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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

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

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

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

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

b) Verificar la fiabilitat i integritat de la informació. 

c) Comprovar el compliment de la normativa aplicable. 

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

1.2 Abast i procediment de la fiscalització 

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

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

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

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

2. Àrea de gestió econòmica i financera: pressuposts, despeses d’inversió, 
ingressos tributaris, preus públics i multes, ingressos per transferències, 
recaptació, tresoreria, comptabilitat i endeutament. 

3. Àrea d’Intervenció: organització i regulació, funció interventora i control 
financer i d’eficàcia. 
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4. Àrea de control tecnològic: organització de l’àrea d’informàtica, operacions en 
els sistemes d’informació i control d’accés a dades i programes i continuïtat del 
servei. 

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

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

També hem comparat la puntuació obtinguda per l’Ajuntament amb la puntuació 
mitjana dels sis ajuntaments (Alcoi, Benidorm, Elx, Paterna, Sagunt i Torrevella) que 
han sigut objecte de fiscalització en aquesta etapa. 

El quadre següent recull la puntuació màxima possible de cada àrea, així com la suma 
de totes i el percentatge que representa la puntuació de cada àrea respecte a la suma de 
totes les àrees. 
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ÀREES 

Apartat de 
l’Informe 

Puntuació 
total de 

l’àrea/subàrea 

% (1) %(2) 

1. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA     

 Dades organitzatives sobre l’entitat local 4.1 390 5% 

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

 Personal 4.3 1.872 24% 

 Secretaria, registre i actes 4.4 546 7% 

 Inventari de béns i patrimoni 4.5 1.560 20% 

 Subvencions 4.6 1.170 15% 

 Contractació i compres 4.7 1.716 22% 

 TOTAL ÀREA 7.800 100% 30%

2. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA     

 Pressuposts 5.1 1.950 25% 

 Despeses d’inversió 5.2 234 3% 

 Ingressos tributaris, preus públics i multes 5.3 546 7% 

 Ingressos per transferències 5.4 156 2% 

 Recaptació 5.5 702 9% 

 Tresoreria 5.6 1.560 20% 

 Comptabilitat 5.7 1.560 20% 

 Endeutament 5.8 1.092 14% 

TOTAL ÀREA 7.800 100% 30%

3. ÀREA D’INTERVENCIÓ 6 7.800  30%

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

TOTAL ÀREES 26.000  100%

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

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

Quadre 1.2.1 

1.3 Àmbit temporal 

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

1.4 Règim jurídic 

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

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 
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- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

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

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

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

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

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

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

- Decret de 17 de juny de 1995, que aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

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

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

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

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

- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball 
Reservats a Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter 
Nacional. 

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

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

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

L’Ajuntament ha obtingut una puntuació global de 9.720 enfront de 9.802 que ha sigut 
la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats en aquesta etapa. El quadre següent 
mostra per àrees i subàrees la puntuació obtinguda per l’Ajuntament i la puntuació 
mitjana dels ajuntaments fiscalitzats en aquesta etapa. 
 

ÀREES 

Apartat de 
l’Informe 

Ajuntament 
d’Elx 

Puntuació 
mitjana dels 
ajuntaments 

1. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA    

 Dades organitzatives sobre l’entitat local 4.1 154 130

 Ens dependents o en els quals participe l’entitat local 4.2 298 94
 Personal 4.3 446 450

 Secretaria, registre i actes 4.4 80 257

 Inventari de béns i patrimoni 4.5 870 465

 Subvencions 4.6 632 426

 Contractació i compres 4.7 421 557

 TOTAL ÀREA 2.901 2.379

2. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA    

 Pressuposts 5.1 1.080 887

 Despeses d’inversió 5.2 185 182

 Ingressos tributaris, preus públics i multes 5.3 111 83

 Ingressos per transferències 5.4 35 78

 Recaptació 5.5 360 354

 Tresoreria 5.6 858 542

 Comptabilitat 5.7 496 614

 Endeutament 5.8 115 120

 TOTAL ÁREA 3.240 2.860
3. ÀREA D’INTERVENCIÓ 6 2.724 2.530

4. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 7 855 1.033

TOTAL ÀREES 9.801 9.802

Quadre 2.1 
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Les conclusions més significatives, que s’han estructurat en els apartats que detallem tot 
seguit, són les següents: 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

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

b) Les bases d’execució del pressupost estableixen que les assignacions dels grups 
polítics no han de ser justificades. Tampoc no s’ha acreditat que en porten una 
comptabilitat específica ni que s’hagen posat a disposició del Ple, i no se sap, per 
tant, si es compleix el que estableixen les normes legals pel que fa a les despeses 
susceptibles de ser satisfetes amb càrrec a aquestes assignacions. 

c) Segons al resposta del qüestionari, els regidors de la Corporació van realitzar 54 
peticions d’informació. L’Ajuntament ha assenyalat que desconeix quines han 
sigut ateses perquè no en porta un seguiment. 

d) D’acord amb les dades facilitades, a 31 de desembre de 2011 l’Ajuntament 
comptava amb 1.592 funcionaris: 1.254 de carrera i 338 d’interins, cosa que va 
suposar una disminució del 4,3% en relació amb 2009. El personal laboral va 
disminuir un 50,87% ja que va passar de 230 a 113 persones, 22 fixos i 91 
temporals. El personal eventual o de confiança va passar de 22 persones en 2009 
a 11 persones en 2011. 

e) L’Ajuntament disposa de relació de llocs de treball, que va ser aprovada el 25 de 
juny de 2010 i modificada el 8 de febrer de 2011. 

2.2 Informació economicofinancera 

a) La comptabilitat es porta al dia, encara que no en tots els casos d’acord amb els 
principis que hi són d’aplicació, con succeeix amb les transferències de capital 
que es comptabilitzen sense tenir en compte el que estableix la IGAE. 

b) En els exercicis de 2009, 2010 i 2011, l’Entitat no va complir el termini amb els 
tràmits relatius al cicle pressupostari, si bé ha presentat els seus comptes a 
aquesta Sindicatura de Comptes. En l’apartat 3.2 mostrem diverses dades 
econòmiques i financeres de l’Entitat a partir de la informació facilitada per 
l’Ajuntament, la verificació de les quals no ha sigut objecte d’aquest treball. 

c) La liquidació del pressupost de 2011 va donar un romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu de 6.141.969 euros. L’Ajuntament va aplicar les 
mesures previstes legalment per a fer front al romanent de tresoreria negatiu de 
2010. 

d) L’Ajuntament es va acollir a les mesures previstes en el Reial Decret-Llei 
4/2012, de 24 de febrer, que determina les obligacions d’informació i 
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procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. Segons el fitxer facilitat, la relació 
certificada estesa per la Intervenció incloïa obligacions pendents de pagament a 
31 de desembre de 2011, en l’àmbit de la citada norma, per un total de 
15.405.892 euros; 2.073.851 euros dels quals estaven sense aplicar al pressupost. 
La Junta de Govern local va aprovar en data 10 de maig de 2012 concertar 
diverses operacions de crèdit a l’empara de l’esmentat Reial Decret-Llei per un 
import de 15.620.000 euros a 10 anys, i un pla d’ajustament per als anys 2012 a 
2022 aprovat pel Ple el 30 de març de 2012. 

e) En l’any 2011 es van aprovar 2 expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per 4.020.432 euros; a més a més, l’informe de liquidació del pressupost 
de 2011 indicava que a 31 de desembre d’aqueix any existien despeses pendents 
d’aplicar al pressupost per import de 3.649.969 euros.  

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

a) En 2011 el complement de productivitat el va cobrar tot el personal de 
l’Ajuntament, sense estar vinculat a una valoració objectiva. 

b) Les bases reguladores de les subvencions no es van publicar íntegrament en el 
BOP i no contenen tots els aspectes exigits per l’article 17.3 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, entre d’altres, els llibres que ha de portar el beneficiari o els 
criteris de graduació per incompliment. A més a més, en les subvencions no 
consta que es comproven determinats aspectes, entre els quals hi ha si l’import 
de les subvencions concedides no supera el cost de l’activitat subvencionada, 
que no se subvencionen interessos deutors en comptes, ni recàrrecs, interessos o 
sancions administratives o penals o que el beneficiari de la subvenció siga el 
titular del compte al qual es transfereix la subvenció. 

c) D’acord amb els qüestionaris, no tots els expedients de contractació contenen la 
fiscalització de la despesa. En el cas dels contractes d’obres, no sempre contenen 
la supervisió del projecte; ni en els de modificats, la seua formalització. 

d) Cal destacar que en alguns casos no s’efectua una proposta de despesa 
prèviament a la realització de la despesa, cosa que vulnera el que disposa 
l’article 173.5 del TRLRHL. 

2.4 Protecció desl béns de l’Entitat 

a) L’Entitat no disposa d’un inventari aprovat de tots els seus béns i drets, les 
rectificacions no es verifiquen anualment, no consta documentació que acredite 
que s’efectua una comprovació quan es renova la Corporació ni que els béns dels 
ens dependents estiguen inventariats; tampoc no estan tots els béns immobles 
inscrits en el Registre de la Propietat. No obstant això, tots els anys l’inventari es 
concilia amb la comptabilitat. 
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b) La informació facilitada indica que existeixen subvencions concedides pendents 
de justificar, una vegada que hi ha vençut el termini, per import de quant menys 
215.126 euros, dels quals 199.900 euros corresponien a acció social, sense que 
se n’haja exigit el reintegrament ni que s’hi hagen impost les sancions 
corresponents. L’àrea de joventut no en va concretar l’import. 

c) Hi ha valors prescrits, l’import dels quals a 31 de desembre de 2011 no ha sigut 
facilitat i no s’han tramitat expedients per a determinar possibles 
responsabilitats. Així, a 31 de desembre de 2011, els drets reconeguts dels 
capítols I a III de 2006 i anteriors pugen a 3.817.100 euros, que poden estar 
afectats per prescripció. 

d) Són rellevants les observacions que aquest Informe realitza sobre l’àrea de 
tresoreria, en concret la disposició solidària en 23 comptes corrents, la 
inexistència de conciliacions bancàries, la manca de plans de tresoreria aprovats 
com cal, l’existència de comptes inactius i l’existència de 33 comptes que no 
figuren en l’arqueig. 

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

2.5 Intervenció 

a) És important destacar que el lloc d’Intervenció no s’ha proveït per un funcionari 
amb habilitació estatal des de fa 20 anys. Aquest fet és rellevant si considerem 
que l’Ajuntament té una població superior a 150.000 habitants i per tant un 
elevat pressupost, Així mateix, resulta d’especial gravetat no haver facilitat 
informació sobre els informes de fiscalització i dels advertiments formulats, cosa 
que constitueix un indici que no s’exerceix la funció fiscalitzadora. 

b) S’han de tenir en compte les observacions realitzades sobre la fiscalització 
prèvia, en concret sobre les anul·lacions de drets. 

c) L’Entitat ha substituït en alguns casos la fiscalització d’ingressos per la presa de 
raó, sense haver establit la fiscalització limitada i sense efectuar una fiscalització 
posterior. 

d) No es realitza el control financer ni el d’eficàcia i l’Entitat no ha fixat els 
objectius dels programes, ni determinat el cost dels serveis. 
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3. DESCRIPCIÓ I INFORMACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT 

3.1 Descripció de l’Ajuntament 

El municipi d’Elx està situat a la província d’Alacant, a la comarca del Baix Vinalopó. 
La seua població és de 230.354 habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 
2011. 

3.2 Informació econòmica 

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

 
Magnitud 2009 2010 2011 

Pressupost inicial ingressos 190.315.657 188.053.574 176.895.186 

Pressupost inicial despeses 190.315.657 188.053.574 176.895.186 

Previsions ingressos definitives 266.269.531 224.358.431 207.924.623 

Previsions despeses definitives 266.269.531 224.358.431 204.421.033 

Drets reconeguts 238.968.020 187.638.110 166.135.695 

Obligacions reconegudes 226.628.122 177.491.314 156.567.236 

Resultat pressupostari ajustat 20.143.173 2.822.963 8.038.730 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (999.650) (7.828.941) (6.141.969) 

Romanent de tresoreria total  24.904.660 28.518.024 21.004.656 

Quadre 3.2.1 

En el període de 2009-2011 es va produir una disminució del romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 5.142.319 euros. El resultat pressupostari va ser positiu en 
aquests 3 anys; en 2011 va pujar a 8.038.730 euros. D’acord amb la informació 
facilitada per l’Ajuntament, en aquests resultats van influir actuacions tals com 
l’anul·lació de drets d’exercicis tancats de 3.274.523 euros en 2010 i de 7.019.709 euros 
en 2011, i l’increment de 2.000.000 d’euros de dubtós cobrament. 

Les previsions de despeses i ingressos inicials van disminuir un 7,1% en aquests 3 anys. 

En l’any 2010, el romanent de tresoreria per a despeses generals va ser negatiu en 
7.828.941 euros; en 2011 l’Ajuntament va reduir les despeses en 3.503.590 euros; i en 
2012 es va aprovar el pressupost amb un superàvit inicial per la resta, és a dir 4.325.351 
euros. 

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

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

 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 

anteriors a 2011 

Despeses de 
l’exercici de 

2011 

2011 2 4.020.432 4.020.432  

2012    

Total 2 4.020.432 4.020.432  

Quadre 3.2.2 

A més a més, d’acord amb la liquidació de 2011, a 31 de desembre de 2011 existien 
3.649.969 euros d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

L’Entitat va remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via 
telemàtica, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament de 
factures, factures rectificatives si era el cas, o sol·licituds de pagament equivalents que 
hagueren tingut entrada en el registre administratiu abans de l’1 de gener de 2012 i que 
corresponien als conceptes considerats en l’esmentat Decret Llei. 

Una vegada remesa la relació certificada prevista, la Intervenció va elevar al Ple un pla 
d’ajustament, que ha sigut aprovat en data 30 de març de 2012. L’esmentat pla ha sigut 
informat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i inclou el 
calendari de mesures d’increment d’ingressos i disminució de despeses fins a l’any 
2022. 

Segons la informació facilitada en l’àmbit de la citada norma, existien obligacions 
pendents de pagament a 31 de desembre de 2011 que pujaven a un total de 15.405.892 
euros. En aquest import no estan incloses les factures reclamades pels proveïdors que no 
han sigut acceptades, la majoria per no trobar-se registrades en l’Ajuntament, i que 
pugen a 1.969.733 euros. 

Del total de 15.405.892 euros, 2.073.851 euros estaven pendents d’aplicar al pressupost 
a 31 de desembre de 2011, encara que sí s’havien registrat en la comptabilitat. 

La Junta de Govern Local va aprovar en data 10 de maig de 2012 concertar diverses 
operacions de crèdit a l’empara de l’esmentat Decret Llei per un import de 15.400.773 
euros a 10 anys. 
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4. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

4.1 Dades organitzatives sobre l’Entitat 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 154 punts enfront dels 130 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

El quadre següent mostra el nombre de regidors, de membres de la Junta de Govern i de 
Tinents d’Alcalde, així con el nombre de comissions informatives, sense considerar la 
Comissió Especial de Comptes: 

 
 Regidors Membres Junta de 

Govern (*) Tinents d’Alcalde Comissions 
informatives 

Nombre 27 10 8 9 
(*) Inclòs el president 

Quadre 4.1.1 

Segons la resposta del qüestionari, els regidors de la Corporació van realitzar 54 
peticions d’informació. L’Ajuntament ha assenyalat que desconeix quines han sigut 
ateses perquè no en porta un seguiment. 

No té informació sobre si les assignacions als grups municipals s’han destinat al 
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o 
a l’adquisició de béns que puguen constituir actius de caràcter patrimonial, ja que 
segons les bases d’execució del pressupost aquestes assignacions no han de ser 
justificades. Tampoc no s’ha acreditat que es porte una comptabilitat específica ni que 
s’hagen posat a disposició del Ple, i no sap, per tant, si es compleix amb el que 
estableixen les normes legals en relació amb les despeses susceptibles de ser satisfetes 
amb càrrec a aquestes assignacions. 

L’Ajuntament no compta amb un reglament orgànic ni amb un organigrama general. 

