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

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

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

Els procediments d’auditoria han consistit en la realització de proves selectives, 
concretament a través de la informació obtinguda dels qüestionaris que s’hi 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 l’entorn tecnològic: organització de l’àrea informàtica, operacions en els 
sistemes d’informació i control d’accés a dades i programes i continuïtat del 
servei. 

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 ha 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 que destaquem que en les 
distintes àrees existeixen unes qüestions que hem considerat bàsiques per a un adequat 
control intern i la seua puntuació implica una debilitat rellevant en el control intern de 
l’àrea. 

També hem comparat la puntuació obtinguda per l’Ajuntament amb la puntuació 
mitjana dels 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 subàrea respecte a la de 
l’àrea. També recull el percentatge que suposa la puntuació de cada àrea respecte a la 
suma de totes les àrees. 
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ÀREES 

Apartat de 
l’Informe 

Puntuació total de 
l’àrea/subàrea % (1) %(2) 

1.   ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA     

 Dades organitzatives sobre l’Entitat 4.1 390 5% 

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

 Personal 4.3 1.872 24% 

 Secretaria, registre i actes 4.4 546 7% 

 Inventari de béns i patrimoni 4.5 1.560 20% 

 Subvencions 4.6 1.170 15% 

 Contractació i compres 4.7 1.716 22% 

 TOTAL ÀREA 7.800 100% 30%

2.   ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA     

 Pressuposts 5.1 1.950 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. 

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



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Paterna. Exercici de 2011 

- 7 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels 
Funcionaris 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 9.225 enfront de 8.802 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. 
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ÁREES 

Apartat de 
l’Informe 

Ajuntament 
Paterna 

Puntuació mitjana 
dels ajuntaments 

1.   ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA    

 Dades organitzatives sobre l’Entitat 4.1 0 130

 Ens dependents o en els quals participe l’Entitat 4.2 0 94

 Personal 4.3 485 450

 Secretaria, registre i actes 4.4 314 257

 Inventari de béns i patrimoni 4.5 344 465

 Subvencions 4.6 307 426

 Contractació i compres 4.7 577 557

 TOTAL ÀREA 2.027 2.379

2.   ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA    

 Pressuposts 5.1 923 887

 Despeses d’inversió 5.2 199 182

 Ingressos tributaris, preus públics i multes 5.3 106 83

 Ingressos per transferències 5.4 70 78

 Recaptació 5.5 293 354

 Tresoreria 5.6 315 542

 Comptabilitat 5.7 643 614

 Endeutament 5.8 172 120

 TOTAL ÀREA 2.721 2.860

3.   ÀREA D’INTERVENCIÓ 6 3.174 2.530

4.   ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 7 1.303 1.033

TOTAL ÀREES 9.225 8.802

Quadre 2.1 

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 compta amb un reglament orgànic aprovat el 26 d’abril 2001. 

b) Les actes dels òrgans de govern es transcriuen als llibres corresponents en un 
termini superior a un mes des que se celebren. 

c) En 2011 es va realitzar al president de l’Entitat una sola petició escrita i 
registrada que segons l’Ajuntament va ser atesa. En la sessió del Ple de data 31 
de gener de 2011, l’alcalde va dir expressament que “qualsevol funcionari” que 
acudisca al Ple té accés a qualsevol expedient que requerisca. No obstant això, 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Paterna. Exercici de 2011 

- 10 - 

en les actes del Ple de l’Ajuntament de dates 25 d’abril i de 27 de juny de 2012 
consta que no es contesten les preguntes que formulen els regidors de l’oposició. 

d) D’acord amb les dades facilitades, a 31 de desembre de 2011, l’Ajuntament 
comptava amb un nombre de funcionaris que pujava a 381, 331 de carrera i 50 
d’interins, una disminució del 7% en relació amb 2009; i 101 laborals temporals, 
una disminució del 53% enfront de 2009. El personal eventual puja a 20 en 
2009, i a 15 en 2011, una disminució del 25%. 

e) L’Ajuntament disposa d’una relació de llocs de treball, que va ser aprovada el 30 
d’octubre de 1997. En l’exercici de 2011, en el Ple de data 14 de desembre 
s’aprova definitivament l’RLT per a l’exercici de 2012, així com els seus 
elements organitzatius, però no els retributius. Algunes unitats administratives 
no disposen d’un manual de funcions o d’un instrument semblant on es 
concreten les distintes tasques que han de realitzar. 

f) La pàgina d’Internet de l’Entitat recull diversa informació, encara que no 
informa sobre les actes de la Junta de Govern, la relació de llocs de treball, el 
cicle pressupostari, l’endeutament i l’estabilitat pressupostària. 

2.2 Informació econòmica i financera 

a) La comptabilitat es porta al dia i en general s’ajusta als principis de comptabilitat 
generalment acceptats, inclosos els que recull pel Pla de Comptabilitat, els 
pronunciaments elaborats per la Comissió de Principis i Normes Comptables 
Públiques i per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 

b) L’Ajuntament en els exercicis de 2009, 2010 i 2011 no va complir en termini els 
tràmits relatius al cicle pressupostari. En l’apartat 4.1 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 13.318.967 euros. L’Ajuntament assenyala que ha 
aplicat les mesures previstes legalment per al romanent de tresoreria negatiu de 
l’exercici de 2010, en aprovar el pressupost de l’exercici de 2011 amb un 
superàvit de 5.363.184 euros, però el romanent continua sent negatiu i 
s’incrementa en aqueix exercici. 

d) En 2011 es van aprovar sis expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
per 3.070.756 euros sense que se n’haja facilitat la informació corresponent a 
2012. A més a més, hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2011 
per import de 4.212.636 euros. 

e) 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 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
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pagament als proveïdors de les entitats locals. D’acord amb la informació 
facilitada en l’àmbit de la citada norma, en el fitxer de factures remés al 
Ministeri, a 31 de desembre de 2011, hi havia obligacions pendents de pagament 
per un total de 28.730.458 euros. De la relació anterior, una vegada deduïdes les 
factures pagades en l’exercici de 2012 i les factures no conformes, la relació 
puja a 26.673.434 euros i l’import pendent de comptabilitzar a 31 de desembre 
de 2011, a 4.400.428 euros. 

