnde» locales, la lmetvencion local etevtu» al Pleno lin intottue sobte
el cumplimienio del obje tivo de es/alJi/k/ad de la propia enlidad local y de SIIS organismos y
entklades deoendientes.

EI informe se emitir« can cnrecter indenendionio y se incorponu» a los previslos en los
arlicll ios 168.4, 177.2 Y 191.3 del /ex/a refundido de la Lev /equ/allora de las Haciendas Locales,
retetidos, respeclivamen/e, a ln eprobecion del otesupuesto general, a SIIS moaiticeciones y a su
lktuidncion.

El lntotvnntortocet de/allar,i en su inlorme los celculos eteciuntlos y los ejusies prncticeaos
sobto la beso de los dalos de los copitutos 1 a 9 de los estudos l ie gaslos e ingresos
presupuesttnios, en ienninos de Con/alJi/k/all Nncionnl, seqtm el Sistonui Eurooeo de Cuontns
Nacionales y Regionales.

Asimisma, ln tnietvencion de la entkie« local olevett: al Plena informe sobte los csi tuios
tinencieros, unn vez aprolJados pot el organa compe/ente, de cntln une de las entidades
tiependienies del iuticuio 4.2 del presen/e reglamen/a.

Cunndo el resulledo de ln evetuecion sea de lncump limiento, le eniidet) local remitira el
informe cotrespondienle a la Direcc ion General de Coorainecion Finenciete con Entidede« Locales
o al orqeno compe/ente de la comunidet! eutonomn que eje rza ln tutetn financiera, en el plaza
maximo de 15 dins IU11Ji/es, con/ados tlestic el conocimienlo del Plena. "

EI Plena de ta Corporacion , tiene conocimiento can ocasion de la aproba cion de la Cuenta
General, de los informes de intervencion de cumplimiento del objetivo de estabilidad, emitidos can
la liquidaci on del Presupuesto de 2.014, y de los estados financieros de Aquas de Denia, SA, sin
que sea necesarlo remiti r a la Comunidad Autonoma al no ser de incumplirni ento.

Docume ntac io n [u sti fl catlva de de la ale jjacio n:
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il l ~E i\ IJ'EC ONOMI,\ I IiIS ENIJII l' lJll LlCi\
lutcrvenclo
Placala Conslitucio. 10 03"1000enia
C.l.F: P-0306300-E (QU65 780 100
~ inl ervencio@ay to -dcllia.es

Anoxo III: Certificado del Secretar io Oeneral on 01 quo consta quo los informes de
ostabilidad presupuestaria del Ay untamiento y do Ag uas do Donia, S.!\. , os tan incluidos on 01
expediento do la Cuonta General.

Anoxo IV del borrador del iuform c, pagina 37, ultim o parra fo,

Contcn ido do 101 alo jjacion:

En 01 presup uesto de 2.011\ , no oxisto ninguna prov ision inicial de la concertaci6n do
nuevas operaciones de prestamo para la canco lacion de las operaciones form alizadas con 01
r ondo para la Financiaci6n de los Pagos a Prov eodores, teniendo on cuenta que la normativa que
permiti6 las citadas operaciones es el R.D. Ley 8/2011\, de 1\ de ju lio, de aprobacion de medid as
urgentes para el crecimiento, la cornpetitividad y 101 eficiencia, por 10 que no se debe inclu ir en el
informe eco n6rnico-financ iero que forrna parte de la docurnentaci6 n del Presupuesto de 2.014, el
detal le de las citadas operaciones, de conforrn idad con 10 dispuesto en el R.D. 500/1990, de 20 de
abril.

An exo IV del borrador del infonn e, paq lna 46, u ltimo par rafo.

Conto nido de la alc qac io n:

No existen contratos u operaciones de cesi6n de creditos.

Denia a 18 de febrero de 2.016
EL AL CAL DE.

)
, '

\

Fdo . Vicent Grimalt Borona!
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA, CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2014 

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

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

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

El 19 de febrer de 2016 es van rebre en el registre electrònic d'aquesta 
Sindicatura les al·legacions a l'esborrany de l'Informe signades per 
l'alcalde. 

Primera al·legació 

Apartat 2.1, a.1) i últims paràgrafs de l'apartat "Ens dependents" de l'annex 
III de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que no té l'obligació legal de retre comptes de les 
entitats dependents que no estaven registrades ni en la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals ni en la base de dades 
d'entitats que depenen del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 

L'Informe de fiscalització no qüestiona que l'Ajuntament no tinga 
l'obligació legal de retre comptes d'aquestes entitats, el que sí critica és 
que no haja registrat en la Plataforma de Rendició de Comptes les 
entitats en què participa. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Apartat 2.2, b.1) i cinquè paràgraf de l'apartat "Comptabilitat" de l'annex IV 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que els drets per transferències es comptabilitzen 
quan es coneix que hi ha una obligació reconeguda per part de l'òrgan 
deutor, però que en el cas de l'Agència Valenciana del Turisme no se'n va 
emetre el certificat, sinó que es va comprovar telefònicament. Aporten 
un certificat signat per la citada Agència de data de 17 de febrer de 2016. 

El cert és que a 31 de desembre de 2014 l'Ajuntament no tenia 
coneixement fefaent que l'AVT hagués reconegut la seua obligació amb 
l'Ajuntament, raó per la qual no es pot acceptar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació 

Apartat 2.5, e.4) i paràgraf vuitè de l'apartat "Funció interventora" de l'annex 
V de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Quant a la verificació de l'objectiu de l'equilibri pressupostari en les 
modificacions al pressupost, al·ludeixen a una consulta de la Subdirecció 
General d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals que estableix que seria 
admissible no incloure l'estabilitat pressupostària com a requisit previ a 
l'aprovació de les modificacions pressupostàries. 

Pel que fa al Compte, s'al·lega que el Ple ja coneix  l'informe sobre 
l'estabilitat pressupostària sobre els estats financers d'Aigües de Dénia. 

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

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

D'acord amb l'article 15 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, 
d'Estabilitat Pressupostària, el compliment de l'estabilitat pressupostària 
s'ha d'entendre en totes les seues fases, raó per la qual cal que el Ple 
conega l'anàlisi de l'equilibri pressupostari, en termes consolidats de 
l'Ajuntament i de l'empresa Aigües de Dénia, que s'ha de presentar 
juntament amb el Compte General. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació 

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

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que les operacions de préstec permeses en 2014 es 
van realitzar com a conseqüència del Reial Decret 8/2014, de Mesures 
Urgents, raó per la qual no es van poder incloure en l'informe 
economicofinancer del pressupost de 2014. 

La liquidació del pressupost de 2014 mostra en la previsió inicial del 
capítol 9, "Passius financers", un import de 2.813.390 euros que no es 
registra en l'informe economicofinancer del pressupost de 2014 i que 
s'hauria d'haver-hi reflectit. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Annex IV, últim paràgraf, pàgina 46 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Contràriament a allò que es va contestar  en el qüestionari, ens informen 
que no hi ha hagut operacions de cessió de crèdits. No obstant això, una 
entitat bancària en va confirmar l'existència. 

Conseqüències en l'Informe: 

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