4.2 Ens dependents o en els quals participe l’Entitat 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 298 punts enfront dels 94 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
298 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen un debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

A partir de diverses fonts, incloses les de la Sindicatura de Comptes i les de 
l’Ajuntament, hem elaborat el següent quadre que mostra el nombre i tipus d’ens 
dependents o participats per l’Ajuntament, sense considerar les mancomunitats ni els 
consorcis, que comentem posteriorment. 
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Tipus d’ens 
Nombre i percentatge de participació 

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

Organismes autònoms 2  

Societats mercantils 3 1 1  

Entitats públiques empresarials     

Fundacions    4 

Associacions    

Quadre 4.2.1 

La comprovació de la informació de què disposa l’Ajuntament amb unes altres fonts, ha 
posat de manifest les següents discrepàncies, que han de ser corregides per 
l’Ajuntament a través de la plataforma de rendició de comptes: 

- Hi ha tres societats mercantils participades per l’Ajuntament al 100%; la base de 
dades de la Sindicatura en tenia registrades 4, ja que es va registrar com a 
participada al 100% una que realment estava participada al 51%. Aquesta 
qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- Aquesta Sindicatura tampoc no tenia constància de l’existència d’una empresa 
participada en menys del 50% per l’Ajuntament. Aquesta qüestió s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- El Consorci del Pacte Local d’Ocupació estava consignat en la base de dades de 
la Sindicatura com a organisme autònom. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica 
i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- L’Ajuntament participa en quatre fundacions: Fundació d’Institut d’Ecologia 
Litoral, Fundació Universitària d’Investigació i Arqueologia l’Alcúdia, Fundació 
de l’Esport Il·licità i Fundació Elx Club de Futbol. 

D’altra banda, l’Ajuntament participa en els consorcis de Prevenció d’Incendis i 
Salvament d’Alacant, Consorci per al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament del Baix 
Vinalopó, Consorci del Pacte Local d’Ocupació i per últim, el Consorci de Residus 
Sòlids del Baix Vinalopó. 

4.3 Personal 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 446 punts enfront dels 450 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
40 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

El gràfic següent mostra el nombre de funcionaris de carrera i d’interins que figuren en 
la nòmina a 31 de desembre de 2009, 2010 i 2011: 
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Gràfic núm. 3 

En el període de 2009 a 2011 es produeix un decrement del 4,3% en el nombre de 
funcionaris, que passa de 1.663 persones en 2009 a 1.592 persones en 2011. Entre els 
funcionaris de carrera, es va experimentar un increment de 69 persones; i entre els 
funcionaris interins, un decrement de 140 persones. 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2009 i 2011 del personal laboral. És destacable 
que s’ha produït una reducció del 24,14% en el personal laboral fix, i del 54,7% en el 
personal laboral temporal, en passar de 29 a 22 persones i de 201 a 91 persones 
respectivament. 
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Gràfic núm. 4 

Per últim mostrem l’evolució del personal eventual entre 2009 i 2011, que sofreix un 
decrement del 50% en els tres últims anys, en passar de 22 persones en 2009 a 11 
persones en 2011. 
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Gràfic núm. 5 

De la informació facilitada per l’Ajuntament en destaquem el següent: 

- L’Ajuntament disposa d’una relació i una classificació de llocs de treball. La 
relació va ser aprovada el 25 de juny de 2010 i modificada el 8 de febrer de 
2011. 

- Les provisions de llocs de treball no es realitzen mitjançant convocatòria pública 
en tots els casos en què aquesta convocatòria és preceptiva. 

- En 2011 no existia cap acord de condicions de treball per al personal funcionari. 
Així que, la Junta de Govern Local en va aprovar un el 4 de maig de 2012. 

- En 2011 el complement de productivitat el va cobrar tot el personal de 
l’Ajuntament, sense estar vinculat a una valoració objectiva. Aquesta qüestió 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. En 2012 
no s’ha pagat la productivitat. 

- L’oferta d’ocupació pública no s’aprova anualment i no inclou totes les places 
vacants de l’Ajuntament. Els processos de millora d’ocupació no estan regulats 
reglamentàriament per l’Ajuntament i no es duen a cap ajustant-se als principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, encara que en 2011 no es van fer 
provisions per a millorar l’ocupació. 
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- El mateix ocorre amb l’accés del personal interí. 

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

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

- Incorporar als expedients de personal la situació personal i reconeixement 
d’antiguitat, aquest últim ubicat fora de l’expedient. 

- Establir una data fixa de tancament a efectes de confecció de nòmina i de 
pagament. 

4.4 Secretaria, registre i actes 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 80 punts enfront dels 257 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntament fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari, no existeix un organigrama del 
departament de Secretaria. En al·legacions s’indica que sí que hi existeix, qüestió que 
serà comprovada, si s’escau, en la fiscalització que realitze aquesta Sindicatura en un 
futur. Les funcions de secretaria i registre les exerceixen dos funcionaris, un d’ells amb 
habilitació estatal, que van ocupar els seus llocs per lliure designació i nomenament 
accidental. 

Les actes del Ple de l’Ajuntament les transcriuen transcorregut un mes des que se 
celebren, i el Llibre d’Actes es troba foliat i diligenciat. El mateix ocorre amb la 
transcripció als llibres d’actes de la Junta de Govern i de resolucions de l’Alcaldia. 

Els grups municipals poden accedir amb l’antelació prevista legalment als expedients de 
les reunions del Ple. 

D’acord amb la informació facilitada, l’Ajuntament d’Elx no ha implantat la gestió 
informatitzada d’expedients, per la qual cosa recomanem la seua implantació sobretot 
en les àrees d’urbanisme, subvencions, contractació i patrimoni, així com portar un 
registre sobre els compromisos i poders atorgats. 

L’Ajuntament no ha implantat el registre telemàtic. En al·legacions s’indica que sí que 
s’hi ha implantat, qüestió que serà comprovada, si s’escau, en la fiscalització que 
realitze aquesta Sindicatura en un futur. D’altra banda, el funcionari del registre és qui 
determina la destinació dels escrits i de la documentació presentada. 
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El quadre següent mostra la informació facilitada pel que fa als informes emesos per la 
secretaria municipal en l’exercici de la funció d’assessorament preceptiu en 2011. 

 

Matèria Conformes No conformes 
amb acord 

No acord a data 
27/4/2012 Total 

Béns 0 0 0 0

Urbanisme 6 0 0 0

Operacions de crèdit 0 0 0 0

Gestió serveis públics 0 0 0 0

D’altres matèries 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Quadre 4.4.1 

4.5 Inventari de béns i patrimoni 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 870 punts enfront dels 465 que ha 
suposat la mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 392 en 
corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el control 
intern de l’àrea. 

Segons la informació facilitada, en l’àrea de patrimoni treballen vuit funcionaris que 
pertanyen a un mateix negociat. 

L’Entitat disposa d’un inventari de tots els seus béns i drets, que no està aprovat ni està 
autoritzat pel secretari, ni compta amb el vistiplau del president, i no s’ha remés a la 
Generalitat ni a l’Administració de l’Estat. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. No obstant això, tots els anys aquest 
inventari es concilia amb la comptabilitat. No consta que els béns dels ens dependents 
estiguen inventariats. 

Tampoc les rectificacions de l’inventari es verifiquen anualment, ni consta 
documentació que acredite que s’efectua una comprovació quan es renova la 
Corporació. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

No tots els béns immobles ni tots els drets reials estan inscrits en el Registre de la 
Propietat. 

L’inventari no conté un apartat específic sobre els epígrafs de valors mobiliaris, crèdits i 
drets de caràcter personal de la Corporació. 

D’acord amb els qüestionaris, en el cas de béns immobles i de béns mobles de caràcter 
històric, artístic o de considerable valor econòmic, les adquisicions, permutes i 
alienacions estan suportades per un informe pericial. 
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L’epígraf dels béns mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor 
econòmic no conté la indicació de la raó del seu valor artístic, històric o econòmic, en 
contra del que exigeix l’article 22 del Reglament de Béns. 

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

4.6 Subvencions 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 632 punts enfront dels 426 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
385 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

La gestió de les subvencions la realitzen nou unitats administratives; segons la 
informació facilitada, l’import total de les subvencions concedides en 2011 va pujar a 
3.117.865 euros, dels quals 2.876.857 euros es van concedir directament i la resta en 
règim de concurrència competitiva. 

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

 
 Import 

Subvencions previstes nominativament en els pressuposts 1.021.483

Subvencions imposades per una norma de rang legal 1.699.807

Subvencions  en les quals concórreguen raons d’interés públic, social o econòmic 
que dificulten la convocatòria 155.567

Total 2.876.857

Quadre 4.6.1 

Hi ha una línia de subvencions de cooperació internacional. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions estan estipulades en les bases 
d’execució del pressupost aprovades pel Ple de l’Entitat, que en 2011 no es van publicar 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. 

Segons les respostes del qüestionari, les bases reguladores de les subvencions no 
consideren: 

a) La quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seua determinació. 

b) La determinació, si és el cas, dels llibres i registres comptables específics per a 
garantir l’adequada justificació de la subvenció. 
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c) Les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la 
modificació de la resolució. 

d) La compatibilitat o incompatibilitat amb unes 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. 

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

f) La possible modificació de l’objecte de la subvenció. 

En dues de les sis línies de subvenció en règim de concurrència competitiva, no es va 
publicar la concessió de la subvenció, quan legalment calia. 

D’acord amb els qüestionaris, en la justificació de la subvenció es comproven els 
aspectes que tot seguit detallem, encara que els informes de fiscalització no s’hi 
pronuncien: 

a) Que l’import de les subvencions concedides no supere el cost de l’activitat 
subvencionada. 

b) Que no se subvencionen interessos deutors en comptes, ni recàrrecs, interessos o 
sancions administratives o penals. 

c) Que el beneficiari de la subvenció siga el titular del compte al qual es transfereix 
la subvenció. 

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

Quant a la gestió de les subvencions cal destacar: 

- Tres de les nou àrees que gestionen subvencions van contestar que no hi ha 
vinculació del pressupost per a la totalitat de l’activitat de la subvenció. 

- No s’elabora un pla estratègic de subvencions. 

- A 31 de desembre de 2011 existien imports pendents de justificar de 
subvencions, el termini de les quals havia vençut, per import de 215.126 euros, 
dels quals 199.900 euros corresponien a acció social, que no ha exigit els 
reintegraments ni imposat les sancions corresponents. Aquesta qüestió s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. L’àrea de 
joventut va contestar que existien subvencions pendents però no n’ha concretat 
l’import. 
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4.7 Contractació i compres 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 421 punts enfront dels 557 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

Segons la informació facilitada, en aquesta àrea treballen sis funcionaris distribuïts en 
dos negociats. 

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

 

Tipus de contractes 
Procediments 
d’adjudicació 

Import 
adjudicació 

Import 
modificat 

Nombre 
de 

contractes
Obres Obert     
  Restringit     
  Negociat amb publicitat     
  Negociat sense publicitat 86.079   1
  D’altres 342.812   15
  Subtotal 428.891   16
Conc. obres públiques Obert     
  Restringit     
  Negociat amb publicitat     
  Negociat sense publicitat     
  D’altres     
  Subtotal     
Subministraments Obert     
  Restringit     
  Negociat amb publicitat     
  Negociat sense publicitat 257.172   5
  D’altres 346.675   30
  Subtotal 603.847   35
Serveis Obert 651.415   5
  Restringit     
  Negociat amb publicitat     
  Negociat sense publicitat 297.881   8
  D’altres 421.670   35
  Subtotal 1.370.966   48
D’altres       
 Total 2.403.704  99

Quadre 4.7.1 

En 2011 es van adjudicar tres contractes subjectes a regulació harmonitzada per 346.604 
euros. 

Quant a la informació obtinguda sobre la contractació destaquem el següent: 
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- En el cas dels contractes d’obres, no sempre contenen la supervisió del projecte, 
ni en els modificats, la seua formalització. 

- Segons un certificat de la Intervenció, s’han seleccionat tots els contractistes 
d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i transparència, i així 
mateix certifica que no se n’ha exclòs el preu com a criteri de selecció. 

- En contra del que estableixen els articles 29 i 308 de l’LCSP, l’Entitat no ha 
remés la informació sobre els contractes adjudicats en 2011 a la Sindicatura de 
Comptes. 

- Segons la informació facilitada, el personal responsable de contractació 
desconeix el funcionament del magatzem de material d’obres. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Aplicar les recomanacions efectuades pels informes emesos per aquesta 
Sindicatura sobre la plataforma de contractació. 

- S’han d’elaborar instruccions escrites sobre la ubicació de les compres que 
necessiten ser emmagatzemades, entrades i eixides, recomptes físics una vegada 
a l’any i segregació de funcions pel que fa a la recepció, custòdia i comptabilitat 
dels materials. 
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5. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

5.1 Pressuposts 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 1.080 punts enfront dels 887 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
341 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

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

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents tràmits 
d’elaboració del pressuposts per a 2011 i es va posar de manifest que s’han incomplit 
els terminis establits en la legislació vigent: 

 
Tràmit Data 

Remissió a l’Ajuntament dels pressuposts d’organismes autònoms  01/12/2010 

Remissió a l’Ajuntament de les previsions en el cas de les societats participades majoritàriament o 
íntegrament 01/12/2010 

Remissió del pressupost general a Intervenció 14/12/2010 

Informe d’Intervenció sobre el pressupost general 14/12/2010 

Remissió del pressupost general al Ple 17/12/2010 

Aprovació inicial  22/12/2010 

Aprovació definitiva 31/01/2011 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  04/02/2011 

Remissió a l’Administració de l’Estat 01/03/2011 

Remissió a l’Administració de la Generalitat  30/03/2011 

Quadre 5.1.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Es va interposar una reclamació al pressuposts que no es va estimar. 

- L’informe econòmic i financer que acompanya el pressupost de 2011 no conté 
informació sobre el detall de les operacions de crèdit previstes. 

- La liquidació del pressupost de 2011 va donar un romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu de 6.141.969 euros. En 2010 el romanent de tresoreria 
per a despeses generals també va ser negatiu en 7.828.941 euros, i es van adoptar 
les mesures previstes legalment. 
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- En 2011 es van aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
per un import de 4.020.432 euros, tots d’exercicis anteriors a 2011. Aquesta 
qüestió  s’ha considerat bàsica i implica un debilitat rellevant de control intern. 

- En els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, quan el finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els 
prevists, no s’acredita que la resta dels ingressos s’efectuen amb normalitat. 

Els quadres següents mostren les respostes de l’Entitat sobre el compliment en termini o 
no de les fases del cicle pressupostari i el nombre d’expedients de les modificacions de 
crèdit aprovades i el seu import en euros: 

 
  Exercicis 

2009 2010 2011 

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple No No No

Elaboració de la liquidació No No No

Formació del Compte General No No No

Presentació al Ple del Compte  No No No

Presentació a la Sindicatura del Compte General No No Si 

Quadre 5.1.2  

L’incompliment dels tràmits del cicle pressupostari és una qüestió que s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

 

Tipus de modificació Import Nombre 
expedients 

Crèdits extraordinaris/suplements de crèdit 14.065.864 6

Ampliació de crèdits 0 0

Generació de crèdits 1.145.756 9

Incorporació de romanents 20.070.468 1

Baixes per anul·lació 7.756.241 1

Quadre 5.1.3 

És important destacar que en el pressupost de 2012 s’han aprovat mesures d’austeritat 
d’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament en concret: 
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Mesures Efecte estimat (en 

euros) 

Reduir retribucions personal 497.000 

Amortitzar llocs de treball 730.000 

Reduir despesa del capítol II 580.000 

Reduir despesa del capítol IV   

Reduir despesa del capítol VI   

Reduir despesa del capítol VII   

Refinançar deute   

Augmentar la pressió tributària 3.769.000 

Venda d’immobles   

Quadre 5.1.4 

A fi de millorar la gestió de l’àrea de pressuposts recomanem el següent: 

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

- Elaborar de circulars normalitzades per a recollir, de les unitats gestores, la 
informació necessària per a elaborar el pressupost. 

5.2 Despeses d’inversió 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 185 punts enfront dels 182 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspons a qüestions no bàsiques. 