 Una vegada remesa la relació certificada prevista, la Intervenció ha elevat al Ple 
de la Corporació un pla d’ajust que ha sigut aprovat el 28 de març de 2012. El 
citat pla ha sigut informat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques el 30 d’abril de 2012 i inclou el calendari i diverses 
mesures que ha d’aplicar. Segons la informació del propi Ajuntament, aquesta 
Corporació ha concertat el 14 de maig de 2012 una operació de crèdit a l’empara 
de l’esmentat Reial Decret-Llei per un import de 26.673.434 euros. 

2.3 Compliment de la normativa aplicable 

a) Hem comprovat que en cap cas la concessió del complement de productivitat es 
va realitzar sense haver-se acreditat el compliment d’objectius, com consta en 
els advertiments efectuats per la Intervenció. 

b) La informació facilitada ha posat de manifest l’existència d’acords contraris a 
l’informe de Secretaria emés en l’exercici de la funció d’assessorament 
preceptiu, que afecta matèries diverses. 

c) Les bases reguladores de les subvencions no contenen tots els aspectes que 
exigeix l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, entre d’altres, els 
que es refereixen als llibres i registres comptables que ha de portar el beneficiari 
o els possibles criteris de graduació per incompliments de les condicions de la 
subvenció. A més a més, en dues unitats que gestionen les subvencions no es 
comprova en la justificació que el beneficiari és el titular del compte. 

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

2.4 Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat disposa d’un inventari aprovat des de 1991 i actualitzat, llevat de les 
rectificacions corresponents a 2011 que no s’han aprovat. Aquest inventari no 
conté els béns dels ens dependents. A més a més, no tots el béns immobles estan 
inscrits en el Registre de la Propietat. 

b) Hi ha valors prescrits per un import d’1.736.758 euros i no es tramiten 
expedients per a determinar possibles responsabilitats. D’aquests, 1.030.105 
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euros corresponen a la taxa pel servei de recollida de fems de l’exercici de 2006 
i que en 2012 se n’ha iniciat el cobrament. 

c) Són rellevants les observacions que realitzem sobre l’àrea de Tresoreria, en 
concret els comptes restringits no inclosos en l’arqueig, la falta de seguiment de 
plans de tresoreria, que en algunes entitats bancàries estan habilitades persones 
que són distintes als clavers i l’existència de comptes inactius. 

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

b) L’Entitat ha implantat la fiscalització limitada prèvia en ingressos i despeses, 
tanmateix no es realitzen els informes de fiscalització plena. 

c) 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 de Paterna està situat a la província de València, a la comarca de l’Horta 
Oest. La seua població és de 66.948 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 66.000.000 67.325.000 56.785.832 

Pressupost inicial despeses 66.000.000 67.325.000 51.422.647 

Previsions ingressos definitives 100.684.636 92.260.015 81.033.933 

Previsions despeses definitives 100.684.636 91.444.515 75.670.794 

Drets reconeguts 65.326.658 64.826.407 58.350.758 

Obligacions reconegudes 71.408.643 68.160.363 58.577.480 

Resultat pressupostari ajustat 6.927.466 (8.215.470) (2.778.869) 

Romanent de tresoreria per a depeses generals (4.946.052) (12.876.049) (13.318.967) 

Romanent de tresoreria total  (474.506) (5.347.577) (7.545.838) 

Quadre 3.2.1 

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2009 era positiu, tanmateix en els dos 
exercicis següents té un signe negatiu, encara que en 2010 el seu import s’ha reduït en 
un 219% en relació amb el de 2009. En 2011 el resultat pressupostari ajustat millora en 
un 66% respecte a 2010. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals ha passat de -4.946.052 euros en 2009 
a -13.318.967 euros en 2011. Al seu torn, el romanent de tresoreria total també ha sigut 
negatiu en els tres exercicis, fins a presentar en l’exercici de 2011 un import negatiu de 
7.545.838 euros. 

L’Ajuntament assenyala que ha aplicat les mesures previstes legalment en cas de 
romanent de tresoreria negatiu de l’exercici de 2010. 

L’Ajuntament ha dut a terme una aprovació del pressupost de l’exercici de 2011 amb un 
superàvit de 5.363.184 euros, però el romanent continua sent negatiu i s’incrementa en 
cada exercici. 
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Amb l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2011, l’interventor informa que 
“malgrat que el pressupost de l’exercici de 2011 es va aprovar amb superàvit de 
5.363.184 euros, el romanent de tresoreria continua sent negatiu i s’incrementa per 
tercer any consecutiu”. 

“El romanent negatiu representa un 23% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici i 
ens trobem davant la necessitat d’equilibrar els comptes”. 

No existeix, però, constància del seguiment en l’exercici de 2011 que és quan s’aprova 
la liquidació de l’exercici de 2010. 

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 6 3.070.756 3.066.554 4.202

2012   

Total 6 3.070.756 3.066.554 4.202

Quadre 3.2.2 

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

L’Ajuntament s’ha acollit a les mesures previstes en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 
de febrer, que determina les obligacions d’informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals de les obligacions pendents de pagament vençudes, líquides i exigibles, la 
recepció de les quals en el registre administratiu de l’Entitat, de la corresponent factura, 
haguera tingut lloc 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. 

L’Entitat ha remés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via 
telemàtica, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament de 
factures, factures rectificatives 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 Reial Decret Llei. 

Una vegada remesa la relació certificada prevista del 15 de març de 2012 per import de 
28.730.458 euros, la Intervenció va elevar al Ple de la Corporació un pla d’ajust que ha 
sigut aprovat en data 28 de març de 2012. L’esmentat pla va ser informat favorablement 
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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 zero punts enfront dels 130 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. 

