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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveuen els 
Programes Anuals d’Actuació de 2016 i 2017 (PAA2016 i PAA2017), s’ha 
efectuat una fiscalització que ha consistit en una revisió del control 
intern dels ajuntaments de la nostra Comunitat amb una població 
compresa entre 25.000 i 30.000 habitants, entre els quals es troba 
l’Ajuntament de Xirivella. 

La fiscalització realitzada sobre el control intern ha tingut els objectius 
generals següents, entre els previstos en la Llei de la Sindicatura de 
Comptes (article 8): 

- Determinar si la informació financera es presenta adequadament d’acord 
amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

- Determinar si s’ha complit amb la legalitat en la gestió dels fons públics. 

A més a més, aquesta fiscalització ha tingut els objectius específics 
següents: 

- Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat. 

- Verificar la fiabilitat i integritat de la informació. 

- Comprovar el compliment de la normativa aplicable. 

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

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

Aquest treball s’ha realitzat a partir de la informació obtinguda d’uns 
qüestionaris, contestats i signats pels distints responsables de 
l’Ajuntament.  

Les àrees en els quals s’ha estructurat el treball són les següents: 

1. Àrea de Gestió Administrativa 

- Aspectes organitzatius de l’Entitat 

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

- Personal al servei de la Corporació 

- Secretaria, registre i actes 

- Inventari de béns i patrimoni 
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- Subvencions concedides 

- Contractació i compres 

2. Àrea de Gestió Econòmica i Financera 

- Endeutament 

- Tresoreria 

- Ingressos tributaris, preus públics i multes 

- Recaptació 

- Comptabilitat 

- Despeses d’inversió 

- Ingressos per transferències 

- Pressupostos 

3. Àrea d’Intervenció:  

- Organització i regulació 

- Funció interventora  

- Control financer i d’eficàcia 

4. Àrea de l’Entorn Tecnològic:  

- Organització de l’àrea informàtica 

- Operacions en els sistemes d’informació  

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

Cadascun dels qüestionaris ha sigut valorat en funció de les respostes 
donades per les entitats locals i d’uns criteris que possibiliten 
l’homogeneïtat en la puntuació de les distintes àrees. En aquest sentit, 
s’ha d’interpretar que com major siga la puntuació millor és el control 
intern efectuat per l’Ajuntament. Així mateix, cal tenir en compte que 
determinades respostes posen de manifest incidències que s’han 
considerat bàsiques perquè afecten significativament el control intern o 
posen de manifest àrees de risc. Per tant, aquestes incidències bàsiques 
s’han valorat d’acord amb la seua rellevància, les quals es destaquen en 
l’apartat 2 d’aquest Informe, de conclusions generals. 

En general, les dades que figuren en aquest Informe han sigut facilitades 
per l’Ajuntament i no han sigut verificades, tret que s’indique el contrari. 

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

L’avaluació s’ha realitzat sobre una puntuació màxima total de 50.000 
punts, segons que es recull en el gràfic següent que reflecteix els punts 
assignats a cada àrea i els percentatges que representen sobre el total. 
 
Gràfic 1. Distribució de la puntuació per àrees 

 

1.3 Àmbit temporal 

L’àmbit temporal de la fiscalització s’ha centrat bàsicament en l’exercici 
2015, si bé s’ha estés a altres exercicis quan així s’ha considerat 
convenient. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

L’Ajuntament ha obtingut 33.529 punts que representen un 67,1% de la 
puntuació màxima possible, segons es mostra en el quadre següent per 
àrees i subàrees. 
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Quadre 1. Detall de la puntuació obtinguda per àrees i subàrees 

  

ÀREES Annex 
Punts 

obtinguts 

(a) 

Puntuació 
màxima 

(b) 

% (a/b) 