Quant a l’àrea de despeses d’inversió, el quadre següent mostra la informació 
subministrada per l’Ajuntament sobre el nombre i situació dels projectes en 2011. 

 
Situació dels projectes Nombre Import en 

euros 

Projectes prevists 71 20.949.091 

Projectes executats totalment en l’exercici 1 3.500 

Projectes parcialment executats 1 87.425 

Quadre 5.2.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent; 
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- Com es desprén del quadre anterior, va existir un desfasament entre els projectes 
prevists i els realitzats. 

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

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

-  No es compleixen els terminis que s’estableixen en el pla d’inversions. 

5.3 Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 111 punts enfront dels 83 que ha 
suposat la puntuació mitjana corresponent als ajuntaments fiscalitzats. El total de la 
puntuació obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

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

El quadre següent mostra el nombre de liquidacions i reclamacions dels principals 
tributs en 2011: 

 

Tipus de tribut Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 10.320 824 772

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 152.196 165 160

Impost Béns Immobles  203.677 1.667 1.563

Impost Activitats Econòmiques (altes) 2.621 142 138

Quadre 5.3.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Existeixen 30 ordenances fiscals; en el cas d’ordenances reguladores de taxes 
per prestació de serveis o utilització de béns de servei públic, aquestes 
ordenances no compten amb un informe que determine el valor que tindria el 
cost del servei en el mercat. La justificació que hi dóna l’Ajuntament és que 
durant 2011 només es va actualitzar l’IPC. 

- L’Entitat compta amb una unitat d’inspecció de tributs, encara que sense un pla 
d’actuació ni un informe en el qual es valoren les seues actuacions. 

A fi de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària recomanem: 
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- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de tributs. 

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

5.4 Ingressos per transferències 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 35 punts enfront dels 78 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

En la gestió d’ingressos per transferències treballen dos funcionaris integrats en un 
negociat. En aquesta àrea no hi ha informació destacable, excepte per la manca de 
registre dels convenis subscrits amb entitats que concedeixen subvencions a 
l’Ajuntament. 

5.5 Recaptació 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 360 punts enfront dels 354 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
251 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

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

 
  Nombre 

Sistema de Recaptació Període voluntari Període executiu

Per funcionaris Si No 

En col·laboració amb entitats bancàries Si No 

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

Delegació en entitats públiques Si Si 

Quadre 5.5.1 

D’acord amb la informació facilitada, l’Entitat utilitza 21 entitats bancàries 
col·laboradores. La comptabilitat del que s’hi recapta es porta a cap cada 10 dies. 

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

Període 
voluntari 

Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 59,0 0,0 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 81,9 6,0 

Impost Béns Immobles  89,9 1,9 

Impost Activitats Econòmiques  92,3 1,7 

Quadre 5.5.2 

El termini màxim d’inici de l’acció executiva, en el cas que siga la pròpia Entitat la que 
la realitze, puja a 90-120 dies. 

D’acord amb els qüestionaris, els percentatges de cobrament en període voluntari i 
executiu de les multes en 2011 van ser els següents: 

 
% de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

53,1% 10,1% 

Quadre 5.5.3 

L’Entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una empresa de 
capital íntegrament municipal i el cost que ha implicat per a l’Ajuntament s’eleva a 
721.753 euros, mentre que els drets reconeguts pugen a 881.729 euros. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Hi ha valors que podrien estar afectats per prescripció sense que s’hagen tramitat 
els corresponents expedients per a determinar possibles responsabilitats. Aquesta 
qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 
A 31 de desembre de 2011 els drets reconeguts dels capítols 1 a 3 (prescriuen als 
quatre anys) de 2006 i anteriors pugen a 3.817.100 euros. 

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

- L’entitat pública de recaptació dedueix directament de l’aplicació el seu premi 
de cobrança. 

A fi de millorar el control intern de la recaptació recomanem el següent: 
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- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de recaptació. 

- Estendre del cobrament de tots els ingressos a través d’entitats bancàries. 

- Establir un sistema per tal que el ciutadà puga realitzar mitjançant la utilització 
de signatura electrònica la liquidació i pagament de tributs. 

- En cas que el cobrament dels ingressos es faça a les dependències municipals, 
que l’ingrés en l’entitat bancària es realitze diàriament. 

5.6 Tresoreria 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 858 punts enfront dels 542 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
251 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

En l’àrea de tresoreria treballen sis funcionaris. El tresorer és funcionari amb habilitació 
estatal que ocupa un lloc proveït per lliure designació. 

Segons els qüestionaris, l’Ajuntament és titular de 30 comptes operatius i 12 comptes 
restringits de despeses. A més a més, d’aquests 42 comptes corrents, la informació 
aportada pels bancs i l’Ajuntament ha desvelat l’existència de 30 comptes restringits 
d’ingressos. 

En 2011 hi havia 10 habilitats de caixa fixa, i es van efectuar pagaments per import de 
20.110 euros. El saldo pendent a 31 de desembre va pujar a 7.285 euros. 

No han facilitat informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors en cada 
trimestre de l’exercici, que ha de ser remesa d’acord amb la Llei de Morositat al Ple i al 
Ministeri d’Economia i Hisenda. En al·legacions, s’indica que sí que s’hi realitza, 
qüestió que serà comprovada, si s’escau, en la fiscalització que efectue aquesta 
Sindicatura en un futur. 

De la informació facilitada en destaquem que a 31 de desembre de 2011: 

- Hi havia 33 comptes no inclosos en l’arqueig. Aquesta qüestió s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- La disposició de fons de 23 comptes corrents es realitzava mitjançant signatura 
solidària. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant 
de control intern. 

- Hi havia dues persones autoritzades per a la consulta de saldos de comptes de 
l’Entitat a través d’Internet. 

- Hem detectat 23 comptes sense activitat durant 2011. 
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- La comptabilitat i el control de fons es realitza per les mateixes persones, cosa 
que implica una debilitat en el control de la gestió de l’Entitat. 

- Els plans de tresoreria no són aprovats. 

- No es realitzen conciliacions bancàries ja que, segons el propi Ajuntament, tots 
els moviments bancaris són comptabilitzats, cosa que podria comportar errors en 
la comptabilitat i, per tant, una falta de control intern. 

- L’obertura de comptes corrents és aprovada per l’alcalde, Junta de Govern i 
tresorer sense cap informe. 

- S’efectuen pagaments mitjançant xecs bancaris, generalment per al pagament 
d’expropiacions. 

- Hem detectat operacions de pagaments confirmats en una entitat bancària, la 
gestió de pagaments de les quals puja a 2.619.237 euros, i amb una altra que no 
n’ha determinat l’import. En 16 entitats bancàries estan habilitades persones que 
no formen part dels tres clavers. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Separar les funcions de comptabilitat i de control de fons. 

5.7 Comptabilitat 

La puntuació obtinguda en aquest àrea ha sigut de 496 punts enfront dels 614 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
150 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

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

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- La comptabilitat es porta al dia encara que no sempre d’acord amb els principis 
que hi són d’aplicació. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

- Els comptes restringits de recaptació no es registren en comptabilitat. 

- Els drets es reconeixen abans que l’òrgan deutor realitze el reconeixement de 
l’obligació. 
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- Les operacions de crèdit es comptabilitzen en la formalització de l’operació, en 
comptes de quan es reben els diners. 

- La informació relativa a les despeses arriba al departament de comptabilitat en 
un termini màxim de 60 dies, i es registra en un altre termini màxim de 60 dies. 
En al·legacions, s’indica que en les bases d’execució s’estableixen terminis 
inferiors, qüestió que serà comprovada, si s’escau, en la fiscalització que efectue 
aquesta Sindicatura en un futur. 

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua comptabilitat no 
garanteix un accés exclusiu a les persones que s’encarreguen de comptabilitzar, i 
com a màxim són 27 les persones que, en principi, estan autoritzades a l’accés a 
aquesta aplicació, que correspon en tots els casos a funcionaris adscrits als 
departaments d’Intervenció i Tresoreria i de l’Oficina Pressupostària, i tots 
realitzen moviments comptables dins de les seues competències, d’ingressos i 
despeses, tant en la comptabilitat pressupostària com en la financera. 

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

- No sempre es realitza la proposta de despesa ni la retenció de crèdit. 

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

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

- Elaborar un procediment que considere la revisió de la comptabilitat per 
persones distintes a qui efectuen les operacions comptables. 

5.8 Endeutament 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 115 punts enfront dels 120 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

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

A l’empara del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, es van concertar dues operacions 
de crèdit per import de 9.796.303 euros. 

De la informació facilitada en destaca que l’Entitat va contractar operacions de gestió de 
pagaments confirmats que segons la informació del propi Ajuntament no van generar 
despeses financeres per a l’Entitat. 

Recomanem que en la pàgina d’Internet de l’Entitat figure la següent informació: 

a) L’import del deute i la seua evolució en els últims exercicis. 

b) Els informes sobre estabilitat pressupostària.  
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6. ÀREA D’INTERVENCIÓ 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 2.724 punts enfront dels 2.530 que 
ha suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
435 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

6.1 Organització i regulació 

El nombre de funcionaris assignats a l’àrea d’Intervenció puja a quinze integrats en 
quatre negociats; el lloc d’Intervenció està vacant 20 anys. 

A més de l’anterior, les funcions assignades a la Intervenció, que no estan regulades en 
cap norma, no estan separades de les de comptabilitat, cosa que contradiu el que 
estableix el títol X de l’LRBRL, la qual cosa és indici de debilitat en el control intern. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

No s’ha implantat la fiscalització prèvia limitada, i la fiscalització dels ingressos ha 
sigut substituïda en alguns casos per la presa de raó. Tanmateix, no realitzen una 
fiscalització plena posterior d’aquests ingressos. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica 
i implica una debilitat rellevant de control intern. 

No s’ha remés informació sobre el nombre d’informes de fiscalització prèvia, i no 
consta que s’emeteren advertiments en l’exercici de 2011. Això constitueix un indici 
que no s’exerceix la fiscalització dels actes de contingut econòmic. En al·legacions 
s’indica que sí que s’hi realitza, qüestió que serà comprovada, si s’escau, en la 
fiscalització que efectue aquesta Sindicatura en un futur. 

Per tant tampoc no es van efectuar advertiments com a conseqüència del fraccionament 
de l’objecte del contracte. 

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

6.2.2 Informes específics 

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

a) El compliment dels terminis en els distints tràmits. 

b) L’adequada estimació dels ingressos prevists en el pressupost. 
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No realitzen la comprovació de la suficiència de les despeses estimades i considerant els 
expedients de reconeixement extrajudicial aprovats en els últims exercicis i els saldos 
del compte 413. En al·legacions s’indica que sí que s’hi realitza, qüestió que serà 
comprovada, si s’escau, en la fiscalització que efectue aquesta Sindicatura en un futur. 

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

L’informe d’Intervenció sobre la liquidació del pressupost no es pronuncia sobre aquest 
aspectes: 

a) L’estimació adequada dels saldos de cobrament dubtós. 

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

D’acord amb el qüestionari, no es fiscalitzen les anul·lacions de drets per insolvències o 
prescripció. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

Es realitza l’informe quan es concedeixen subvencions directes, encara que aquest 
informe no es pronuncia sobre els aspectes següents: 

a) El compliment dels requisits i obligacions establits en els articles 13 i 14 per ser 
beneficiari d’una subvenció. 

b) El règim de garanties. 

c) El règim de compatibilitat amb unes altres subvencions. 

En la fiscalització de subvencions no comproven en tots els casos: 

a) La presentació en termini del compte justificatiu. 

b) Que el cost de l’activitat subvencionada no supera l’import de la subvenció. 

No es fiscalitza la nòmina del personal i mai no es comprova en la seua integritat. 

Segons un correu remés posteriorment a la contestació del qüestionari de 2011, no es 
van emetre els informes de fiscalització perquè no van tenir lloc les següents actuacions, 
amb l’excepció d’altes i baixes de l’inventari que no es van fiscalitzar: 

- Els convenis urbanístics. 

- Els projectes de reparcel·lació. 

- Les adquisicions i alienacions de béns immobles. 
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6.3 Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat no ha implantat el control financer ni d’eficàcia ni preveu implantar-los en els 
pròxims dos anys. Tampoc no realitza auditories públiques. 

No obstant això, s’han realitzat auditories en les tres societats mercantils participades 
majoritàriament per l’Entitat, ja que així ho estableix la legislació mercantil. 

6.4 D’altres aspectes 

No es practiquen requeriments als òrgans gestors quan, transcorregut un mes des de 
l’anotació en el registre, no s’han realitzat les actuacions necessàries per a la tramitació 
de l’expedient. 

La Intervenció no incorpora al Ple ni remet al Ministeri d’Economia i Hisenda l’informe 
exigit per la Llei 15/2010, de 5 de juny, de Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
  



Informe sobre el control intern de l’Ajuntament d’Elx. Exercici de 2011 

- 39 - 

7. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 855 punts enfront dels 1.033 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspon a qüestions no bàsiques. 

7.1 Organització de l’àrea informàtica 

El departament d’informàtica (TI) és independent de la resta de departaments i compta 
amb quinze funcionaris i està estructurat en tres seccions. 

No consta que existisca el 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 el document sobre adequació a l’esquema Nacional d’Interoperatibilitat a 
què es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

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

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

- La realització d’auditories periòdiques sobre el compliment de la Llei Orgànica 
de protecció de Dades (LOPD). 

- L’existència d’un procediment que garantisca que les adquisicions en matèria de 
TI responen a les necessitats dels departaments. 

- Realitzar proves dels desenvolupaments, adquisicions, actualitzacions i 
modificacions d’aplicacions importants en un entorn distint del real o de 
producció abans de ser implantats. 

- Aprovar un procediment per a canvis en programes en cas d’emergència. 

7.2 Operacions en els sistemes d’informació 

No consideren el registre ni el seguiment de les incidències fins a la seua resolució i no 
fan un seguiment de l’activitat de la xarxa local (càrrega de xarxa, comportaments 
anòmals, etc.). 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Establir controls d’accés a les dependències de l’Entitat i de les condicions 
ambientals. 
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- Fer una llista de les persones autoritzades per a accedir al Centre de Procés de 
Dades (CPD). 

- Registrar documentalment tots els accessos al CPD. 

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

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

- Adoptar procediments escrits  per a la gestió d’usuaris de la xarxa local de les 
aplicacions. 

- Establir que les altes de personal se sol·liciten documentalment per personal 
autoritzat i les baixes de personal es comuniquen puntualment al departament de 
TI. 

- Efectuar revisions periòdiques dels perfils i permisos dels usuaris, 

- 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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8.  RECOMANACIONS 

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

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

2. L’Ajuntament ha de comunicar, a través de la Plataforma de Rendició de 
Comptes, totes les discrepàncies relatives a ens dependents posades de manifest 
en l’apartat 4.2 d’aquest Informe. 

3. Recomanem implantar la gestió informatitzada dels expedients d’urbanisme, 
subvencions, contractació i patrimoni, així com portar un registre sobre 
compromisos atorgats. 

4. L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a la planificació de les inversions i 
estimar no només el seu cost sinó també el seu manteniment. Les dotacions de 
despeses han de servir de límit i evitar el recurs del reconeixement extrajudicial 
de crèdits, mitjançant un control adequat de la despesa.  

5. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té a conèixer de forma 
regular la seua situació economicofinancera, cal subministrar a aquest òrgan la 
informació sobre l’execució dels pressuposts i de la tresoreria de l’Entitat, per a 
donar compliment al que disposa l’article 207 del TRLRHL. L’àrea de 
comptabilitat ha de ser objecte d’una atenció especial per tal que es registren els 
fets econòmics d’acord amb el principis comptables que hi són d’aplicació i 
s’oferisca una informació fiable de la situació financera de l’Entitat. 

6. L’elaboració del pla d’inversions ha de ser real, d’acord amb la capacitat 
d’execució de l’Ajuntament; a més a més cal estimar el cost de les inversions i 
realitzar un seguiment de l’execució d’aquestes inversions. 

7. 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’apartat 6 d’aquest Informe i 
concretar aquells aspectes que s’han de comprovar en la fiscalització. 