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 25 6 5 5 
(*) Inclòs el president 

Quadre 4.1.1 

D’acord amb la informació facilitada hi ha un registre d’interessos i activitats. Totes les 
dades referents als béns i a les activitats són públiques i estan publicades en el BOP de 
data 24 de febrer de 2012. 

No es concedeix cap assignació als grups municipals. 

Sí que figuren en el DOCV de data 5 d’agost de 2011 la denominació i l’import de les 
retribucions dels funcionaris d’ocupació. 

L’Ajuntament compta amb un reglament orgànic, aprovat pel Ple de data 26 d’abril de 
2001 i publicat en el BOP en data 5 de juny de 2001. L’Entitat disposa d’un 
organigrama aprovat pel Ple el 14 de desembre de 2011 i no s’ha publicat. 

4.2 Ens dependents o en els quals participe l’Entitat 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de zero punts enfront dels 94 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. 

A partir de diverses fonts, incloses les de la Sindicatura de Comptes i de la informació 
facilitada per 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  

Societats mercantils 2 2  

Entitats públiques empresarials     

Fundacions    3 

Associacions    2 

Quadre 4.2.1 

La informació que té l’Ajuntament ha sigut verificada amb unes altres fonts i s’hi han 
trobat diferències. 

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

- Consorci Provincial de Bombers 

- Consorci Pactem-Nord 

- Consorci per al Desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre (TDT) Local 
Pública de la Demarcació de Torrent 

- Consorci Comarcal de Serveis socials de l’Horta Nord 

- Consorci Grup Esporthorta 

- Consorci “Xarxa Joves.net” 

4.3 Personal 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 485 punts enfront dels 450 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
340 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 

De les dades que mostra el gràfic anterior apreciem com el nombre de funcionaris ha 
experimentat en el període de 2009 a 2011 una disminució del 7% en passar de 411 a 
381 persones, a causa d’una disminució del nombre de funcionaris interins, que passa de 
83 en 2009 a 50 en 2011, ja que el personal de carrera ha augmentat en 3 persones en 
aqueix període. 

El gràfic següent mostra l’evolució entre 2009 i 2011 del personal laboral temporal, ja 
que l’Entitat informa que només hi ha una persona com a laboral fix en 2009; és 
destacable que s’ha produït una reducció del 53% en el nombre de laborals temporals. 
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El gràfic següent mostra l’evolució entre 2009 i 2011 del personal eventual que ha 
disminuït en 5 persones, un 25%. 

 

 

Gràfic núm. 5 

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

- La relació de llocs de treball vigent en l’exercici de 2011 la va aprovar el Ple el 
30 d’octubre de 1997. En aquesta RLT no constava el número de lloc, les 
retribucions complementàries, els requisits, les funcions i els mèrits. 

- En l’exercici de 2011 en el Ple de data 14 de desembre s’aprova definitivament 
la RLT per a l’exercici de 2012, així com els seus elements organitzatius, però 
no els retributius. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

 En data 5 de març de 2012 l’Ajuntament rep un requeriment de la Delegació del 
Govern en relació amb l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en el qual 
s’aprova el pressupost de l’exercici de 2012. En el requeriment s’assenyala que 
s’incorre en infracció i s’està vulnerant el que estableix l’article 2.dos del Reial 
Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, en el sentit que “en l’any 2012 les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap 
increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011...”. El requeriment de 
la Delegació del Govern es refereix a tres qüestions: la infracció respecte dels 
nivells de complement de destinació assignats a la nova RLT, la no justificació 
d’increments retributius en alguns llocs de treball de la RLT i la disminució del 
complement de productivitat per a integrar-lo en el complement específic. El 2 
d’abril de 2012 l’alcalde contesta a la Delegació del Govern i envia còpia 
compulsada de la certificació de l’Acord pres pel Ple de data 28 de març de 2012 
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pel qual s’accepta el requeriment citat en els termes expressats per aqueixa 
Delegació de Govern i explica i justifica el que han fet i demanen que es termine 
i arxive l’expedient citat. Posteriorment, en data 22 de juny de 2012, la 
Delegació del Govern requereix l’Ajuntament per tal que anul·le l’Acord del Ple 
de l’Ajuntament de 28 de març de 2012, per mantenir-se els motius del 
requeriment de 27 de febrer de 2012, en el qual es va sol·licitar l’anul·lació de 
l’Acord en què es va aprovar el pressupost de 2012. 

- Les provisions de llocs de treball en el canvis de departament no es realitzen 
mitjançant convocatòria pública. 

- En 2012 el complement de productivitat no el cobra tot el personal de 
l’Ajuntament i no està vinculat a una valoració objectiva. Aquesta qüestió s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

- L’oferta d’ocupació pública no s’aprova anualment ni es publica, excepte la de 
policia local. 

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

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats. 

- Fixar unes hores mínimes de formació. 

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

- Incloure en la pàgina d’Internet de l’Entitat la relació de llocs de treball. 

4.4 Secretaria, registre i actes 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 314 punts enfront dels 257 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 el qüestionari, existeix un organigrama del 
Departament de Secretaria aprovat i actualitzat el 14 de desembre de 2011. Les funcions 
de Secretaria les exerceixen dos funcionaris amb habilitació estatal que ocupen el seu 
lloc per concurs. 

D’acord amb les respostes de qüestionari, les actes del Ple de l’Ajuntament les 
transcriuen en un termini superior a un mes des que se celebren i el llibre d’actes es 
troba foliat i diligenciat fins a l’acta del 23 de març de 2010, la resta no, per no tenir 
pressupost. El mateix ocorre amb la transcripció i el llibre d’actes de la Junta de Govern 
i el de les resolucions de l’Alcaldia, aquest últim de data 11 de març de 2009. 