1.  ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA III    

Aspectes organitzatius de l’Entitat   700 1.050 66,7% 

Ens dependents o en què participe l’Entitat   1.430 1.500 95,3% 

Personal al servei de la Corporació   2.565  3.300 77,7% 

Secretaria, registre i actes  580 1.050 55,2% 

Inventari de béns i patrimoni  1.740  2.550 68,2% 

Subvencions  1.340 2.250 59,6% 

Contractació i compres  2.800 3.300 84,8% 

 TOTAL ÀREA 1  11.155 15.000 74,3% 

2.  ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA IV     

Pressupostos  1.925 3.750 51,3% 

Despeses d’inversió  170 450 37,8% 

Ingressos tributaris, preus públics i multes  900 1.050 85,7% 

Ingressos per transferències  239 300 79,7% 

Recaptació  930 1.350 68,9% 

Tresoreria  1.730 3.000 57,7% 

Comptabilitat  2.005 3.000 66,8% 

Endeutament  2.080 2.100 99,0% 

 
TOTAL ÀREA 2  9.979 15.000 66,5% 

3.  ÀREA D’INTERVENCIÓ V    

Organització i regulació  350 350 100,0% 

Funció interventora  7.240 11.280 64,2% 

Control financer i d’eficàcia  1.830 3.370 54,3% 

 
TOTAL ÀREA 3  9.420 15.000 62,8% 

4.  ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC VI    

Organització de l’àrea informàtica  1.525 2.590 58,9% 

Operacions en els sistemes d’informació  490 910 53,8% 

Control d’accés de dades i programes i continuïtat 
del servei  960 1.500 64,0% 

TOTAL ÀREA 4  2.975 5.000 59,5% 

TOTAL ÀREES  33.529 50.000 67,1% 
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En els annexos III, IV, V i VI es recullen, respectivament, les conclusions 
de les àrees de Gestió Administrativa, Gestió Econòmica i Financera, 
Intervenció i Entorn Tecnològic; mentre que en el gràfic següent es 
resumeixen els percentatges aconseguits en cada àrea: 

Gràfic 2. Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible 

 

Després d’aquesta síntesi de presentació, tot seguit es detallen les 
incidències que hem considerat bàsiques, perquè impliquen una 
debilitat important de control intern, així com altres també considerades 
rellevants en relació amb les qüestions següents. 

2.1 Organització administrativa i grau de transparència 

a) L’Entitat exerceix competències diferents de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació, fet que no ha de posar en risc la 
sostenibilitat financera de la hisenda municipal, segons el que 
determina l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local (LBRL). En aquest sentit, l’informe de data 
27 d’abril de 2016 sobre la liquidació del pressupost de 2015 indica 
que es compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i el 
límit de deute, però no compleix amb la regla de despesa. 

b) D’acord amb la informació obtinguda de l’Ajuntament, els ens 
dependents de l’Entitat i participats per aquesta, són els que 
s’indiquen en el quadre següent: 
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Quadre 2. Nombre d’ens dependents i participats 

Tipus d’ens 

Nombre segons percentatge de participació 

100% 100%>X>50% X<=50% 
Sense 

determinar 

Organismes autònoms     

Societats mercantils     

Entitats públiques 
empresarials 

    

Fundacions     

Consorcis    4 

Mancomunitats    2 

Altres    2 

Quant això, hi ha dos consorcis que no s’han registrat en la 
Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals com a ens 
participats per l’Entitat. 

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

d) L’Entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades per la 
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, d’ara 
en avant Llei de Transparència. 

e) La web de l’Entitat recull determinada informació, encara que no la 
referent a les actes dels Plens i Junta de Govern Local, el cicle 
pressupostari, l’endeutament i l’estabilitat pressupostària. 

2.2  Informació econòmica i financera i la seua fiabilitat 

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

b) L’Entitat ha liquidat l’exercici 2015 en desequilibri, fet que 
incompleix la regla de despesa (capítol III de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en avant LOEPSF). 

c) La dotació del cobrament dubtós en l’exercici de 2014, no s’ha 
efectuat amb els criteris mínims establits en l’article 193.bis del 
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TRLRHL. En l’exercici de 2015 sí que s’ha efectuat la dotació 
correcta. 

d) Quan es decideixen les inversions, no s’estima el cost del 
manteniment ni el finançament posterior d’aquestes. 

e) No es compleixen els terminis que hi ha en el pla d’inversions. 

f) En els anys 2014 i 2015, es van aprovar vuit expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import d’1.236.013 
euros. 

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

2.3  Compliment de la normativa aplicable 

Organització i funcionament corporatiu 

a) No consta l’existència de la declaració individualitzada 
d’incompatibilitats que acredite el compliment de la Llei 53/1984 de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, pel que fa als càrrecs electes. 

b) Els llibres d’actes es transcriuen en un termini superior a sis mesos 
des de l’aprovació (articles 110, 198 i 199 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d’ara en 
avant ROF. 