8. Les funcions d’intervenció i comptabilitat han de segregar-se, així com que la 
Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de l’Entitat. 

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

10. Realitzar arqueigs suportats amb conciliacions bancàries amb una periodicitat 
mínima d’un trimestre. 
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9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

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

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

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

 



 

 

 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 

maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament i, en compliment del 

Programa Anual d’Actuació 2012 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 

Comptes, en la reunió del dia 20 de desembre de 2012, va aprovar aquest Informe de 

fiscalització. 

València, 20 de desembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT
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En relación al Borrador de Informe de Fiscalización sobre el Control Interno realizado por su 
organismo, adjunto le remito las alegaciones que se interponen al mencionado Borrador 
redactadas por el Secretario General y por la Interventora Accidental, de las que se han dado 
cuenta en la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 19 de octubre del corriente. 

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de la información 
existente en las alegaciones que se anexa. 

Atentamente. 

Manuel Latour Miguel 
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Departamento: Fiscalización. 
Asunto: Alegaciones al Borrador de Informe de Fiscalización sobre el control interno. 

Antonio Izquierdo Garay, Secretario General e Inmaculada Sánchez Mañogil, Interventora 
Accidental, presentan el siguiente escrito de alegaciones del cual se ha dado cuenta en la Junta de 
Gobierno Local del19 de octubre: 

"Visto el borrador de Informe de Fiscalización de Control Interno realizado por la Sindicatura 
de Comptes a este Ayuntamiento, realizan las siguientes Alegaciones: 

CONCLUSIONES GENERALES. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GRADO DE TRANSPARENCIA. 

1.- Se recoge en la página 10 del borrador del Informe, en el apartado 2.1.b) que "Las Bases 
de ejecución del Presupuesto establecen que las asignaciones de los grupos políticos no tienen que 
ser justificadas, tampoco se ha acreditado que se lleve una contabilidad específica de las mismas ni 
que se hayan puesto a disposición del Pleno, no sabiendo, por tanto, si se cumple con lo establecido 
en las normas legales con relación a los gastos susceptibles de ser satisfechos con cargo a esta 
asignación~~. 

Efectivamente, en la Base 26.h) de Ejecución del Presupuesto 2011 se recoge que en virtud 
de lo establecido en el artículo 4.d) de la Ley General de Subvenciones, los grupos políticos que 
perciban subvenciones no deberán presentar justificantes de los gastos que han realizado con cargo 
a dicha subvención, al encontrarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. Dicho artículo 
excluye explícitamente del ámbito de aplicación de la ley "a los grupos políticos de las corporaciones 
locales, según establezca su propia normativa". Por lo tanto, el Ayuntamiento cumple la normativa 
en este aspecto, y no debe constar en la redacción de ese apartado del cuestionario que exista 
incumplimiento de las normas legales cuando hay un artículo que expresamente lo permite. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE. 

1.- En la página 11, en el apartado 2.3.d) se expresa que "Es importante destacar que en 
algunos casos no se efectúa una propuesta de gasto, previamente a la realización del gasto, lo que 
vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLHL". 

En relación con dicha afirmación, cuando se han realizado gastos sin la debida autorización, 
ya se remitió aclaración al respecto indicando que en la Bases de ejecución del Presupuesto se 
establece que para la realización del cualquier gasto hay que solicitar la autorización previa, lo que 
implica la existencia de consignación presupuestaria. Además con fecha 26 de julio se remitió correo 
electrónico explicando los documentos internos que se utilizan para dicha tramitación, que son: 

a.- Documento G3, para los gastos que se formalizan a través de este documento se 
realiza una Disposición- Obligación, el cual no se puede realizar sin un autorizado previo, a través de 
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un documento interno G2, el cual se pueda realizar de modo genérico o individual para cada gasto 
determinado. 

b.- En el caso de realización de gastos sin G2 previo (Autorizado), dicho gasto se tramita 
como Propuesta de pago y es aprobado por la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, 
exigiéndose al responsable del departamento que ha realizado el gasto que justifique el motivo por 
el cual se ha incumplido la normativa. 

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL. 

1.- En este punto, de la información municipal recopilada, se deduce que los concejales de la 
Corporación realizaron 54 peticiones de información, de las que la Sindicatura señala que "el 
Ayuntamiento informa que desconoce cuáles han sido atendidas porque no se lleva un seguimiento 
de éstas". Respecto de tal información, señalar que la misma no es correcta, puesto que todas ellas 
han sido debidamente contestadas por los Departamentos de cuya información se solicitaba acceso, 
no cuantificándose el número de contestaciones por esta Secretaría, por no centralizarse las mismas 
desde este Servicio, sino desde cada uno individualmente. No obstante, se informa que de no haber 
sido contestada en el plazo de cinco días naturales, implica el silencio positivo respecto del derecho 
de acceso, y ello con base al artículo 128 de LEY 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

ENTES DEPENDIENTES O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD LOCAL. 

1.- En este apartado se hace referencia a la existencia de cuestiones básicas que "implican 
una debilidad relevante en el control interno del área"; sin especificar cuáles son esas cuestiones, lo 
que lleva a una indefensión absoluta, y a la imposibilidad de alegar al respecto de cuestiones no 
acreditadas, sólo aludiendo a que en los archivos de la Sindicatura algunos de los datos de que 
disponen no coinciden con los existentes en el Ayuntamiento respecto a los entes en cuestión. 

2.- Se dice en la página 18 que "El Consorcio Pacto Local de Empleo estaba consignado en la 
base de datos de la Sindicatura como organismo autónomo. Esta cuestión se ha considerado básica e 
indica una debilidad relevante de control interno". 

En relación con esta afirmación, ya se abordó en un correo electrónico remitido el día 26 de 
julio, en la que se redactó que "( ... ) dicho ente tiene el carácter jurídico de Consorcio, formado por el 
Ayuntamiento, Sindicatos, Organizaciones Empresariales y Asociaciones locales. No obstante, en los 
estatutos se recoge explícitamente que únicamente realizará aportaciones dinerarias el 
Ayuntamiento. Además, utilizan la contabilidad pública siguiendo en todo momento lo regulado en la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local. Por lo tanto, creemos que desde un punto de 
vista económico es un organismo autónomo y así se ha hecho constar en la Plataforma de Rendición 
de Cuentas". 
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PERSONAL. 

Al respecto de este apartado, se ha emitido informe de alegaciones en contestación a las 
conclusiones provisionales del Informe remitido, por la Jefa de Servicio, en fecha 18 de octubre, cuyo 
tenor literal es el que sigue: 

"1.- RELATIVA A LAS PROVISIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. Se dice en el Informe de la 
Sindicatura que ... "Las provisiones de puestos de trabajo no se realizan mediante convocatoria 
pública en todos los casos en los que ésta es preceptiva". 

Al respecto se ha de señalar que, si bien es cierto que no se han llevado a cabo todos los 
concursos de mérito y de libre designación necesarios para cubrir de forma definitiva la totalidad de 
los puestos de trabajo que conforman la Relación de Puestos de este Ayuntamiento, ello no significa 
en modo alguno que se actúe al margen de la normativa, sino que, por el contrario, lo que refleja es 
que, coyunturalmente, se han venido utilizando otras diversas fórmulas de provisión temporal 
previstas en la legislación de aplicación que no requieren de previa convocatoria pública, tales como 
comisiones de servicios, adscripciones temporales~ 

2.- RELATIVA A LOS PROCESOS DE MEJORA DE EMPLEO. Se dice en el Informe de la 
Sindicatura que ... "Los procesos de mejora de empleo no están regulados reglamentariamente por el 
Ayuntamiento y no se han llevado a cabo ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad". 

Lo cierto es que, tal y como se hace constar en la página 5 de la encuesta remitida a la 
Sindicatura, pregunta D26, en el periodo al que se refiere la documentación solicitada no se utilizó la 
figura de provisión de puestos por mejora de empleo, y ello, con independencia de que sea cierto el 
que esta Administración no ha entendido necesario regular internamente estos procesos, entre otras 
razones, por venir los mismos desarrollados en la normativa autonómica. 

3.- RELATIVA A LOS PROCESOS DE ACCESO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. Finalmente, se 
dice en el Informe de la Sindicatura que ... "Lo mismo sucede con el acceso del personal interino". 

A tal respecto se ha de señalar que, ya se constata en la página 6 de la citada encuesta, 
respuestas D29 y D30, que efectivamente este Ayuntamiento no ha regulado, mediante el desarrollo 
de un Reglamento interno, la selección de Funcionarios Interinos. No obstante lo cual, dicha 
selección respeta y observa en todos los supuestos los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, ya que, el nombramiento de estos funcionarios se lleva a cabo siguiendo 
escrupulosamente el orden en el que figuran en las Bolsas de Trabajo existentes en esta 
Administración para las distintas categorías profesionales; Bolsas de Trabajo que, siempre, se 
conforman con los aspirantes que han superado las correspondientes convocatorias públicas para la 
provisión temporal o en propiedad de plazas, y con sujeción a los principios anteriormente 
enunciados y a los criterios negociados en su día con los representantes sindicales de los empleados 
municipales." 

SECRETARÍA, REGISTRO Y ACTAS. 

1.- Se refiere la Sindicatura de Comptes en este punto a la observación de, cuestiones no 
básicas, señalando al respecto del pronunciamiento del mismo la "no existencia de un organigrama 
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del departamento de Secretaría", cuando lo cierto es que dispone de él, al haberse aprobado en el 
catálogo de puestos del Ayuntamiento y el que se deduce de la Relación de Puestos de Trabajo; 
respecto de la "no implantación de la gestión informatizada de expedientes", como ya se informó en 
su día, se está en proceso de implantación de los mismos, existiendo departamentos que ya trabajan 
con expedientes informatizados, como nuevas tecnologías y alguno de los negociados de RRHH. 

En cuanto al registro telemático, asimismo se permite la presentación de documentación por 
tal vía para determinados procedimientos, estando en trámite la implantación definitiva del mismo; 
por lo que respecta a la recomendación de "llevanza de un registro de compromisos y poderes 
otorgados", ya se informó que los poderes estaban registrados en el departamento de Asesoría 
Jurídica, y que en Secretaría se disponía de un registro de convenios de todo tipo donde se recogen 
los compromisos del Ayuntamiento, previa autorización por el órgano de gobierno local competente, 
por lo que resulta innecesaria tal recomendación. 

SUBVENCIONES. 

1.- En la página 25 del borrador del Informe, se manifiesta que "( ... ) en la justificación de la 
subvención se comprueban los aspectos a que continuación se detallan, aunque los informes de 
fiscalización no se pronuncian sobre ellos:( ... ) 

Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno." 

Tal y como se pone de manifiesto, en la misma redacción del informe, sí que se revisan los 
aspectos que se detallan, aunque no se deja constancia por escrito en los informes de fiscalización 
del detalle de dicha comprobación, por lo que no deja de ser más que una simple cuestión formal y 
no por ello se debe considerar como una debilidad relevante de control interno. 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS. 

Al respecto de este apartado, se ha emitido informe de alegaciones en contestación a las 
conclusiones provisionales del Informe remitido, por la Jefa de Servicio, en fecha 15 de octubre, cuyo 
enor literal es' el que sigue: 

"1.- Respecto a que no todos los expedientes de contratación contienen la fiscalización del 
gasto. No es comecto, dado que todos los expedientes que se tramitan en Contratación previamente 
contienen la fisca.lización del gasto, a través de la realización de la correspondiente Retención de 
crédito adecuado y suficiente o los informes de Intervención con cláusula suspensiva. 

Respecto a que "en el caso de los contratos de obras, no siempre contienen la supervisión 
del proyecto, ni en los de modificados, su formalización. Cabe decir, que cuando los proyectos son 
redactados por profesionales externos a este Ayuntamiento siempre contienen la supervisión, y, 
respecto de los redactados por este Ayuntamiento siempre están supervisados por la Sección Técnica 
Edificaciones, Proyectos y Supervisión de este Ayuntamiento". 

2.-Es cierto tal y como consta en el certificado de intervención, que se han seleccionado 
todos los contratistas de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y que 
nunca se ha excluido el precio como criterio de selección. 
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3.- Que no es cierto que no se haya dado cumplimiento a los arts. 29 y 308 de la LCSP, este 
Ayuntamiento sí ha remitido la información sobre. los contratos adjudicados en 2011, a la Sindicatura 
de Comptes, con fecha 18-11-2011, sin que a fecha de hoy haya recibido contestación al respecto. 

Tampoco es cierto que no se hubiere remitido al registro de contratos del sector público, tal 
y como se acredita con la documentación que se adjunta al presente. 

4.- Respecto a que "según la información facilitada, el personal responsable de contratación 
desconoce el funcionamiento del almacén de material de obras". Cabe decir que no es competencia 
suya, en dicho almacén de materiales de obras, la supervisión se realiza por los Técnicos de 
Mantenimiento, que previamente a su adquisición son los que han tramitado el correspondiente 
Pliego Técnico, informado y remitido al Departamento de Contratación para su tramitación, y que 
una vez formalizado el mismo, por Decreto del Órgano de Contratación se designa como Responsable 
del Contrato al Técnico que ha propuesto su adquisición, correspondiendo al mismo el control del 
material de obras, existente en dicho almacén." 

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA. 

PRESUPUESTOS. 

1.- En la página 28 del Borrador del Informe, en el apartado 5.1, referente a los 
Presupuestos, se reproduce que "El informe económico- financiero que acompaña al Presupuesto 
de 2011 no contiene información sobre el detalle de las operaciones de crédito previstas". 

Al respecto, en el Informe de Intervención del Presupuesto 2011, en su página 4, ya remitido 
a la Sindicatura en los requerimientos de información solicitada, se dice literalmente que "En 
segundo lugar, hay que significar que el Real Decreto - Ley 8/2010 en su artículo 14 establece la 
prohibición para el ejercicio 2011 de concertar créditos a largo plazo para la financiación de sus 
inversiones y de sustituir total o parcialmente las operaciones preexistentes, a excepción de aquellas 
que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga 
financiera, el plazo de amortización o ambas( ... ). 

Aunque el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 recoge una 
modificación del mencionado artículo, el Ajuntament d'Eix no puede acogerse por exceder su capital 
vivo el75% de los ingresos corrientes liquidados". 

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Elche no tenía previsto, al estar prohibido legalmente, 
solicitar nuevas operaciones de crédito durante el ejercicio 2011, y por ello no consta ningún detalle 
de las operaciones de crédito previstas porque no había ninguna y en ese sentido no se reflejan en el 
Informe Económico- financiero del presupuesto. 

2.- En la página 28 del Borrador del Informe, en el apartado 5.1, referente a los Presupuestos, 
se transcribe literalmente que "En los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de 
suplementos de crédito, cuando la financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre 
los previstos, no se acredita que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad. 
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Durante el ejercicio 2011, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se 
aprobaron se financiaron con bajas en otras partidas del presupuesto de gastos, excepto en los 
siguientes expedientes: 

El nº 17 y nº 21, de reconocimiento de créditos y suplementos de créditos respectivamente, 
que se financiaron con nuevos ingresos procedentes de la línea extraordinaria de financiación del 
Instituto de Crédito Oficial establecida en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. En este caso se 
trata de una línea especial de financiación, cuyo objeto era permitir la cancelación de las obligaciones 
pendientes de pago con empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, 
realización de obras y prestación de servicios, mediante la concertación con carácter excepcional, de 
operaciones de crédito a largo plazo, con los límites, condiciones y requisitos que se especifican en 
dicho Real Decreto- Ley 8/2011. Dicha línea de crédito tenía un carácter excepcional y expresamente 
se habilita dicha medida para financiar dichos gastos, no siendo necesario por lo tanto la 
acreditación de que el resto de los ingresos se venían efectuando con normalidad. 

La nº 22, por créditos extraordinarios, que se financió con el exceso de financiación afectada 
de proyectos ya finalizado o que no se iban a ejecutar. En este caso se trata de una financiación 
afectada para gastos de capital, que no puede utilizarse para otros gastos ordinarios, por lo que no se 
consideró necesaria la acreditación de que el resto de los ingresos viniesen efectuándose con 
normalidad. 