Els grups municipals poden accedir als expedients abans de les reunions del Ple, amb 
l’antelació prevista legalment. Segons la informació facilitada, només es va realitzar al 
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president de l’Entitat una petició d’informació per part dels regidors de la Corporació, i 
aquesta va ser atesa. En la sessió del Ple de data 31 de gener de 2011 l’alcalde va dir 
expressament que “qualsevol funcionari” que acudisca al Ple té accés a qualsevol 
expedient que requerisca. No obstant això, en les actes del Ple de l’Ajuntament de dates 
25 d’abril i 27 de juny de 2012 consten que no es contesten les preguntes que formulen 
els regidors de l’oposició. 

No totes les propostes que es duen al Ple de l’Entitat estan informades com cal pels 
tècnics municipals ni tampoc dictaminades per la comissió informativa corresponent, ja 
que en ocasions es tracten assumptes fora de l’ordre del dia, sense estar prèviament 
dictaminats en comissió informativa. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem estendre la gestió informatitzada dels 
expedients a les àrees de subvencions i patrimoni. 

L’Ajuntament no ha implantat el registre telemàtic i no compta amb registres auxiliars. 
El funcionari del registre és qui determina la destinació dels escrits i de la documentació 
presentada. 

A fi de millorar el principi de transparència convé que en la pàgina d’Internet de 
l’Entitat figuren les actes de les juntes de govern. 

Els informes emesos per la secretaria municipal en l’exercici de la funció 
d‘assessorament preceptiu en 2011 han sigut 90, dels quals 26 són no conformes amb 
l’Acord tant del Ple com de la Junta de Govern. 

El quadre següent facilita un resum sobre els informes no conformes amb l’Acord 
adoptat, sense incloure els corresponents a la creació de l’empresa mixta 
Desenvolupament Local de Paterna, SA. 

 
Matèria Ple Junta de 

Govern 

Patrimoni 1 - 

Urbanisme 5 - 

Contractació 2 1 

Infraestructures 1 - 

Recursos humans 5 - 

Intervenció 1 - 

D’altres matèries 1 2 

Total 16 3 

Quadre 4.4.1 
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Els set informes restants corresponen tots a matèries relacionades amb la creació de 
l’empresa mixta Desenvolupament Local de Paterna, SA, que es va constituir el 12 
d’abril de 2011, amb una participació del 35% per part de l’Ajuntament i un 16% de la 
societat municipal SUMPA, SA (Societat Urbanística Municipal de Paterna, SA). 

4.5 Inventari de béns i patrimoni 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 344 punts enfront dels 465 que ha 
suposat la mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació obtinguda 
correspon a qüestions no bàsiques. 

Segons la informació facilitada, el nombre de funcionaris que treballen en l’àrea de 
Patrimoni és un, enquadrat en un negociat. 

L’Entitat disposa d’un inventari de data 31 de desembre de 1990 i aprovat pel Ple el 25 
de juny de 1991. Al final de cada any s’aproven les rectificacions a l’inventari tret de la 
corresponent a 2011. 

El 10 de juny de 2011 per canvi de Corporació es va fer una comprovació d’inventari 
signat per l’alcalde i la secretària, i no està aprovada pel Ple. 

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

Les rectificacions de l’inventari es verifiquen anualment i quan es renova la Corporació. 
La rectificació de l’inventari de 2011 no ha sigut facilitada, ja que està pendent 
d’aprovació. 

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

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat. 

En l’inventari és possible identificar els béns que integren el patrimoni municipal del 
sòl, però no la destinació dels recursos que se n’obtenen. 

Recomanem elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels vehicles així com la 
implantació d’un registre que permeta controlar el consum de combustible, encara que 
la policia local i brigada d’obres sí que porten un llibre control de lliurament i devolució 
de targeta per a posar combustible i es revisen les factures. També porten control 
d’utilització dels vehicles i de les persones que els porten. 
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4.6 Subvencions 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 307 punts enfront dels 426 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
122 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 subvencions concedides en puja a 1.552.666 
euros, dels quals 480.027 euros s’han concedit directament i la resta en règim de 
concurrència competitiva. 

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

 
 Import 

Subvencions previstes nominativament en els pressuposts 128.050

Subvencions imposades per una norma de rang legal 0

Subvencions  en les quals concórreguen raons d’interés públic, social o econòmic 
que dificulten la convocatòria 351.977

Total 480.027

Quadre 4.6.1 

Hi ha una línia de subvencions de cooperació internacional. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions es regulen en les bases d’execució 
del pressupost. En l’àrea de Promoció i Dinamització Municipal, la concessió de 
subvencions es regula en una ordenança general aprovada pel Ple. En l’àrea de 
Promoció Econòmica i Ocupació només hi ha una ordenança aprovada pel Ple que és 
específica en matèria de la dona. La resta de subvencions d’aqueixa àrea es regulen per 
bases reguladores, que han sigut aprovades pel president de la Corporació o algun tinent 
d’alcalde per delegació, cosa que incompleix l’article 22 de la Llei de Bases de Règim 
Local, que expressa que en tractar-se d’una ordenança ha de ser aprovada pel Ple de 
l’Entitat. 

Segons les comprovacions efectuades i les respostes del qüestionari, en alguns casos les 
bases reguladores de concessió de subvencions no consideren: 

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

b) En les subvencions tramitades pel l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació no 
figuren les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les 
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condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar 
lloc a la modificació de la resolució. 

c) Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades 
amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris 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. 

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

En la justificació de l’objecte de la subvenció no es comprova: 

a) Que no s’han de subvencionar interessos deutors en compte ni recàrrecs ni 
interessos ni sancions administratives o penals. 

b) Que el beneficiari de la subvenció és el titular del compte al qual es transfereix 
la subvenció. 

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

És important destacar, pel que fa la gestió de les subvencions, la manca d’un registre 
complet que done informació de les subvencions concedides i de la seua situació. 
D’altra banda, no hi ha vinculació del pressupost per a la totalitat de l’activitat de la 
subvenció. 

4.7 Contractació i compres 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 577 punts enfront dels 557 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
150 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant de 
control intern. 