Personal 

a) La relació de llocs de treball està aprovada (article 22.2.i de l’LBRL) i 
ha sigut publicada, però no conté la forma de provisió (article 74 de 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
actualment Text Refós, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, d'ara en avant, EBEP).  

Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari 

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

b) L’Entitat sí que ha presentat a la Sindicatura en el termini preceptiu 
el Compte General de corresponent a l’exercici 2015 (article 9 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig), degudament 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, si bé no compleix amb altres 
tràmits relatius al cicle pressupostari. 



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xirivella. Exercici de 2015 

10 

Subvencions 

a) L’Entitat incompleix l’obligació de subministrar la informació a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’ara en 
avant, LGS). 

Contractació 

a) No tots els expedients de contractació contenen l’informe de 
proposta de necessitats i l’acte formal de recepció (articles 22 i 109 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en avant 
TRLCSP). 

b) Els contractes d’obres no menors no sempre contenen l’informe del 
director d’obres sobre el seu estat (article 235 del TRLCSP). 

Operacions de crèdit i pagament a proveïdors 

a) El termini de pagament a proveïdors en els quatre trimestres de 
l’exercici ha superat els seixanta dies que fixa l’article 4 de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, 
en els quatre trimestres de l’exercici, el període mitjà de pagament 
a proveïdors va superar el termini de trenta dies (article 5 del Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol). 

2.4  Protecció dels béns de l’Entitat 

a) L’Entitat disposa d’un inventari aprovat pel Ple el 2 de juny de 1972 
dels seus béns i drets, que no està actualitzat ni inclou tots els béns 
de l’Entitat (article 17 del Reglament de Béns). Tampoc no s’han 
aprovat les actualitzacions que s’han anat realitzant, ni les 
rectificacions anuals (article 33 del Reglament de Béns).  

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

c) Quant a la justificació de les subvencions, no consta que es 
comproven determinats aspectes com ara que el beneficiari de la 
subvenció siga el titular del compte al qual es transfereix la 
subvenció o que es realitza efectivament l’activitat subvencionada 
(article 30 i següents de l’LGS).  

d) La informació facilitada indica que hi ha subvencions concedides 
pendents de justificar o de reintegrar per import de 500 euros. 
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e) Hi ha quatre comptes bancaris restringits no inclosos en l’arqueig a 
31 de desembre de 2015, els saldos dels quals en aquesta data 
sumen 23.305 euros. 

f) No hi ha un pla de disposició de fons (article 187 del TRLRHL). 

g) Es realitzen conciliacions bancàries mensualment, encara que 
únicament se signa l’acta d’arqueig a 31 de desembre per les 
persones responsables. No s’investiguen les partides conciliatòries 
amb una antiguitat superior a sis mesos. 

h) L’import de pagaments per justificar el compte dels quals no es va 
presentar en el termini legal va pujar a 3.135 euros, si bé van ser 
justificats durant l’exercici (article 190 del TRLRHL). 

i) Hi ha valors prescrits per import de 208.542 euros. D’altra banda, en 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, figuren 3.757.642 
euros de drets reconeguts pendents de cobrament de 2010 i 
anteriors, que atesa la seua antiguitat podrien estar afectats per 
prescripció. 

2.5  Intervenció 

a) L’Entitat ha establit la fiscalització limitada per a la contractació 
degudament aprovada pel Ple, però no realitza una fiscalització 
posterior (article 219 del TRLRHL). 

b) No es realitza un informe que reculla la fiscalització plena 
posterior dels ingressos, quan s’havia d’haver efectuat en 
substituir la fiscalització prèvia per la presa de raó (article 219 del 
TRLRHL). 

c) L’informe sobre els pressupostos generals de l’Entitat no es 
pronuncia sobre el contingut de l’informe economicofinancer. 

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

e) No es va realitzar l’informe de compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit de deute 
públic de les modificacions al pressupost de 2015. 

f) No es té constància de la fiscalització prèvia de les anul·lacions de 
drets. 

g) En la fiscalització de subvencions no sempre es comprova: 

- Que no s’han finançat despeses que no es puguen 
subvencionar. 
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- Si hi ha imports pendents de justificar en què ha finalitzat el 
termini. 