3.- En la página 29, en el apartado 5.1, de Presupuestos, se recomienda "La elaboración de 
circulares normalizadas para recoger, de las unidades gestoras, la información necesaria para la 
elaboración del Presupuesto". 

El Ayuntamiento de Elche para la confección del Presupuesto tiene confeccionadas unas 
normas internas que se remiten a las diferentes Concejalías para que efectúen sus Propuestas, así 
como unos documentos normalizados en los que se reflejaban las mismas. 

GASTOS DE INVERSIÓN. 

1.- En la página 31 del borrador de Informe se reproduce que "( ... ) existió un desfase entre 
los proyectos previstos y los realizados". 

En el ejercicio 2011 existe un desfase considerable entre los proyectos previstos y los 
ejecutados, debido a que la financiación afectada para la realización de los mismos no se materializó. 
Los recursos, en su mayoría, procedían de la venta de terrenos, habiéndose convocado subasta 
pública en varias ocasiones y quedando ésta desierta en su totalidad, a pesar de los esfuerzos del 
Ayuntamiento por conseguir la financiación para las inversiones previstas, no siendo posible por 
tanto, efectuar el gasto. 

2.- En la página 31 del borrador del Informe se transcribe que "Las competencias para 
aprobar inversiones de los diferentes órganos de gobierno no están definidas por ninguna norma 
interna~~. 

Las competencias de los diferentes órganos de gobierno se recogen en los artículos 123, 124 
y 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por otro lado, 
existen Acuerdos de Delegación de Competencias entre los diferentes órganos de gobierno. 

Ajuntament d'Eix ~ lntervenció. C/Troneta 6- 2ª Pl 03203 Elx. 
Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134- jpastor@ayto-elche.es 

6de20 



1 

Ayuntamiento de Elche 

CONTABILIDAD. 

1.- No aplicación de prmc1p1os contables. Tratado en el apartado 2.2. Información 
económica financiera (pág. 10) letra a) que literalmente dice" La contabilidad se lleva al día, aunque 
no en todos los casos de acuerdo con los principios que le son de aplicación, como sucede con las 
transferencias de capital que se contabilizan sin tener en cuenta lo establecido por la IGAE." 

Así como en la página 35 dentro del apartado 5.7 que incide en el mismo sentido añadiendo 
"La contabilidad se lleva al día aunque no siempre de acuerdo a los principios que le son de 
aplicación. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno." 

Y en el punto tercero del citado apartado 5.7. (pág. 35) que literalmente dice "los derechos 
se reconocen antes de que el órgano deudor realice el reconocimiento de la obligación" 

Las Administraciones Públicas concedentes de subvenciones, bien sean de capital o 
corrientes, no envían documento alguno en relación al reconocimiento de la obligación contraída con 
este ayuntamiento, limitándose a comunicar la resolución de concesión de la subvención. En este 
sentido, de acuerdo con el artículo 173.6 a) del TRLRHL se ha considerado documento fehaciente que 
acredita el compromiso firme de aportación y por lo tanto se puede disponer de esos créditos 
presupuestarios. 

Por otro lado señalar, en aplicación del pnnc1p1o de importancia relativa, que las 
subvenciones corrientes (excluido el fondo complementario de financiación) más las de capital 
apenas superan el1,95% del Presupuesto de Ingresos del año 2011, y por lo tanto no se desvirtúa la 
imagen fiel de la situación económica de este ayuntamiento. Si sólo consideramos las transferencias 
de capital, éstas suponen tan sólo el 0,124% del presupuesto de ingresos, porcentajes que no 
suponen una debilidad relevante de control interno. 

2.- Contabilización de las operaciones de crédito. Punto cuarto del apartado 5.7 (pág. 36). Se 
dice que "las operaciones de crédito se contabilizan en la formalización de la operación, en vez de a 
la recepción del dinero". 

Entendemos que al hacerlo así damos cumplimiento al principio del devengo. En cualquier 
caso, la recepción del dinero se suele producir deforma inmediata una vez se ha firmado el contrato 
en que se formaliza la operación de crédito. 

3.- Información y tramitación de gastos. Plazos. Recogido en el punto quinto del apartado 
5.7 (pág., 36): "La información relativa a los gastos llega al departamento de contabilidad en un plazo 
máximo de 60 días, y se registra en otro plazo máximo de 60 días". 

Las bases de ejecución del presupuesto de 2012, concretamente la Base nº 23 (pág. 21) 
establecen los plazos para tramitar los gastos, sensiblemente inferiores a los manifestados en el 
informe. De hecho, las facturas se envían directamente desde los proveedores al departamento de 
contabilidad para su registro y posterior envío a los departamentos en un plazo aproximado de 2-3 
días. Una vez obran en poder de los respectivos departamentos, éstos disponen de un plazo de 15 
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días para su tramitación y remisión de nuevo a contabilidad para, de ser correctas, reconocer la 
obligación. Se adjunta copia de las mencionadas Bases de Ejecución del 2012. 

4.- Acceso al programa de contabilidad municipal. Punto sexto del apartado 5.7 "La 
aplicación informática que utiliza la entidad para su contabilidad no garantiza un acceso exclusivo a 
las personas que se encargan de contabilizar, siendo 27 el número de personas que, en principio, 
están autorizadas al acceso a esta aplicación.". 

A este punto se contestó por correo electrónico de fecha 25 de julio. Abundando en lo 
comentado en dicho correo, significar que las mencionadas 27 personas pertenecen exclusivamente 
a los departamentos de tesorería, intervención y oficina presupuestaria. Se trata de una plantilla 
estable compuesta por funcionarios de carrera, cada uno de los cuáles tiene acceso al programa para 
realizar las tareas que tienen encomendadas en el ámbito de sus competencias, existiendo en todo 
caso, un sistema de autorizaciones que impide a la persona, acceder a otros contenidos fuera de sus 
competencias . Dicha explicación ya fue remitida anteriormente en un correo electrónico el día 25 de 
julio, reproduciéndose a continuación la información enviada: "Respecto a la pregunta L5, respecto al 
nº de personas que tienen acceso al sistema contable, que se cuantifican en 27, corresponden en 
todos los casos a funcionarios adscritos a los departamentos de Intervención y Tesorería y de la 
Oficina Presupuestaria, y todos ellos realizan movimientos contables dentro de sus competencias, de 
ingresos y gastos, tanto en la contabilidad presupuestaria como en la financiera." 

5.- Trámites no realizados en contabilidad de gastos. Punto octavo del apartado 5.7. "No 
siempre se realiza la propuesta de gasto ni la retención de crédito". 

Las bases de ejecución del presupuesto para el año 2011, concretamente en la Base 
Vigésima, se establece como única excepción a la emisión de retención de crédito, aquellos gastos 
tramitados directamente mediante documento administrativo G2, en cuyo caso se contabiliza 
directamente la autorización del gasto, comportando dicho documento que existe crédito suficiente 
y adecuado para realizar el gasto solicitado. 

Por otro lado, en relación con la letra f) de la página 10 del informe, en el que se hace 
referencia a la existencia de gastos sin autorización ya se informó en un correo electrónico remitido 
el día 26 de julio y se ha hecho referencia a este contenido en la hoja 1 del presente escrito de 
alegaciones aclarando los documentos que se utilizan para la tramitación de las fases del gasto: 

a.- Documento G3, para los gastos que se formalizan a través de este documento se realiza 
una Disposición - Obligación, el cual no se puede realizar sin un autorizado previo, a través de un 
documento interno G2, el cual se pueda realizar de modo genérico o individual para cada gasto 
determinado. 

b.- En el caso de realización de gastos sin G2 previo (Autorizado), dicho gasto se tramita 
como Propuesta de pago y es aprobado por la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, 
exigiéndose al responsable del departamento que ha realizado el gasto que justifique el motivo por 
el cual se ha incumplido la normativa. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS. 

1.- En la página 31, en el apartado 5.3, se redacta literalmente que "Existen 30 ordenanzas 
fiscales; en el caso de ordenanzas reguladoras de tasas por prestación de servicios o utilización de 
bienes de servicio público, no cuentan con un informe que determine el valor que tendría el coste del 
servicio en el mercado. La justificación que da el Ayuntamiento es que durante 2011 sólo se actualizó 
eiiPC". 

Acerca de esta redacción, este Ayuntamiento, en cada uno de los informes emitidos por el Sr. 
Interventor que figuran en todos y cada uno de los Expedientes de modificación de la 
correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de las distintas Tasas Municipales y que avalan su 
legalidad y tramitación, expresamente se hace mención a que no es necesario el informe técnico
económico que se regula en el artículo 25 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales de fecha 5 de marzo de 2004, al tratarse, por lo que atañe a las tarifas, de una mera 
actualización de las mismas con arreglo al IPC registrado en el último año medido entre el mes de 
abril de 2009 y el de 2010. Informe que encuentra su respaldo en numerosísima Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y en particular por la reciente en casación de fecha 10 de mayo de 2012, Recurso 
de Casación núm. 1622/2008, RJ\2012\6637. 

TESORERÍA, ENDEUDAMIENTO Y RECAUDACIÓN. 

Al respecto de estos apartados, se ha emitido informe de alegaciones en contestación a las 
conclusiones provisionales del Informe remitido, por el Tesorero Municipal, en fecha 17 de octubre, 
del que se desprenden las siguientes aclaraciones: 

"En relación con el documento de referencia, y en el ámbito de su responsabilidad 
administrativa, esta Tesorería formula las siguientes alegaciones, dado que el contenido del texto 
remitido no es coincidente con la información existente o no incorpora determinados datos 
relevantes, facilitados con antelación a la Sindicatura o no solicitados por la misma. 

CONCLUSIONES GENERALES. PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD. 

En este sub-apartado, las letras e) y d) requieren un primer comentario, sin perjuicio de que 
la información se amplíe en los puntos específicos que más abajo se abordarán: 

e) Prescripción de valores: la no tramitación de expedientes colectivos de prescripción no 
permite generalizar el supuesto a todas las liquidaciones anteriores al 31-XII-2006. Así, de entrada, el 
total pendiente de cobro del período se sitúa en 4.216.643,41 euros, en lugar de los 4.637.476 euros 
que se indican. Este pendiente de cobro se encuentra en diversas situaciones administrativas: 
cargado en vía ejecutiva a Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, Organismos Públicos 
deudores, recursos judiciales, en proceso de depuración, etc. 

d) Situación de las cuentas bancarias: en el texto se abordan diversas cuestiones, respecto de 
cuales efectuaremos una primera aproximación: 

Disposición solidaria de 23 cuentas corrientes. 
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En las conversaciones mantenidas con las técnicas de auditoría, no se hizo mención a dicho 
número, sino que tal circunstancia se circunscribía, presuntamente, a S cuentas, y así se recogió en el 
correo electrónico de 24 de julio: "( ... ) en primer lugar falta remitir la contestación a las discrepancias 
en la circularización de cuentas que nos fue comunicada, especificando, entre otros extremos, la 
tipología de las cuentas. En segundo lugar, adicionalmente, habéis detectado que en las Entidades 
bancarias que abajo se relacionan figuran cuentas de disposición solidaria o titulares indebidos, por 
lo que solicitáis una aclaración al respecto: 

Deutsche Bank. 

Bankinter. 

Sabadell-204. 

Sabadell-910 

CAM-738". 

Ante tal circunstancia, se remitió a todas las Entidades Financieras afectadas una instrucción 
para corregir la anomalía existente, de la que tuvo constancia la Sindicatura. 

"Buenas tardes, tal como comentamos ayer me he dirigido a los directores, apoderados o 
personas de contacto en cada una de las Entidades Financieras en que existen deficiencias respecto 
de la identificación de los claveros municipales o, en su caso, de la exigencia legal de disposición 
mancomunada de las cuentas, a fin de solventar las mismas a la mayor brevedad y bloquear 

. cualquier hipotético pago que no respondiera a lo preceptuado. A fin de que conste la gestión que os 
\ comento, os reenviaré el acuse de recibo de los diferentes responsables de las Entidades. 

-L1 En otro orden de cosas, estamos ultimando el informe relativo a las cuentas incluidas en la 
~ circularización" 

C~ "Sr. Director: 
~~-- 7 De conformidad con los datos relativos al Ayuntamiento de Elche (P0306SOOJ) que su Entidad 

~ \ ~a facilitado a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, dentro del procedimiento de 
' 1 \ !fiscalización que realiza dicha Institución a los municipios de gran población de la Comunidad, la 
'.!información sol'Jre las personas que tienen la facultad de disponer válidamente de las cuentas 
'jbancarias municipales, no es correcta o no está debidamente actualizada, pese a las comunicaciones 
periódicas remitidas por este Ayuntamiento. Por todo ello se le trasladan las siguientes instrucciones 
imperativas: 

Primero. La disposición de las cuentas bancarias municipales está atribuida exclusiva y 
mancomunadamente a las personas que se relacionan a continuación, en función de los cargos que 
se indican, tal como se contiene en el certificado del Secretario General que se adjunta, cuyo 
contenido se transcribe parcialmente: 

D. Manuel Latour Miguel, con NIF 21.965.130-S, en su condición de Teniente de Alcalde de 
Hacienda con delegación de la competencia de ordenación de pagos. 

Dª Inmaculada Sánchez Mañogil, con NIF 74.189.570-B, en su condición de Interventora 
Accidental. 

D. Juan José García Cano, con NIF 21.433.696-L, en su condición de Tesorero Municipal. 
Segundo. Los contratos relativos a las cuentas bancarias municipales deben adaptarse 

estrictamente a lo indicado en el párrafo anterior, para Jo cual deberán remitir a la Tesorería 

Ajuntament d'Eix • lntervenció. C/Troneta 6- 2!! PI 03203 Elx. 
Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134- jpastor@ayto-elche.es 10 de 20 



1 
1 

17 

. 

• Ayuntamiento de Elche 

Municipal, a la mayor brevedad, en aquéllos supuestos en que no lo estén y sea procedente con 
arreglo a su tipología, los nuevos documentos que sustituyan a los procedentes, procediendo a la 
anulación y destrucción de éstos. 

Tercero. Cualquier disposición de fondos que no se ajuste a lo establecido en el apartado 
primero será considerada nula por este Ayuntamiento, recayendo la responsabilidad de su ejecución 
en la Entidad Bancaria, sin perjuicio de las restantes actuaciones que procedan. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que entienda pertinente formular. 
Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente". 

En cualquier caso, la inclusión en los contratos respectivos de la disposición 
indistinta/solidaria de las cuentas corresponde a un error o inercia de las Entidades Financieras, por 
cuanto el Ayuntamiento siempre ha indicado la obligatoriedad de la disposición mancomunada y 
remite todas las disposiciones de fondos con la firma de los tres claveros autorizados. A mayor 
abundamiento, la posibilidad de quebranto económico exigiría, entre otras circunstancias de difícil 
ejecución técnica, una actuación delictiva dolosa por parte de alguno de los claveros. 

Es posible que la Sindicatura incluya en el apartado que comentamos las cuentas 
correspondientes a anticipos de caja fija y pagos a justificar, en las que la disposición está atribuida 
en exclusiva a la persona habilitada al efecto, tal como se regula en las Bases 24 y 25 de Ejecución del 
Presupuesto. A estas cuentas nos referiremos más adelante. 

Inexistencia de conciliaciones bancarias. 

La conciliación bancaria es un procedimiento, que se documenta administrativamente, para 
explicar las diferencias entre los saldos bancarios que figuran en contabilidad y los que reflejan las 
propias Entidades. En el Ayuntamiento de Elche tal circunstancia ordinariamente no se produce, si no 
que hay plena coincidencia entre ambos, mediante la utilización de asientos XD, tal como se refleja, 
entre otras, en la Base 31 de Ejecución del Presupuesto, relativa a los pagos pendientes de 
aplicación. 

Falta de Planes de Tesorería. 

No se ha implantado formalmente. la previsión de la Base 54 de Ejecución del Presupuesto, 
relativa al Presupuesto anual de Tesorería, si bien, con el carácter de documento interno de trabajo, 
existen previsiones pormenorizadas de los movimientos de tesorería a 1, 3, 6 e incluso 12 meses, que 
orientan las estrategias de plazo de pago a proveedores y la colocación de excedentes. En cualquier 
caso, los Planes de Tesorería están incluidos entre las obligaciones trimestrales de suministro de 
información a que se refiere el artículo 16.8 de la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 1 de octubre de 2.012, por lo que se tramitará su aprobación antes del 
31 de diciembre de 2.012, para rendir la información correspondiente antes del 30 de abril de 2.013. 