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

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: 
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Tipus de contractes Procediments 
d’adjudicació 

Import 
d’adjudicació

Import 
modificat 

Nombre de 
contractes 

Obres Obert 7.323.144   4 

  Restringit     

  Negociat amb publicitat 727.864   2 

  Negociat sense publicitat 52.979   1 

  D’altres 23.695   2 

  Subtotal 8.127.683   9 

Conc. obres públiques Obert     

  Restringit     

  Negociat amb publicitat     

  Negociat sense publicitat     

  D’altres     

  Subtotal     

Subministraments Obert 49.270   1 

  Restringit     

  Negociat amb publicitat     

  Negociat sense publicitat 32.513   1 

  D’altres 23.074   2 

  Subtotal 104.857   4 

Serveis Obert 247.901   5 

  Restringit     

  Negociat amb publicitat 78.992   1 

  Negociat sense publicitat 57.795   2 

  D’altres 150.362   20 

  Subtotal 535.050   28 

D’altres   17.515   1 

Total 8.785.105  42

Quadre 4.7.1 

Els contractes d’obres (exclosos els menors) no contenen sempre la justificació de 
l’elaboració del projecte, la seua supervisió i la certificació final d’obra. 

La tramitació d’urgència o emergència no es motiva correctament en l’expedient de 
contractació seleccionat. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 
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S’ha exclòs el preu com a criteri com a criteri de selecció d’algun expedient. 

L’Entitat no ha remés a la Sindicatura de Comptes (article 29 de l’LCSP) ni al Registre 
del Sector Públic a què es refereix l’article 308 de l’LCSP, la informació sobre els 
contractes adjudicats. 

D’acord amb la informació obtinguda recomanem el següent: 

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

- Aplicar les recomanacions efectuades pels informes emesos per aquesta 
Sindicatura sobre la Plataforma de Contractació i les instruccions de 
contractació. 

- Que els recomptes físics es realitzen per personal distint al de magatzem. 
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5. ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

5.1 Pressuposts 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 923 punts enfront dels 887 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
282 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern de l’àrea. 

En l’àrea de Pressuposts treballen set funcionaris integrats en quatre negociats. 

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents tràmits 
d’elaboració del pressupost 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  No en tenen 

Remissió a l’Ajuntament de les previsions en el cas de les societats participades majoritàriament 
o íntegrament 7/10/2010 

Remissió del pressupost general a Intervenció 7/10/2010 

Informe d’Intervenció sobre el pressupost general 7/10/2010 

Remissió del pressupost general al Ple 7/10/2010 

Aprovació inicial  13/10/2010 

Aprovació definitiva 29/11/2010 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  28/12/2010 

Remissió a l’Administració de l’Estat  No remeses 

Remissió a l’Administració de la Generalitat No remeses 

 Quadre 5.1.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Es van realitzar quatre reclamacions, i no se’n va estimar cap. 

- El pressupost de 2011 no contenia tota la informació requerida legalment. 

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

- L’Ajuntament no ha facilitat informació sobre l’aplicació d’alguna de les 
recomanacions efectuades en l’Informe emés per aquesta Sindicatura quant a 
l’exercici de 2006, sobre l’elaboració del pressupost i la informació econòmica 
que ha de remetre al Ple de l’Entitat. 
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- És important destacar que en el pressupost de 2012 s’han aprovat mesures 
d’austeritat que consisteixen en una reducció del capítol I, “Despeses de 
personal”, disminuït en 2.240.593 euros, i un increment de la pressió tributària, 
5.200.000 euros. 

- En 2011 es van aprovar sis expedients de reconeixement d’exercicis anteriors 
per import de 3.292.056 euros, dels quals 3.049.044 euros corresponen a 
despeses anteriors a l’exercici de 2011. Aquesta qüestió  s’ha considerat bàsica i 
implica un debilitat rellevant de control intern. 

- L’import de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de desembre 
de 2011 puja a 4.212.636 euros. 

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

 
  Exercicis 

2009 2010 2011 

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple No No Sí 

Elaboració de la liquidació del pressupost No No No 

Formació del Compte General No No Sí 

Presentació al Ple del Compte General No No Sí 

Presentació a la Sindicatura del Compte General No No Sí 

Quadre 5.1.2  

La presentació a la Sindicatura del Compte General fora de termini s’ha considerat una 
qüestió bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

 
Tipus de modificació Import Nombre expedients

Crèdits extraordinaris/suplements de crèdit 0 0

Ampliació de crèdits 0 0

Transferències de crèdit 1.929.924 25

Generació de crèdits 3.269.718 24

Incorporació de romanents 20.978.384 4

Baixes per anul·lació 0 0

Quadre 5.1.3 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Paterna. Exercici de 2011 

- 30 - 

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

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

- Confeccionar circulars normalitzades per a recollir, de les unitats gestores, la 
informació necessària per a l’elaboració del pressupost. 

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

- La inclusió en la pàgina d’Internet de l’Entitat la informació sobre: 

- Les modificacions que aprove el Ple 

- L’execució trimestral del pressupost 

- La liquidació del pressupost 

- Els informes d’auditoria o de fiscalització 

5.2 Despeses d’inversió 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 199 punts enfront dels 182 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda correspons a qüestions no bàsiques. 

No hi ha una unitat independent que gestione l’àrea d’inversions. 

El quadre següent mostrem el nombre i la situació dels projectes en 2011. 
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Situació dels projectes Nombre Import en 

euros 

Projectes prevists 3 790.000 

Projectes executats totalment en l’exercici 0 0 

Projectes parcialment executats 0 0 

 Quadre 5.2.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Com es desprén del quadre anterior, hi ha 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 hi ha un pla d’inversions, sinó un annex al pressupost no es compleix. 

-  Per a la realització de cadascuna de les inversions de l’exercici no es tramiten 
els corresponents expedients. 

5.3 Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 106 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 10 funcionaris integrats en dos 
negociats. 