- La realització de l’activitat subvencionada. 

h) No es comprova ni es fiscalitza la nòmina en la seua integritat.  

i) L’Ajuntament no ha implantat el control financer, ni el d’eficàcia, 
però preveu implantar-los en els propers dos anys. Tampoc no ha 
fixat els objectius dels programes, ni ha determinat el rendiment 
dels serveis, ni ha establit indicadors (articles 220 i 221 del 
TRLRHL). 

2.6  Entorn tecnològic 

a) L’Entitat no disposa d’un pla estratègic. 

b) No hi ha constància de l’aprovació de les persones autoritzades per 
a accedir al Centre de Procés de Dades (CPD). Des de gener de 2017 
ja hi ha una relació de persones autoritzades. 

c) Hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i 
modificacions) d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions, però 
no estan aprovats. 

3.  RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les 
recomanacions que s’indiquen tot seguit: 

1. És convenient elaborar manuals de funcions de les distintes àrees. 

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

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

4. El Pla d’inversions ha de ser realista, d’acord amb la capacitat 
d’execució de l’Ajuntament. A més, és necessari estimar el cost i el 
finançament del manteniment de les inversions. 

5. Les modalitats de la funció interventora s’han d’aplicar per a 
millorar el control intern. Quant a això, s’han de tenir en compte les 
observacions efectuades sobre el contingut dels informes de 
fiscalització en l’annex V d’aquest Informe i concretar aquells 
aspectes que s’han de comprovar en la fiscalització. 
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6. La Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de 
l’Entitat, perquè hi haja una segregació adequada de funcions. 

7.  L’Ajuntament ha de dur a la pràctica les mesures que s’indiquen en 
l’annex VI d’aquest Informe, per a millorar la seguretat i l’eficàcia 
de l’entorn tecnològic. 

8. És convenient realitzar arquejos suportats amb conciliacions 
bancàries signades amb una periodicitat mínima d’un trimestre. 

4.  TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i, d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany del 
projecte d'Informe de fiscalització va ser tramés als responsables tècnics 
de l'Entitat per al seu coneixement i perquè, si calia, n'efectuaren 
observacions. 

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

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

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

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

1) L’Entitat 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 emés sobre aquestes –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos VII i VIII 
d’aquest Informe. 



 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2016 i 2017 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia de 5 d’abril de 2017, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 5 d’abril de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

JAHernaiz
Stamp



 

 

 

 

 

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

Disposicions generals 

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

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

- Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV). 

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

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (Llei de 
Transparència). 

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

Béns de les entitats locals 

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

Personal al servei de les entitats locals 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
Actualment Text Refós, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre. 

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

- Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana. 
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Hisendes locals 

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

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

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

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

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

Subvencions 

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

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

Legislació tributària i de recaptació 

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

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

Contractes del sector públic 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes d’Administracions 
Públiques (RGLCAP). 

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

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 
Informació general 
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Descripció de l’Ajuntament 

El municipi de Xirivella està situat a la comarca de l’Horta Oest, a la 
província de València. La seua població és de 28.963 habitants, segons 
l’actualització del cens a 1 de gener de 2015. 

Informació econòmica 

El quadre següent mostra, en euros, els imports més significatius 
corresponents a l’activitat econòmica i financera de 2013, 2014 i 2015, 
facilitats per l’Ajuntament, la verificació dels quals no ha sigut objecte 
d’aquest treball.  

Quadre 3. Dades sobre l’execució pressupostària 

Concepte 2013 2014 2015 

Pressupost inicial ingressos 18.158.490 18.364.602 17.054.140 

Pressupost inicial despeses 18.158.490 18.364.602 17.054.140 

Previsions ingressos definitives 21.100.085 26.189.599 22.628.743 

Previsions despeses definitives 21.100.085 26.189.599 22.628.743 

Drets reconeguts 18.169.370 18.350.813 18.578.854 

Obligacions reconegudes 18.858.294 18.395.531 19.191.263 

Resultat pressupostari ajustat 346.956 662.118 636.690 

Romanent de tresoreria per a desp. grals. 1.466.598 1.079.278 -303.300 

Romanent de tresoreria total  6.461.485 6.363.989 5.269.530 

El quadre següent mostra el nombre i l’import dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2014 i 2015: 

Quadre 4. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
 

Exercici 
d’aprovació 

Nombre 
d’expedients 

Import en 
euros 

Despeses 
d’exercicis 

anteriors a 2015 

Despeses de 
l’exercici 
2015 

2014 2 495.794 495.794  

2015 6 740.219 722.415 17.804 

Total 8 1.236.013 1.218.209 17.804 

Hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost de 2015 per un import 
d’1.793.370 euros. 