RECAUDACIÓN. 

El Convenio de delegación de la recaudación voluntaria con Suma Gestión Tributaria 
Diputación de Alicante incluye la práctica totalidad de los tributos de carácter periódico, por lo que 
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los contribuyentes pueden utilizar todos los instrumentos de cobro, incluidos los electrónicos, que 
ofrece dicha Entidad. 

En cuanto a los cobros en metálico de determinados precios públicos, dicha posibilidad 
excepcional está regulada en la Base 41, "Ingresos en la Tesorería Municipal, OMAC y otras 
dependencias municipales" de las de Ejecución Presupuestaria. 

TESORERÍA. 

En relación con las observaciones de la Sindicatura resulta pertinente efectuar las siguientes 
precisiones: 

Organización y número de funcionarios adscritos a la Tesorería: En el ámbito específico de la 
Tesorería que es objeto de análisis en el Borrador, únicamente están destinados 6 funcionarios, 
además del Tesorero; los restantes 4 funcionarios están destinados en la Sección de Recaudación. 

Cuentas no incluidas en el Arqueo. Cuentas restringidas de recaudación: la Sindicatura ha 
realizado un proceso de circularización bancaria, a raíz del cual ha puesto de relieve la existencia de 
33 cuentas no incluidas en el Arqueo, de las que 30 tienen materialmente el carácter de cuentas 
restringidas de recaudación. la tipología y características de dichas cuentas ya fueron comunicadas 
en el informe remitido por correo electrónico el pasado 27 de julio, que a continuación se transcribe: 

"Buenos días, tal como nos habíamos comprometido en el correo del pasado martes, remito 
el informe que hemos elaborado, relativo a las discrepancias entre las cuentas bancarias que figuran 
en el Arqueo del Ayuntamiento de Elche a 31 de diciembre de 2.011 y las que, como consecuencia de 
la circularización, han sido comunicadas por las Entidades Financieras. Adjunto igualmente la 
documentación acreditativa de las gestiones realizadas y de las circunstancias a que se alude en el 
informen. 

INFORME CIRCUlARIZACION CUENTAS BANCARIAS 
AYUNTAMIENTO DE ElCHE 

/ En relación a las incidencias detectadas por la Sindicatura de Cuentas como consecuencia del 
proceso de circularización de las cuentas bancarias de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de 
Elche, les facilitamos la siguiente información, que entendemos da respuesta las cuestiones 
planteadas. A estos efectos seguimos la estructura de la comunicación de la Sindicatura: 

las cuentas que a continuación se especifican con su c.c.c., no han sido comunicadas 

por las Entidades y, sin embargo, sí se incluyen en el arqueo de fecha 31 de diciembre de 

2.011. Ello obedece a que las cuentas correspondían a Anticipos de Caja Fija, cancelados 

durante el ejercicio 2011, que deben constar en los arqueos de ese ejercicio a efectos 

informativos. Se adjuntan copias escaneadas de las órdenes de cancelación de las respectivas 

cuentas: 

2090 1 0006 1 14 1 0200130420 
2090 1 0006 111 1 0200171733 
2090 1 0006 111 1 0200172350 
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Las cuentas detectadas en la circularización y que no figuran en el arqueo 

corresponden a distintos supuestos, que a continuación se desagregan: 

En primer lugar nos referiremos a las cuentas aperturadas por las Entidades 

Financieras que tienen la condición de Colaboradoras para el cobro de las liquidaciones 

normalizadas de tasas y precios públicos, con arreglo al Cuaderno 60 del C.S.B. El saldo de 

estas cuentas, junto con la identificación de las liquidaciones cobradas, es traspasado a la 

Entidad Gestora, CaixaBank, con relación a los períodos cerrados los días S y 20 de cada mes. 

La particularidad de estas cuentas es que la disposición de los fondos escapa de la 

competencia municipal, dado que su existencia y reglas de funcionamiento deriva de lo 

establecido en el precitado Cuaderno 60 del C.S.B. Así, el punto número 7 del Capítulo 11, que 

recoge los Aspectos Generales y Operativos Comunes, regula la cuenta restringida de 

recaudación en los siguientes términos: 

"La recaudación diaria de todo tipo de tributos y gravámenes que efectúen las 

entidades colaboradoras, quedará asentadas en una cuenta abierta en la oficina a nombre 

del organismo a que se preste el servicio de recaudación. 

Esta cuenta no tendrá remuneración y, únicamente deberá permitir: 

Movimientos de abono: por el importe de los cobros realizados cada día o 

rectificación de errores. 

Movimientos de adeudo: por el traspaso quincenal de la recaudación a la cuenta 

indicada por el organismo al que se presta el servicio, o por rectificación de errores. 

El saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero." 

Con arreglo a lo anterior hemos considerado hasta ahora que no era procedente 

contabilizar cada uno de los movimientos que se producen en dichas cuentas, por lo que no 

se incluyen en los arqueos correspondientes. A este respecto hay que precisar que la 

contabilización se efectúa a partir de la información agregada procedente de la Entidad 

Gestora. 

La relación de cuentas y Entidades que se encuentran en esta situación es la 

siguiente: 

DEUTCHE BANK 0019-0138-62-4290000045 Cuenta corriente 

LACAIXA 2190-0200106904 Cuenta recaudador 

LACAIXA 2190-0200163222 Cuenta recaudador 

LACAIXA 2190-0200258980 Cuenta corriente 

BANCO PASTOR 0772-00179905 Cuenta corriente 

BANCO VALENCIA 500359155 Cuenta corriente 
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BBVA 0182-5596-0001-0000243550 Cuenta corriente 

IBERCAJA 2085-8037-11-0400800151 Cuenta corriente 

CATALUNYA BANK 2013-0751-84-0200311475 Cuenta corriente 

CAIXA GALICIA 100010-2 Cuenta corriente 

BARCLAYS BANK 1,34631E+11 

BANKINTER 9464-10-800320,3 Cuenta corriente 

BANKIA 2038-57-69-66690000122 Cuenta restringida recaudación 

BANCO SANTANDER 0049-1857-11-2010340255 Cuenta recaudación 

BANCO SABADELL 0081-4239-24-0001003204 * Indistinta 

BANCO POPULAR 0075-0039-0063-000002 Cuenta recaudación 

BANCO POPULAR 0075-0039-0063-000003 Cuenta recaudación 

BANCO POPULAR 0075-0039-0063-000004 Cuenta recaudación 

CAJA ESPAÑA 9150807931 Otros 

CAJA ESPAÑA 3304370504 Otros 

En segundo lugar, debe mencionarse la existencia de cuentas restringidas, para la 

recaudación de tasas y precios públicos municipales cuyas liquidaciones no han sido 

normalizadas. Este supuesto deriva de dos posibles circunstancias: a) requieren el cobro en el 

punto de servicio, tales como actividades culturales, acceso instalaciones deportivas, 

etcétera; b) se considera que su volumen o simplicidad no hace necesario practicar 

liquidaciones individuales. El saldo de dichas cuentas se transfiere con carácter periódico a 

las ordinarias del Ayuntamiento, quedando a final de mes saldadas a cero. En estos 

supuestos, dado que el Ayuntamiento tiene facultades de disposición sobre los fondos, se ha 

modificado el programa de contabilidad, a fin de integrar este tipo de cuentas restringidas de 

recaudación en el arqueo. Se adjunta la propuesta de modificación del programa de fecha 25 

de mayo de 2012. 

Las cuentas que se hallan en el supuesto que se describe en este sub-apartado, con 

especificación de la finalidad que motivó su apertura, son las siguientes: 

CAM 0006-0200129617 Cuenta corriente Polideportivo Palmerales 

CAM 0006-0200129710 Cuenta corriente Tasas Pruebas selección 

CAM 0006-0200130048 Cuenta corriente Inscripción cursos de verano 

CAM 0006-0200131502 Cuenta corriente Espectáculos Juventud 

CAM 0006-0200131692 Cuenta corriente Pabellón Altabix 

CAM 0006-0200131785 Cuenta corriente Congresos 

CAM 0006-0200131878 Cuenta corriente Tasa Perros 

CAM 0006-0200131971 Cuenta corriente Tarjeta autobús 

CAM 0006-0200132026 Cuenta corriente Fianza bibliotecas 

CAM 0006-0200132119 Cuenta corriente Aulas Servicios Sociales 
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En tercer lugar, hay que precisar que las cuentas abajo detalladas no constan en el 

arqueo porque su titularidad corresponde al Organismo Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal de Cultura", extinguido con efectos 1 de enero de 2.012 por acuerdo plenario de 

28 de noviembre de 2011. El precitado Organismo comunicó que a 1 de enero de 2012 

deberían modificarse los contratos bancarios existentes, a fin de que incorporar como titular 

al Ayuntamiento de Elche, pero dado que .la apertura de dichas cuentas se efectuó el 28 de 

diciembre de 2011, fueron incluidas en la comunicación de la Entidad Bancaria, aunque tal 

como se acredita con la copia del certificado que se remitió a Banco C.A.M. S.A.U., la fecha 

de modificación de la titularidad era el 1 de enero de 2.012. Como consecuencia de lo 

expuesto, las cuentas que abajo se detallan no se incluyen en el arqueo del Ayuntamiento: 

~AM 3002-0200114502 Cuenta corriente Cuenta Cultura 

CAM 3002-0200114692 Cuenta corriente Cuenta Cultura 

En cuarto lugar, hemos de hacer referencia a una cuenta del tipo Anticipo de Caja Fija 

que ya no estaba operativa a 31 de diciembre de 2011, pero que se canceló formalmente con 

fecha 28 de febrero de 2012, tal como se acredita. 

1 CAM 1 0006-0200187003 1 Cuenta corriente 

Finalmente, debemos indicar que en la cuenta abierta en CaixaBank con el número 

2190-0200258980 no debería figurar como titular el Ayuntamiento, incluyendo al Secretario 

general como persona autorizada, ya que su finalidad exclusiva es reflejar los ingresos y 

pagos correspondientes a los procesos electorales y, en este sentido, las instrucciones del 

Ministerio del Interior designan al Secretario del Ayuntamiento como titular único de la 

misma. En consecuencia, con esta misma fecha se va a proceder a su cancelación". 

En cualquier caso, hay que precisar que los saldos correspondientes a las cuentas restringidas 
de disposición municipal fueron traspasados .automáticamente a la cuenta ordinaria el 31 de 
diciembre, por lo que dichas cuentas no tienen incidencia alguna en la existencia líquida de la 
Tesorería, ni su inclusión en el Arqueo aporta mejoras en el control de las mismas. De otra parte, la 
apertura de tales cuentas está regulada en la Base, 40,3, Aplicación presupuestaria de los ingresos, 
de las de Ejecución presupuestaria. 

Información trimestral del período medio de pago a proveedores. 

La cumplimentación de dicha información, conjuntamente con la de las facturas no 
tramitadas y la correspondiente a la ejecución del presupuesto, respectivamente, se ha iniciado en el 
primer trimestre de 2.012. 

Cuentas sin actividad. 
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La Sindicatura plantea la existencia de 23 cuentas sin actividad; de la comprobación 
efectuada por la Tesorería se desprende que de las 30 cuentas ordinarias incluidas en el Arqueo, sólo 
4 no tuvieron ningún movimiento. Adicionalmente otras 12 cuentas ordinarias y 2 restringidas de 
anticipos de caja fija tuvieron movimientos muy limitados. 

Las cuentas a que nos referimos tienen una escasa relevancia cuantitativa en la gestión de la 
Tesorería, y responden al mantenimiento de relaciones con todas las Entidades Financieras o a la 
propia sistemática de las mismas, en cuanto Colaboradoras de la recaudación. En cualquier caso, en 
el contexto del proceso de integración del sector bancario en su conjunto, se está trabajando en la 
revisión de la pertinencia de mantener vigentes dichas cuentas. 

Contabilización y control de fondos. 

La limitada estructura administrativa de la Tesorería y las funciones que tiene encomendadas 
en materia de registro contable de los ingresos (Base 38º, último apartado, de las de Ejecución 
Presupuestaria), no permiten la segregación de funciones indicada. 

Planes de tesorería: nos hemos referido anteriormente a los mismos. 

Apertura de cuentas corrientes sin informe: la apertura de cuentas bancarias corresponde 
generalmente a la novación de las previamente existentes, dados los continuos procesos de 
integración del sector bancario. Igualmente resultan de la colocación puntual de excedentes 
financieros o incluso por imperativo de normas legales. En cualquier caso, la apertura de las cuentas 
restringidas de pagos por anticipos de caja fija o pagos a justificar viene precedida de un acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local informado por la Intervención Municipal, tal como se regula en las Bases 
24 y 25, de las de Ejecución Presupuestaria. 

\. ', Utilización de cheques bancarios: los cheques bancarios son suscritos por los tres claveros y 
~ constituyen un instrumento de pago válido que, en el caso de las expropiaciones y supuestos a análogos, facilita la firma simultánea de las Actas y documentos equivalentes. La utilización de este 
'?\ instrumento está expresamente autorizada en la Base 35ª, la Ordenación del Pago. El pago material", 

........----~--¡:le las de Ejecución Presupuestaria. 

\j Operaciones de confirming: los datos de los contratos de confirming y de los importes 
dispuestos a 31 de diciembre son los siguientes: 

CAM: 6.000.000 de euros, de los que se había dispuesto de 275.710,86. 
La Caixa: 3.000.000 de euros, de los que se había dispuesto de 2.334.893, 29. 
CAJAMURCIA: 2.000.000 de euros, de los que se había dispuesto su totalidad. 

Cuentas en las que figuran habilitadas personas ajenas a los claveros. 

La regulación de los anticipos de caja fija y de los pagos a justificar que se contiene en las 24 y 
25 de las de ejecución presupuestaria, a las que ya se ha hecho referencia, faculta a personas que no 
tienen la condición de claveros a disponer con carácter solidario de los fondos. Cualquier otro 
supuesto se deberá a un error de la Entidad Financiera que, pese a la comunicación y a la práctica 
municipal, no ha actualizado el dato del clavero correspondiente. 
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ENDEUDAMIENTO. 

En el ejercicio únicamente se contrataron, con ese carácter, las operaciones de crédito 
previstas en el Real Decreto Ley 8/2011, que fueron adjudicadas a 2 Entidades Financieras, con 
arreglo a criterios de gestión financiera y de negocio bancario, dado que las condiciones establecidas 
legalmente eran idénticas y, por tanto, no cabía la aplicación de criterios objetivos de selección. 

En cuanto a las operaciones de gestión de pagos confirmados, a que se ha hecho referencia 
anteriormente, no generaron, con arreglo a los contratos suscritos al respecto, gastos financieros al 
Ayuntamiento. 

RECOMENDACIONES. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones, se plantean las siguientes alegaciones: 

8.5. Regulación de los plazos de información periódica al Pleno: estos plazos vienen 
regulados en la Base 67ª, "Información periódica al Pleno de la gestión presupuestaria", de las de 
Ejecución del Presupuesto 2012, a la que se ha dado cumplimiento a lo largo de este ejercicio. 

8.11. Realización de arqueos con conciliación bancaria: la Sindicatura plantea un periodicidad 
mínima trimestral, pero se practican mensualmente, si bien no existen diferencias con los saldos 
bancarios, por lo que no se redactan, por innecesarias, las Notas de conciliación a que se hace 
referencia expresamente en la página del modelo de Arqueo. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN. 

1.- En la página 35 del borrador del informe se refleja que "( ... ) las funciones asignadas a la 
Intervención, que no están reguladas en ninguna norma ( ... ), siendo todo lo anterior síntoma de 
debilidad en el control interno". 