El quadre següent mostra el nombre de liquidacions efectuades en 2011 i les 
reclamacions dels següents tributs, en el cas que aquests es liquiden per la pròpia 
Entitat: 
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Tipus de tribut 
Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 1.881  132 132 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (altes) 6.056  481 472 

Impost Béns Immobles (altes) 1.508  381 272 

Impost Activitats Econòmiques (altes) 179  55 45 

 Quadre 5.3.1 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Segons la informació facilitada, el nombre d’ordenances fiscals puja a 28, totes 
elles han sigut actualitzades en termini i publicades abans de l’entrada en vigor 
de l’exercici a què refereixen. En el cas d’ordenances fiscals 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. 

- L’Entitat no compta amb una unitat d’inspecció de tributs, encara que n’hi ha un 
pla d’actuació. Tampoc no consta l’existència de cap informe en el qual es 
valoren les seues actuacions. 

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

5.4 Ingressos per transferències 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 70 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 l’àrea de gestió ingressos per transferències treballa un funcionari integrat en un 
negociat i de la informació facilitada en destaquem el següent: 

- No efectuen un seguiment de les convocatòries de subvencions. a fi d’identificat 
les subvencions a què puga tenir accés la Corporació. 

- En les subvencions finalistes no efectuen un seguiment de la inversió, per a 
verificar que es desenvolupa adequadament d’acord a les condicions que van 
donar lloc a la seua concessió.  
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5.5 Recaptació 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 293 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 Sí No 

En col·laboració amb entitats bancàries No No 

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

Delegació en entitats públiques No No 

 Quadre 5.5.1 

L’Entitat utilitza una empresa privada de recaptació. És significatiu que la recaptació 
executiva no es realitze per funcionaris. 

Les entitats privades col·laboradores ingressen la recaptació en els comptes de l’Entitat 
cada dia i presenten comptes de la seua gestió de cobrament cada 30 dies. La 
comptabilitat es porta a cap de 15 a 30 dies. 

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

 
  % de cobrament 

Període 
voluntari 

Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 57,9 41,0 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 69,9 31,4 

Impost Béns Immobles  82,2 41,9 

Impost Activitats Econòmiques  80,1 43,6 

 Quadre 5.5.2 
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El termini màxim d’inici de l’acció executiva, en el cas que siga la pròpia Entitat la que 
la realitze, puja a 90 dies. 

Els percentatges de cobrament en període voluntari i executiu de les multes en l’exercici 
de 2011 han sigut els següents: 

 
% de cobrament 

Període voluntari Període executiu 

28,4% 35,0% 

Quadre 5.5.3 

El servei de retirada de vehicles de la via pública és prestat per una empresa privada, 
encara que no hi haja contracte. El cost que ha suposat per a l’Ajuntament s’eleva a 
43.683 euros, mentre que els drets reconeguts pugen a 52.696 euros. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Les empreses de col·laboració en la recaptació practiquen liquidacions 
tributàries. 

- Hi ha valors prescrits per un import d’1.736.758 euros 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. De l’import anterior, 1.030.105 euros corresponent al “Servei de recollida 
de fems” de l’exercici de de 2006. En 2012 s’ha iniciat el cobrament d’aquestes 
taxes. 

- 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. 

A fi de millorar el control intern de la recaptació recomanem el següent: 

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

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

5.6 Tresoreria 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 315 punts enfront dels 542 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. 
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En l’àrea de tresoreria treballen cinc funcionaris i no n’hi ha negociat. El tresorer és 
funcionari amb habilitació estatal que ocupa un lloc proveït per concurs. 

El nombre de comptes corrents puja a 21 comptes operatius, 19 comptes restringits 
d’ingressos, 5 comptes de pagaments per a justificar i 4 comptes de caixa fixa. Dels 
comptes restringits hi ha 6 comptes que no estan inclosos en l’acta d’arqueig de 
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2011 i no formen part del saldo de tresoreria a 31 de 
desembre de 2011, cosa que contradiu el que estableix l’ICAL. L’import puja a 4.053 
euros. 

El nombre d’habilitats de caixa fixa puja a cinc, la quantia d’acomptes de caixa fixa de 
la qual efectuats en 2011 és de 313.387 euros, i el saldo pendent de justificar a 31 de 
desembre d’aquest exercici és de zero euros. 

El període mitjà de pagament en dies a proveïdors en cada trimestre de l’exercici 
d’acord amb la guia de lluita contra la morositat no ha sigut facilitat. Aquest període es 
justifica segons llistats ad hoc per a la seua posterior comprovació. En definitiva supera 
els 90 dies. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Hi havia 6 comptes no inclosos en l’arqueig i per tant no controlats per la 
tresoreria que pugen a 4.053 euros. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

- Hi ha cinc persones autoritzades per a accedir als comptes de l’Entitat a través 
d’Internet, autoritzades només per a la consulta. 

- Es confeccionen plans de tresoreria que són aprovats per l’alcalde, si bé no se 
n’efectua seguiment. 

- Hi ha dos comptes inactius. 

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

- En diverses entitats bancàries estan habilitades persones que no formen part dels 
tres clavers. 

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

La puntuació obtinguda en aquest àrea ha sigut de 643 punts enfront dels 614 que ha 
suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. El total de la puntuació 
obtinguda  correspon a qüestions no bàsiques. 

En l’àrea de comptabilitat treballen vuit funcionaris integrats en quatre negociats que 
depenen de la Intervenció. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- No es pot precisar quan arriba al departament de comptabilitat la informació 
relativa a les despeses. Una vegada estan acceptades com cal les despeses pels 
centres gestors, es registren en 10 dies. 

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua comptabilitat garanteix 
un accés exclusiu a les persones que s’encarreguen de comptabilitzar, i són 15 
les persones que accedeixen, en principi, a aquesta aplicació. 

- El Ple de l’Entitat no ha aprovat normes en matèria comptable. 

- No hi ha normes comptables elaborades per l’Entitat, cosa que fa que no 
estiguen definits els documents i registres comptables utilitzats, ni el flux que 
han de seguir els documents per a la seua signatura pels distints responsables que 
intervenen en el procés comptable. 