Suponemos que se refiere a que no se regulan en una norma interna, ya que las funciones 
de la Intervención municipal ya se encuentra recogidas en el artículo 214 del TRLHL, en el artículo 4 
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitaCión de carácter nacional, y en la CIRCULAR 3/1996 
de la IGAE, de 30 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre función interventora. Por lo tanto, 
dada que ya se encuentra reglada a nivel externo, no tendría porque además describirse a nivel 
interno, no obstante dichas funciones sí que aparecen recogidas en el acuerdo de aprobación del 
catálogo de puestos del Ayuntamiento y en la Relación de puestos de trabajo, no conllevando desde 
luego ninguna debilidad en el control interno. 

2.- En la página 12 del Borrador del Informe, en el apartado 2.5.a), se manifiesta que "( ... ) 
resulta de especial gravedad no haber facilitado información sobre los informes de fiscalización y los 
reparos formulados, lo que constituye un indicio de que no se ejerce la función fiscalizadora", 
redactándose en la página 37, en su apartado 6.2.t.2º párrafo: "No se ha remitido información sobre 
el número de informes de fiscalización previa y no consta que se emitieran reparos en el ejercicio 
2011. Ello constituye un indicio de que no se ejerce la fiscalización de los actos de contenido 
económico." 
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Al respecto, manifestar que en el Cuestionario, en la pregunta 17, se contestó que no se 
cuantificaba el número de informes de fiscalización previa, pero esto no significa que no se hagan, 
en las aclaraciones se informó que se realizan informes en contratos plurianuales, subvención de 
concesión directa ... , aunque no se han cuantificado el número de informes emitidos. 
Posteriormente, en un correo electrónico remitido el día 25 de julio, se comunicó que "Respecto a la 
pregunta 17 del Área de Intervención, referente al nº de informes de fiscalización emitidos en 2011, 
únicamente se pueden cuantificar que se han realizado 330 Retenciones de crédito, emitiéndose 
también informes para Convenios, gastos plurianuales, etc. que no se han contado". 

Por lo tanto, sí se ha remitido la información solicitada, no entendiéndose como se dice que 
la no cuantificación de los informes emitidos es un indicio de que no se ejerce la función 
fiscalizadora, cuando de las indicaciones enviadas a la Sindicatura se desprende que sí que se realiza 
la misma en todos los gastos con consignación presupuestaria, debiendo por lo tanto modificarse la 
afirmación tan dura de que .... "no se ejerce la fiscalización de los actos de contenido económico." 

3.- En la página 37, en el apartado 6.2.2, referente a los informes específicos de la función 
interventora, se transcribe literalmente: "El informe sobre los Presupuestos generales de la entidad 
no se pronuncia sobre los siguientes aspectos:( ... ) 

b) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el Presupuesto". 

En relación con dicha redacción, en las páginas 1 a 3 del Informe económico -financiero que 
acompaña al Presupuesto 2011 que realiza la Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria se recogen 

~l ... _ de un modo detallado las bases y cálculos realizados para la estimación de la previsión de ingresos, 
-~ mencionándose expresamente este aspecto en la página 6 del Informe de Intervención que ciJc literalmente dice que "En el informe económico - financiero elaborado por la Jefa de Sección de 

--;¡\ Presupuestos se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos ( ... ). Los criterios 
'· _....,utilizados para la estimación de los ingresos en el ejercicio 2011 se han tenido en cuenta 

r-t""\/'fundamentalmente, el nivel de ejecución del Presupuesto de ingresos del presente ejercicio, las 
, modificaciones en las ordenanzas fiscales y la comunicación de la Dirección General de Coordinación 
' Financiera con las CCAA y con las EELL de las previsiones de los ingresos correspondientes a la cesión 

de los rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y a la participación en el Fondo 
Complementario de Financiación, en concepto de entrega a cuenta". 

4;- En la página 38 del borrador del Informe se manifiesta que "El informe de Intervención 
sobre la liquidación del Presupuesto no se pronuncia sobre estos aspectos: 

La estimación adecuada de los saldos de dudoso cobro ( ... )". 

En relación con dicha afirmación, las estimaciones de los saldos de dudoso cobro de los 
Presupuestos de ingresos de ejercicios cerrados se realizan a través de un informe del Tesorero, 
siguiendo las directrices recogidas en la Base 61 de las de Ejecución del Presupuesto para el año 
2012, mencionándose este hecho en el Informe de Intervención de la Liquidación, en su página 3. En 
concreto, se manifiesta que"( ... ) El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Base 61 del Presupuesto General de 2011". De 
este hecho ya se informó tanto en la respuesta a la pregunta 32.a) del Cuestionario de Intervención, 
así como en las aclaraciones a la misma, que se copia literalmente: "EXISTE UN INFORME DEL 
TESORERO MUNICIPAL SOBRE EL CÁLCULO DE LAS INSOLVENCIAS", reiterándose nuevamente la 
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información en un correo electrónico remitido el día 24 de julio, en el que además se adjunto copia 
del informe del Tesorero Municipal. Por lo que debe recogerse e.sta aclaración en el Informe. 

5.- También en la página 38 se expresa: "De acuerdo con el Cuestionario, no se fiscalizan las 
anulaciones de derechos por insolvencias o prescripción. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno". 

Efectivamente, en el Cuestionario, en la pregunta 38 se contestó que no se fiscalizaban las 
mismas. Sin embargo, no se tiene en cuenta la aclaración que se remite en la hoja adjunta del 
Cuestionario que indicaba que "SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA TIENE DELEGADA LA RECAUDACIÓN DE 
LOS PRINCIPALES TRIBUTOS MUNICIPALES Y REALIZA SU PROPIA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS 
ANULACIONES DE VALORES". Las bajas por insolvencias y prescripciones de dicho organismo se 
informan a través de rendiciones mensuales de cuentas, así como a través de una Cuenta Anual 
resumen de todas las mensuales, debidamente intervenida por la Intervención Delegada de dicho 
organismo autónomo provincial. El Ayuntamiento de Elche, una vez recepcionada la información, 
comprueba la concordancia de las cantidades remitidas por Suma en las rendiciones mensuales, con 
el fichero informático en el que se recogen el detalle de los valores anulados, y los correspondientes 

··movimientos contables en la Contabilidad Municipal. 

6.- En la página 37, referente al Informe de Intervención sobre los Presupuestos generales se 
reproduce que "No se realiza la comprobación de la suficiencia de los gastos estimados, 
considerando los expediente de reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos ejercicios y 
los saldos de la cuenta 413". 

En la elaboración del presupuesto se consigna en las partidas que se conoce la existencias de 
facturas pendientes de tramitar, crédito para hacerles frente a través de la aprobación del 
correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. No obstante a veces 
aparecen facturas no registradas que suponen la habilitación de nuevos crédito; en este sentido se 
han dado instrucciones a los departamentos para la reducción del gasto e informado de las 
responsabilidades en que se incurren al adquirir compromisos de gastos por cuantía superior a los 
créditos autorizados. 

RECOMENDACIONES. 

1.- En la recomendación número S), se manifiesta literalmente que "Con el fin de garantizar 
el derecho que el Pleno tiene a conocer de forma regular la situación económico -financiera de ésta, 
es necesario determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información sobre la 
ejecución de los Presupuestos y de la Tesorería de la Entidad, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 207 del TRLHL. Asimismo, es preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo 
que se refiere a concretar la información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento". 

Al respecto, manifestar que en el ejercicio 2011, en las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
ya remitidas a la Sindicatura de Comptes, en la Base 63, ya se recoge la recomendación que se realiza 
en el Borrador de Informe, por lo cual entendemos que existe un error a la hora de redactar la 
recomendación en los términos en que figura en el Borrador del Informe. 

2.- En la recomendación número 6), se manifiesta literalmente que "El área de contabilidad 
debe ser objeto de especial atención, con el fin de que ésta se lleve al corriente,( ... )". 

Ajuntament d'Eix ~ lntervenció. C/Troneta 6- 25! PI 03203 Elx. 
Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134- jpastor@ayto-elche.es 

19 de 20 



• Ayuntamiento de Elche 

Alegar al respecto que ya en el cuestionario, en la pregunta L17, ya se contestó que la 
contabilidad se lleva al día, remitiéndose también en su momento algunos documentos contables 
actualizados que se solicitaron por el equipo de auditoría, por lo cual entendemos que existe un 
error a la hora de redactar la recomendación en los términos en que figura en el Borrador del 
Informe". 

Visto lo cual, acreditada la actuación municipal en cumplimiento de los requerimientos 
previstos por la Ley de Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas, es 
por lo que a la Sindicatura de Cuentas, se SOLICITA LA ESTIMACIÓN DE LAS ALE ACIONES 
PRESENTADAS Y SE PROCEDA A LA MODIFICACIÓN DEL BORRADOR DE INFORME". 

Elche, a 18 de octubre de 2012. 

Inmaculada Sánchez Mañogil 

. Interventora Acci~ 
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ANNEX II 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME SOBRE EL CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT D’ELX 
DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2011 

Mitjançant l’escrit de 19 d’octubre de 2012, rebut en aquesta Sindicatura el 23 d’octubre 
de 2012, es van trametre les al·legacions a l’esborrany de l’Informe sobre el control 
intern de l’Ajuntament d’Elx i n’informem del següent: 

Al·legació 1ª: 

Apartat 2.1 b, paràgraf 1r, apartat 4.1, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Es fa una referència a l’observació de l’Informe de fiscalització sobre les bases 
d’execució del pressupost que estableixen que els grups municipals no hauran de 
presentar justificants de les assignacions rebudes, i donen suport a aquesta base en el fet 
que la Llei General de Subvencions exclou del seu àmbit d’aplicació les subvencions als 
grups polítics. 

Comentaris:  

El fet que la Llei General de Subvencions excloga del seu àmbit d’aplicació aquestes 
assignacions no implica que els grups polítics no n’hagen de portar una comptabilitat 
específica i la tinguen a disposició del Ple de l’Entitat, tal com exigeix l’article 73.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 2ª i 25ª: 

Apartat 2.3 d, paràgraf 1r, apartat 5.7, paràgraf 11é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’afirma que sí que es fa una proposta de despesa abans de la realització d’una despesa. 

Comentaris:  

En l’Informe es diu que no sempre es realitza. Així en 2011 es van efectuar despeses 
sense tenir en compte cap de les fases de tramitació de la despesa exigides legalment, ja 
que es van aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
4.020.432 euros i l’informe de liquidació del pressupost de 2011, indicava que a 31 de 
desembre d’aqueix any, existien despeses pendents d’aplicar al pressupost per un import 
de 3.649.969 euros. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 
  



 

Al·legació 3ª: 

Apartat 2.1 c, paràgraf 1r, apartat 4.1, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Indica que els departaments als quals es fan les peticions, sí saben el nombre de 
respostes, però no n’aporten la informació. 

Comentaris:  

El que s’al·lega confirma el que diu l’esborrany. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 4ª: 

Apartat 4.2, paràgraf 1r i següents de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

No s’especifiquen les qüestions bàsiques rellevants per al control intern i això produeix 
indefensió. 

Comentaris:  

L’Informe indica en cada una de les àrees analitzades aquelles qüestions que impliquen 
una debilitat rellevant de control intern a judici d’aquesta Sindicatura. També indica en 
cada àrea els punts que corresponen a qüestions bàsiques. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 5ª: 

Apartat 4.2, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que el Consorci Pacte Local d’Ocupació és un organisme autònom des del 
punt de vista econòmic, encara que jurídicament siga un consorci. 

Comentaris:  

Els ens locals han de retre comptes d’acord amb la seua naturalesa jurídica. Un 
organisme autònom és un ens administratiu dependent de l’entitat local i, per tant, els 
seus comptes formen part del Compte General; mentre que un consorci local té entitat 
pròpia, encara que estiga participat per l’ajuntament i d’altres entitats públiques o 
privades i ha de retre el seu propi Compte General. 



 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 6ª: 

Apartat 4.3, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que és certa l’afirmació que es fa en l’Informe, encara que això no vol dir que 
s’actue al marge de la normativa i s’han utilitzat d’altres fórmules permeses per la 
legislació. 

Comentaris:  

L’Informe expressa el que es va contestar en el qüestionari. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 7ª: 

Apartat 4.3, paràgraf 12é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que l’afirmació que es fa en l’Informe és certa, encara que en 2011 no es van 
fer provisions per a millora d’ocupació. 

Comentaris:  

Allò que s’ha al·legat confirma el que assenyala l’Informe, si bé pot tenir-se en compte 
la matisació. 

Conseqüències en l’Informe:  

Afegir a l’Informe que en 2011 no es van proveir llocs per millora d’ocupació. 

Al·legació 8ª: 

Apartat 4.3, paràgraf 12é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que si bé és cert que no hi ha un reglament de selecció d’interins, es 
respectaren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

Comentaris:  

Allò que s’ha al·legat confirma el que assenyala l’Informe. 



 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 9ª: 

Apartat 4.4, paràgraf 2n i 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que hi ha un organigrama del departament de Secretaria i que s’està 
implantant la gestió informatitzada d’expedients. 

Comentaris:  

L’Informe reflecteix el que contestaren en el qüestionari i no aporten cap documentació 
que justifique el contrari. No obstant això, aquesta qüestió serà comprovada, si escau, en 
la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar que la qüestió esmentada adés serà comprovada, si 
escau, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Al·legació 10ª: 

Apartat 4.4, paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Diuen que actualment estan implantant el registre telemàtic i que en Secretaria es 
disposava d’un registre de convenis de tot tipus on s’apleguen els compromisos de 
l’Ajuntament, amb l’autorització prèvia de l’òrgan de govern local competent, raó per la 
qual es fa innecessària tal recomanació. 

Comentaris:  

Pel que fa al registre telemàtic no es contradiu en el que hem indicat en l’Informe i 
quant al registre de compromisos, en el qüestionari ens varen contestar que no existia 
aquest registre. No obstant això, aquesta qüestió serà comprovada, si escau, en la 
fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar que la qüestió esmentada adés serà comprovada, si 
escau, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 
  



 

Al·legació 11ª: 

Apartat 4.6, paràgraf 14é i següent de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Manifesten que comproven determinats aspectes relatius a les subvencions, però no 
deixen constatació i consideren que no és una debilitat rellevant de control intern. 

Comentaris:  

L’avaluació de si és o no una debilitat rellevant del control intern correspon a aquesta 
Sindicatura i no a l’òrgan fiscalitzat, i la falta de constatació de la comprovació sobre les 
subvencions, impedeix acreditar que s’haja dut a terme. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 12ª: 

Apartat 4.7, paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Tots els expedients de contractació contenen la fiscalització de la despesa. 

Comentaris:  

Efectivament vam rebre un correu on ens advertien que aquesta pregunta estava mal 
contestada, de manera que tots els expedients de contractació contenen la fiscalització 
de la despesa. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes indicats. 

Al·legació 13ª: 

Apartat 4.7, paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Aclareixen per què els contractes d’obres no contenen sempre la supervisió del projecte. 

Comentaris:  

Els expedients de contractes d’obres han de contenir sempre la supervisió del projecte, 
tràmit que no consta en els expedients. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 



 

Al·legació 14ª: 

Apartat 4.7, paràgraf 7é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Com consta en l’Informe, al·leguen que és cert que s’han seleccionat tots els 
contractistes d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i transparència i que 
no s’ha exclòs mai el preu com a criteri de selecció. 

Comentaris:  

En l’Informe no es diu el contrari. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 15ª: 

Apartat 4.7, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

L’Ajuntament sí que ha tramés a la Sindicatura i al Registre de Contractes del Sector 
Públic la informació sobre els contractes adjudicats en 2011, i adjuntava els 
comprovants. 

Comentaris:  

Hem confirmat amb el funcionari de la Sindicatura responsable del registre de 
contractes, que el correu que es va trametre a la Sindicatura es va enviar a una direcció 
de correu errònia, raó per la qual la Sindicatura no va rebre mai la informació. 

Pel que fa al Registre de Contractes del Sector Públic, en el qüestionari es contesta que 
no es va enviar la informació. No obstant això, amb data posterior a la contestació dels 
qüestionaris, es realitza la comunicació i en al·legacions ens aporten el comprovant que 
els contractes s’hi han registrat. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes indicats. 

Al·legació 16ª: 

Apartat 4.7, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Pel que fa al fet que el personal de contractació no és responsable del magatzem, 
s’al·lega que els responsables són els tècnics de manteniment. 

 



 

Comentaris:  

Les instruccions dels qüestionaris deien clarament que les preguntes s’havien de 
contestar per les persones responsables en cada cas i per això les preguntes sobre el 
magatzem haurien d’haver sigut contestades pels seus responsables, els quals no ho van 
fer. Per tant, l’Informe expressa la informació que no s’aporta. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 17ª: 

Apartat 5.1, paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Encara que l’informe economicofinancer no fa referència a les operacions de crèdit, sí 
que figuren en l’informe d’Intervenció dels pressuposts de 2011. 

Comentaris:  

Confirma el que diu l’Informe sobre les mancances de l’informe economicofinancer. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 18ª i al·legació 42ª: 

Apartat 5.1, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, el finançament 
correspon a nous o majors ingressos sobre els prevists, no calia acreditar que la resta 
d’ingressos s’efectuen amb normalitat. 

Comentaris:  

L’Informe expressa el que es va contestar en el qüestionari. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 
  



 

Al·legació 19ª: 

Apartat 5.1, paràgraf 15é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

L’Ajuntament d’Elx per a confeccionar el pressupost té unes normes internes que es 
trameten a les diferents regidories perquè efectuen les seus propostes, així com uns 
documents normalitzats en els quals indiquen les dites propostes. 

Comentaris:  

En els qüestionaris van contestar en aclariments que no es van trametre a les unitats 
gestores. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 20ª: 

Apartat 5.2, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En l’exercici de 2011 hi ha un desfasament considerable entre els projectes prevists i els 
executats, ja que el finançament afectat per a realitzar-los no s’hi va materialitzar. 

Comentaris:  

Aquesta Sindicatura considera que si de setanta-un projectes prevists se n’executen dos, 
i un parcialment; la planificació i les previsions no s’han realitzat correctament. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 21ª: 

Apartat 5.2, paràgraf 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Les competències dels diferents òrgans de govern s’apleguen en els article 123, 124 i 
127 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. D’altra 
banda, hi ha acords de delegació de competències entre els diferents òrgans de govern. 

Comentaris:  

L’al·legació no contradiu el que indica l’Informe, el qual expressa allò que es va 
contestar en el qüestionari. 

 



 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 22ª: 

Apartat 2.2 a, i apartat 5.7 paràgrafs 4t, 6é i 7é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega sobre la comptabilitat de les subvencions i en concret que l’òrgan deutor 
realitze el reconeixement de l’obligació. D’acord amb l’article 173.6 a del TRLRHL, 
mitjançant la Resolució de concessió de la subvenció, ja que s’ha considerat document 
fefaent que acredita el compromís ferm d’aportació i per tant es pot disposar d’aquests 
crèdits pressupostaris. Pel que fa a la comptabilitat de les operacions de crèdit entenen 
que fent-ho així s’acompleix el principi de la meritació. 

Comentaris:  

Les dues interpretacions van en contra del que estableixen els principis i normes 
comptables públiques que s’han de respectar segons la norma 19 de la Instrucció de 
Comptabilitat. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 23ª: 

Apartat 5.7, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que les bases d’execució de 2012 estableixen terminis sensiblement inferiors. 

Comentaris:  

L’Informe indica la resposta donada a les qüestions L15 i L16. No obstant això, 
aquestes qüestions seran comprovades, si s’escau, en la fiscalització que en el futur 
realitze aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar que les qüestions esmentades adés seran 
comprovades, si escau, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 
  



 

Al·legació 24ª: 

Apartat 5.7, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Matisen les respostes donades en L4 i L5 “Pel que fa a la pregunta L5 i al nombre de 
persones que tenen accés al sistema comptable —que és quantifiquen en vint-i-set—, 
corresponen en tots els casos a funcionaris adscrits als departaments d’Intervenció i 
Tresoreria i de l’Oficina Pressupostària, i tots realitzen moviments comptables dins de 
les seues competències, d’ingressos i despeses, tant en la comptabilitat pressupostària 
com en la financera”. 

Comentaris:  

S’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar el paràgraf 9é per a matisar les persones que tenen accés al sistema 
comptable. 

 

Al·legació 25ª (vegeu l’al·legació 2ª) 

 

Al·legació 26ª: 

Apartat 5.3, paràgraf 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En tractar-se d’una mera actualització de tarifes, no exigeix que hi haja un informe 
d’Intervenció. Aquesta afirmació es fonamenta en nombrosa jurisprudència del Tribunal 
Suprem i en particular per la recent en cassació de data 10 de maig de 2012, que aporten 
com a annex. 

Comentaris:  

Ni en el moment del treball de camp ni en al·legacions se’ns aporta l’ordenança inicial a 
partir de la qual es produeixen les actualitzacions de les tarifes ni el seu informe 
corresponent. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 
  



 

Al·legació 27ª: 

Apartat 2.4.c, paràgraf 1r i apartat 5.5, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

El total pendent de cobrament del període se situa en 4.216.643,41 euros en compte dels 
4.637.476 euros que s’indiquen. Aquest pendent de cobrament es troba en diverses 
situacions administratives: carregat en via executiva a Suma Gestió Tributària, 
Diputació d’Alacant, organismes públics deutors, recursos judicials, en procés de 
depuració, etc. 

Comentaris: 

L’Ajuntament no ha aportat documentació que acredite allò que ha al·legat. No obstant 
això, es considera que la xifra s’ha d’actualitzar segons les dades del Compte 2011, que 
és l’última presentada en aquesta Sindicatura. En aquest sentit, a 31 de desembre de 
2011, el pendent de cobrament dels exercicis 2006 i anteriors puja a 3.817.100 euros. 

Quant a la segona part de l’al·legació, en la pregunta K21 s’explica que no es realitzen 
expedients col·lectius de prescripció, raó per la qual es dedueix que podrien existir drets 
prescrits entre els drets reconeguts amb més de quatre anys d’antiguitat, que és quan la 
legislació marca la seua prescripció. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar el pendent de cobrament dels exercicis 2006 i 
anteriors segons el Compte 2011. 

Al·legació 28ª: 

Apartat 2.4.d i apartat 5.6, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Al·leguen que es va trametre una instrucció sobre la disposició dels comptes a totes les 
entitats financeres afectades per a corregir l’anomalia existent. D’aquest fet va tenir 
constatació la Sindicatura. 

Comentaris:  

Efectivament es va rebre la sol·licitud de l’Ajuntament als bancs on es donaven 
instruccions per a corregir l’anomalia, però no la notificació del banc que justifica que 
la incidència ha sigut solucionada. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 
  



 

Al·legació 29ª: 

Apartat 2.4.d i apartat 5.6, paràgraf 13é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En l’Ajuntament d’Elx no es produeixen diferències entre els saldos bancaris que 
figuren en comptabilitat i els que mostren les entitats bancàries, ja que s’utilitzen els 
pagaments pendents d’aplicar. 

Comentaris:  

L’Ajuntament hauria de comptabilitzar els ingressos i els pagaments a mesura que es 
produeixen i no quan ho comuniquen els bancs, ni utilitzar els resums de la informació 
d’aquests i les conciliacions bancàries com a instruments per a exercir el control intern. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 30ª i 37ª: 

Apartat 2.4.d i apartat 5.6, paràgraf 12é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Diuen que els plans de tresoreria no s’han implantat formalment, si bé amb el caràcter 
de document intern de treball hi ha previsions detallades dels moviments de tresoreria. 

Comentaris:  

L’al·legació no contradiu el que exposa l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 31ª: 

Apartat 5.5, paràgrafs 14é i 16é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

La delegació en SUMA inclou la recaptació de la pràctica totalitat dels ingressos de 
caràcter periòdic, raó per la qual els contribuents poden usar tots els instruments de 
pagament. Quant els cobraments en metàl·lic de determinats preus públics, aquesta 
possibilitat excepcional està regulada per la base 41 de les d’Execució Pressupostària. 

Comentaris:  

L’al·legació no contradiu el que exposa l’Informe. 

 



 

Conseqüències en l’Informe:  

Matisar el paràgraf 14 per: “L’extensió de tots els ingressos per mitjà d’entitats 
bancàries”. 

Al·legació 32ª: 

Apartat 5.6, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En l’àmbit específic de la Tresoreria que és analitzat en l’Informe, únicament estan 
destinats sis funcionaris, a més del tresorer. Els quatre funcionaris restants estan 
destinats en la Secció de Recaptació. 

Comentaris:  

L’Informe expressa la contestació a la pregunta 11 del qüestionari. 

Conseqüències en l’Informe:  

Canviar l’Informe en els termes indicats. 

Al·legació 33ª: 

Apartat 2.4.c i paràgraf 1r i apartat 5.6, paràgraf 7é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

La tipologia i les característiques dels dits comptes ja van ser comunicades en l’informe 
tramés per correu electrònic el passat 27 de juliol de 2012. Dels trenta-tres comptes, 
trenta són restringits de recaptació, dos comptes tenien com a titular un organisme 
autònom, però va canviar al mateix Ajuntament amb data 28 de desembre de 2011, i 
l’altre és un acompte de caixa fixa que es va cancel·lar el 28 de febrer de 2012. 

Comentaris:  

Els canvis hi van ser recollits, de fet l’al·legació indica exactament el que diu l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 34ª: 

Apartat 5.6, paràgraf 5é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Al·leguen que la formalització de la informació sobre el període de pagament a 
proveïdors s’ha iniciat el primer trimestre de 2012. 

 



 

Comentaris:  

L’al·legació no contradiu el que exposa l’Informe. No obstant això, aquesta qüestió serà 
comprovada, si s’escau, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar que la qüestió esmentada adés, serà comprovada, si 
s’escau, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Al·legació 35ª: 

Apartat 5.6, paràgraf 8é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Només quatre comptes no van tenir cap moviment i catorze van tenir moviments molt 
limitats. Tanmateix, s’està pensant sobre si és pertinent mantenir vigents els dits 
comptes. 

Comentaris:  

Sobre el nombre de comptes, la comprovació s’ha efectuat sobre les contestacions de les 
entitats financeres i no s’aporta documentació que justifique l’al·legació. Sobre si és 
pertinent tenir els comptes, cal dir que l’excés de comptes bancaris amb titularitat de 
l’Ajuntament, exigeix una major esforç de control i, per tant, el limita. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 36ª: 

Apartat 5.6, paràgraf 19é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Al·leguen que l’estructura administrativa no permet la segregació de funcions. 

Comentaris:  

No s’accepta perquè un Ajuntament com el d’Elx de més de 200.000 habitants té la 
capacitat suficient per dur a terme una adequada segregació de funcions. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 
  



 

Al·legació 37ª (vegeu l’al·legació 30ª) 
 

Al·legació 38ª: 

Apartat 5.6, paràgraf 11é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Fan referència a les distintes causes per les quals obrin un compte corrent. 

Comentaris:  

En qualsevol cas, les raons que porten a l’obertura d’un compte corrent cal deixar-les 
plasmades en un informe. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 39ª: 

Apartat 5.6, paràgraf 15é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Els xecs bancaris són subscrits pels tres clavers i constitueixen un instrument de 
pagament vàlid que, en el cas de les expropiacions i supòsits anàlegs, facilita la 
signatura simultània de les actes i documents equivalents. 

Comentaris:  

L’aclariment ja està expressat en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 40ª: 

Apartat 5.8, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Aporten la informació sobre l’import dels contractes de confirming. 

Comentaris:  

Aquesta informació no s’ha incorporat en cap dels informes de control intern i per 
aquesta raó no s’incorpora. 
  



 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 41ª (vegeu l’al·legació 18ª) 

 

Al·legació 42ª: 

Apartat 5.8, paràgraf 2n i 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En l’exercici únicament es van contractar les operacions de crèdit previstes en el RDL 
8/2011 i, per tant, no s’hi podia aplicar criteris objectius de selecció. 

Quant a les operacions de gestió de pagaments confirmats i d’acord amb els contractes 
subscrits al respecte, no generaren despeses financeres a l’Ajuntament 

Comentaris:  

Desconeixem el sentit d’aquesta al·legació. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 43ª i 50ª: 

Apartat 8. Recomanacions 5 i 11 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Al·leguen sobre la regulació dels terminis d’informació periòdica al Ple i diuen que 
aquests terminis estan regulats en la base 67, “Informació periòdica al Ple de la gestió 
pressupostària”, de les d’execució del pressupost 2012. 

Al·leguen sobre la realització d’arqueigs amb conciliació bancària i diuen que es 
practiquen mensualment, si bé no hi ha diferències amb els saldos bancaris, raó per la 
qual no es redacten. 

Comentaris:  

Pel que fa a la recomanació 8.5, en 2011 estava regulat en la base 63, però no s’ha posat 
en pràctica. Quant als arqueigs, l’arqueig ha de ser confeccionat i signat encara que no 
hi haja diferències. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar la recomanació 5 perquè es duga a la pràctica subministrar informació 
periòdica al Ple. 
  



 

Al·legació 44ª: 

Apartat 6.1, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

Hom diu que la inexistència d’una norma de l’Entitat sobre el control intern, no implica 
una debilitat. 

Comentaris:  

La debilitat de control interna indicada en l’Informe de fiscalització, ve determinada no 
sols per la falta d’una norma de l’Entitat sobre el control intern, sinó especialment pel 
fet que l’Ajuntament no haja tractat de cobrir la vacant d’interventor des de fa vint anys. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 45ª: 

Apartat 2.5.a i apartat 6.2.1, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

S’al·lega que sí que han tramés la informació sol·licitada i que s’exerceix la funció 
interventora. 

Comentaris:  

L’Informe no diu que no s’exercisca la funció interventora, sinó que la falta de la 
informació sol·licitada sobre la dita funció constitueix un indici del fet que no 
s’exerceix. No obstant això, aquesta qüestió serà comprovada, si s’escau, en la 
fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar que la qüestió esmentada adés, serà comprovada, si 
cal, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Al·legació 46ª: 

Apartat 6.2.2, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

L’afirmació sobre l’adequada estimació dels ingressos prevists en el pressupost, està 
continguda en l’informe economicofinancer. 

Comentaris:  

El responsable de pressuposts realitza l’informe economicofinancer i la seua finalitat és 
explicar com s’han estimat les previsions d’ingressos contingudes en el pressupost; per 



 

tant, és l’informe d’Intervenció qui ha de pronunciar-se sobre l’adequada estimació 
d’aqueixos ingressos, ja que és aquesta qui exerceix la funció de fiscalització interna. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 47ª: 

Apartat 6.2.2 paràgraf 7é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

L’afirmació sobre l’adequada estimació dels saldos de cobrament dubtós es realitza per 
mitjà d’un informe dels tresorer. 

Comentaris:  

El tresorer realitza l’informe dels saldos de cobrament dubtós, i és l’interventor el qui ha 
d’opinar sobre l’adequada estimació dels dits saldos i exercir-ne la funció de 
fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 48ª: 

Apartat 6.2.3 paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

SUMA Gestió Tributària, té delegada la recaptació dels principals tributs municipals i 
efectua la seua pròpia fiscalització sobre les anul·lacions de valors. 

Comentaris:  

Les anul·lacions de drets per insolvències o prescripció han de ser fiscalitzades en tots 
els casos i no sols en el cas dels principals tributs. 

Conseqüències en l’Informe:  

Mantenir la redacció de l’Informe. 

Al·legació 49ª: 

Apartat 6.2.2 paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

En el nou pressupost es consignen crèdits per a atendre les factures pendents de 
tramitar. 



 

Comentaris:  

Es considera que l’informe del pressupost de l’interventor s’ha de pronunciar sobre la 
suficiència de les despeses estimades, tenint en compte els saldos del compte 413 i 
aquelles altres despeses no tramitades. No obstant això, aquesta qüestió serà 
comprovada, si s’escau, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe per a expressar que la qüestió esmentada adés, serà comprovada, si 
cal, en la fiscalització que en el futur realitze aquesta Sindicatura. 

 

Al·legació 50ª (vegeu l’al·legació 43ª) 

 

Al·legació 51ª: 

Apartat 8 recomanació 6 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació:  

La comptabilitat es porta al dia. 

Comentaris:  

Efectivament la comptabilitat es porta al dia. 

Conseqüències en l’Informe:  

Modificar l’Informe en els termes indicats. 
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