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

- No està regulat el termini i la forma per a subministrar informació al Ple de 
l’Entitat sobre l’execució dels pressuposts i els moviments de tresoreria. 

- El sistema comptable no subministra informació sobre el patrimoni municipal 
del sòl. 

- No es comptabilitzen les amortitzacions de l’immobilitzat ni es periodifiquen els 
interessos d’operacions de crèdit; aquestes operacions de crèdit es 
comptabilitzen quan es formalitzen. 

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

- Regular el termini per a subministrar la informació al Ple de l’Entitat sobre 
l’execució els pressuposts i els moviments de tresoreria. 

- Elaborar un manual de funcions i responsabilitats del personal assignat a l’àrea 
de comptabilitat. 
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- 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 172 punts enfront dels 120 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’estat del deute del Compte General no es classifiquen els deutes a curt termini. 
L’Ajuntament hauria d’efectuar una reclassificació tant en el balanç com en l’estat del 
deute i diferenciar el curt termini amb el llarg termini. Aquesta qüestió s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

En el balanç, l’Ajuntament en els deutes amb entitats de crèdit a curt termini només ha 
inclòs les operacions de gestió de pagaments confirmats que pugen a 3.621.971 euros a 
31 de desembre de 2011, i no el pendent a curt termini del deute amb entitats de crèdit. 

L’estat del deute a 31 de desembre de 2011 del Compte General no coincideix amb el 
balanç de situació per import de 43.947 euros, diferència que prové d’exercicis 
anteriors. L’Entitat n’ha justificat la causa. 

S’ha concertat una operació de crèdit per import de 2.598.761 euros a l’empara del 
Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol. 

De la informació facilitada en destaquem el següent: 

- Es proporciona informació sobre els operacions de crèdit a la central de riscs del 
Banc d’Espanya, però es comuniquen amb retard les operacions corresponents a 
les empreses públiques participades en la seua totalitat pel l’Ajuntament, per 
falta de comunicació d’aquestes empreses participades amb la Intervenció 
municipal. 

- Hi ha contractes o operacions de gestió de pagaments confirmats que no s’han 
considerat com a deute per no haver-se inclòs en l’estat del deute, per import de 
3.621.971 euros. 

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 3.174 punts enfront dels 2.530 que 
ha suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
580 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 vuit, integrats en dos 
negociats. Un funcionari amb habilitació estatal ocupa el lloc de la Intervenció que ha 
sigut cobert per concurs. 

La regulació de les funcions assignades a la Intervenció es realitza a través de les bases 
d’execució del pressupost. 

Les funcions de fiscalització estan separades de les de comptabilitat per Acord del Ple 
de 26 d’octubre de 2009. No obstant això, en la nova RLT, aprovada amb el pressupost 
de l’exercici de 2012, no s’ha tingut en compte aquesta separació. 

6.2 Funció interventora 

6.2.1 Aspectes generals 

En la base 59 d’execució del pressupost de 2011 s’estableixen les normes particulars de 
fiscalització. No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d’autorització i 
disposició de despeses que corresponguen a subministraments menors o despeses de 
caràcter periòdic, i d’altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa 
corresponent a l’acte o contracte inicial. 

En les despeses corrents, imputables al capítol 2, s’exercirà la fiscalització limitada en 
els termes recollits en l’article 219 del TRLRHL. La fiscalització limitada en despeses 
se centra només en la suficiència i adequació del crèdit i la competència de l’òrgan. No 
es realitza la fiscalització posterior i per tant no es dóna compte al Ple de l’Ajuntament 
dels informes que s’haurien d’emetre. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant de control intern. 

La fiscalització prèvia dels drets ha sigut substituïda per la presa de raó, però no es 
realitza un informe que reculla la fiscalització plena posterior. Aquesta qüestió s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. Tampoc no es 
traslladen al Ple els informes de fiscalització plena posterior d’ingressos. 

Es podrà exercir la fiscalització per tècniques de mostreig en els següents casos: 

- Remuneracions de personal 

- Liquidació de taxes i preus públics 

- Tributs periòdics incorporats en padrons 
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Quan la fiscalització s’haja realitzat per mostreig, aquesta circumstància es farà constar 
expressament en l’informe. 

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

 
Estat dels informes Nombre 

Total d’informes emesos 400 

Informes amb advertiment 11 

Informes amb discrepància no resolta 0 

Quadre 6.2.1 

Quan s’omet la fase de fiscalització en alguna despesa s’emet un informe, si bé aquest 
no considera els següents aspectes: 

a) La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l’ordenament. 

b) L’existència de crèdit adequat i suficient per a afrontar les obligacions pendents. 

c) L’existència de responsabilitats. 

Es dóna compte al Ple de l’Entitat dels informes amb discrepància no resolta, juntament 
amb el Compte General. El Ple de l’Entitat ha adoptat acords relatius a matèries sobre 
les quals hi havia informes de la Intervenció amb advertiments. 

6.2.2 Informes específics 

L’informe sobre pressuposts generals de l’Entitat de l’exercici de 2012 no es pronuncia 
sobre el compliment dels terminis en els distints tràmits. 

No hi ha constància que es realitze la comprovació de la suficiència de les despeses 
estimades, considerant els expedients de reconeixement extrajudicial aprovats en els 
últims exercicis ni els saldos del compte 413, ni es deixa constància que l’estimació dels 
ingressos es contrasta amb els drets liquidats i recaptats en els exercicis precedents. 

No es va realitzar l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària sobre les modificacions del pressupost de 2011. Tampoc no hi ha 
informes específics i individuals pel que fa a l’estabilitat pressupostària del pressupost 
inicial, liquidació del pressupost i el Compte General de l’exercici de 2010, encara que 
sí es considera en els informes de la Intervenció sobre aquestes fases del pressupost. En 
l’informe d’Intervenció es fa referència a la necessitat d’aprovar un pla per a aquelles 
entitats que no hagen complit l’objectiu d’estabilitat, però no hi existeix un informe 
específic. 
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Aquests informes no específics d’estabilitat pressupostària de la liquidació del 
pressupost i el Compte General no contenen els càlculs efectuats i els ajusts 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. El Ple de l’Entitat en té coneixement quan s’aprova el 
Compte General. Aquests informes no s’han remés a la Generalitat. 

Malgrat que hi ha incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la 
liquidació del pressupost de 2010 i en el Compte General, no s’ha elaborat un pla 
econòmic financer de reequilibri obtingut de la consolidació dels plans individuals de 
les entitats a què fa referència l’article 4.1 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària. 

L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost no es pronuncia sobre la 
situació d’endeutament de l’Entitat. 

En totes les aprovacions o modificacions d’ordenances fiscals no hi ha informe de 
fiscalització de la Intervenció. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

No es té constància que es fiscalitzen les anul·lacions de drets per errors en les 
liquidacions tributàries. Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals i no es comprova 
en la seua integritat. 

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

- Els convenis urbanístics 

- Els projectes de reparcel·lació 

- Altes i baixes de l’inventari 

6.3 Control financer i d’eficàcia 

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

L’Entitat no realitza auditories públiques de les societats mercantils dependents:           
aquestes societats mercantils les contracten directament a empreses externes. 

S’han realitzat auditories en les tres societats mercantils participades majoritàriament 
per l’Entitat amb les quals hi ha obligació legal; en la quarta societat no se n’ha efectuat 
perquè es va constituir en l’exercici de 2011.  
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6.4 D’altres aspectes 

L’Entitat disposa d’un registre de factures, però la Intervenció no ha requerit els òrgans 
gestors perquè justifiquen la tramitació de l’expedient per a iniciar el reconeixement de 
l’obligació transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de factures, sense que el 
gestor no haja tramitat l’expedient de reconeixement de l’obligació. 

La Intervenció incorpora a l’informe trimestral del Ple una relació de les factures o 
documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des de 
la seua anotació en el registre de factures, i no hagen tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o se n’haja justificat l’absència de 
tramitació. L’últim informe ha sigut el corresponent a juliol de 2011, per motius 
d’acumulació de treball i manca de personal. Si bé no s’han remés els informes 
trimestrals al Ministeri d’Economia i Hisenda ni el Ple ha publicat un informe agregat 
de la relació de factures i documents que se li hagen presentat. 
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7. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 

La puntuació obtinguda en aquesta àrea ha sigut de 1.303 punts enfront dels 1.033 que 
ha suposat la puntuació mitjana dels ajuntaments fiscalitzats. De la puntuació obtinguda, 
300 en corresponen a qüestions bàsiques que impliquen una debilitat rellevant en el 
control intern. 

7.1 Organització de l’àrea informàtica 

El departament d’informàtica (TI) compta amb set funcionaris que pertanyen a un 
negociat. A més a més, tres treballadors externs col·laboren amb aquest departament. 

El departament de Tecnologies de la Informació és independent de la resta de 
departaments funcionals. 

L’Entitat no disposa del document o documents de seguretat a què es refereix l’article 
88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa l’LOPD. Aquesta 
qüestió s’ha considerat bàsica i implica un debilitat rellevant de control intern. Tampoc 
no disposa del document sobre adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat a què es 
refereix la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, ni 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 
programadors tenen accés a l’entorn real o de producció i els operadors de TI 
tenen accés a l’entorn de desenvolupament). 

- L’Entitat ha de disposar d’un pla estratègic dels sistemes d’informació i d’un pla 
anual de projectes dels sistemes d’informació, així com d’una política de 
seguretat de la informació. 

- L’elaboració de plans de conscienciació en matèria de seguretat de la informació 
per a tots els empleats de l’Entitat i la realització d’auditories periòdiques sobre 
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, així com un procediment 
aprovat per al desenvolupament de programari. 

- Registrar les peticions de canvi en programes, així com aprovar-les per l’adequat 
nivell directiu abans de la seua implantació en els sistemes reals o de producció. 
Aquesta qüestió s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control 
intern. 

- Aprovar un procediment per a canvis en programes en cas d’emergència. 
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7.2 Operacions en els sistemes d’informació 

No es registra l’activitat en la xarxa local (càrrega de xarxa, comportaments anòmals, 
etc.), ni se’n fa un seguiment. 

D’acord amb la informació facilitada recomanem el següent: 

- Establir controls d’accés a les dependències de l’Entitat (per a aquelles persones 
que no són de lliure accés al públic, anotar les persones i les dates i hores que hi 
accedeixen). 

- Fer una llista de les persones autoritzades per a accedir al Centre de Procés de 
Dades (CPD). 

Hi ha funcions de gestió dels serveis TI contractats amb tercers. Per a les funcions de TI 
contractades amb tercers no s’han definit acords de nivells de servei mesurables per a 
aquests contractes. 

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: 

- Regular adequadament els usuaris autoritzats per a l’accés remot a la xarxa LAN 
de l’Entitat. 

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

- Potenciar la complexitat mínima de les contrasenyes. 

- Realitzar còpies de les dades dels processos importants de l’Entitat en una 
ubicació externa a la pròpia Entitat. 

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

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

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

2. A fi de garantir el dret que el Ple d’una entitat local té a conéixer de forma 
regular la seua situació econòmica i financera, cal determinar el termini en el 
qual se li ha de proporcionar 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. Així mateix, cal també desenvolupar el que disposa 
la ICAL pel que fa a concretar la informació que s’ha de subministrar al Ple de 
l’Ajuntament. 

3. 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. 

4. 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. 

  



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Paterna. Exercici de 2011 

- 45 - 

9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització sobre el 
control intern de l’Ajuntament de Paterna, exercici de 2011, l’esmentat informe es va 
trametre al comptedant perquè en el termini concedit en formulés al·legacions. 

 
Una vegada transcorregut el dit termini, no se n’han rebut al·legacions.  

 



 

 

 

 

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 
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