El quadre següent mostra, en euros, l’estat del deute a 31 de desembre de 
2013, 2014 i 2015:  
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Quadre 5. Estat del deute 

Estat del deute 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

A curt termini 2.264.989 1.749.666 1.807.474 

A llarg termini 17.966.034 16.455.962 14.276.606 

Altres deutes 1.326.681 1.160.846 1.196.774 

Total deute 21.557.704 19.366.474 17.280.854 

El quadre següent mostra, en euros, l’estalvi net i la capacitat o 
necessitat de finançament de 2013, 2014 i 2015: 

Quadre 6. Estalvi net i capacitat o necessitat de finançament 
 

Concepte 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Estalvi net  1.044.329  1.715.175  1.216.969 

Capacitat o necessitat de finançament 406.907 1.967.149 1.513.086 

En les dades que es reflecteixen en els quadres anteriors s’observa que 
entre 2013 i 2015 el deute s’ha reduït en 4.276.850 euros (un 19,8%), 
l’estalvi net ha augmentat en 172.640 euros (un 16,5%) i la capacitat de 
finançament, en 1.106.179 euros (un 271,9%), si bé aquestes últimes 
xifres s’han reduït en 2015 pel que fa a 2014. 

 



 

 

 

 

 

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

La valoració d’aquesta àrea ha estat de 700 punts, el que representa un 
66,7% sobre el total de la puntuació màxima possible. 

L’Entitat exerceix competències diferents de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació, fet que no ha de posar en risc la sostenibilitat 
financera de la hisenda municipal (article 7.4 de l’LRBRL). En aquest 
sentit, l’informe de data 27 d’abril de 2016 sobre la liquidació del 
pressupost de 2015 indica que es compleix amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i el límit de deute, però no es compleix amb la regla de 
despesa. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

L’Ajuntament compta amb un reglament orgànic, aprovat pel Ple el 17 de 
desembre de 1998, i publicat en el BOP el 14 de maig de 1999. També 
disposa d’un organigrama actualitzat, publicat i aprovat. 

El Ple de l’Ajuntament està integrat per vint-i-un regidors. Per la seua 
banda, la Junta de Govern la formen vuit membres, incloent-hi l’alcalde i 
cinc tinents d’alcalde. Hi ha tres comissions informatives, sense 
considerar la Comissió Especial de Comptes. 

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

No obstant això, hi ha una declaració d’activitats dels membres de la 
Corporació, que hauria de completar-se amb una declaració de 
l’interessat que no desenvolupa cap activitat incompatible o subjecta a 
reconeixement de compatibilitat. 

Les assignacions als grups municipals cobrades amb càrrec al pressupost 
de 2015 figuren en el quadre següent, expressades en euros: 

Quadre 7. Assignacions als grups municipals 

Grup municipal 
Component fix 

mensual 

Component 
variable mensual 
per nombre de 

regidors  

Total mensual 

Popular (PP) 900 3.564 4.464 

Socialista (PSOE-PSPV) 900 1.890 2.790 

Compromís 900 270 1.170 

Esquerra Unida (EU) 900 540 1.440 
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El quadre anterior recull les assignacions vigents per al període entre 
gener i el 13 de juny de 2015. Segons la informació facilitada en un correu 
electrònic de data 9 de març de 2017, de la Secretaria General de 
l'Ajuntament, el Ple de la Corporació de data 29 de juny de 2011 va 
aprovar com a assignació als grups polítics representats en l'Ajuntament 
per a despeses de funcionament intern, la quantitat anual de 2.000 euros 
per a cada grup com a component fix i, com a component variable, 60 
euros més per regidor i mes dels grups de govern i 50 euros per a la resta 
de grups. 

La Corporació actual no ha previst assignacions als grups municipals 
amb càrrec al pressupost de l’Entitat. 

L’Entitat desconeix 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 consitituir 
actius de caràcter patrimonial. Aquest fet constitueix un incompliment 
de l’article 73.3 de l’LBRL. També desconeix si els grups municipals 
porten una comptabilitat específica d’aquestes assignacions, perquè no 
s’han posar mai a disposició del Ple, perquè no han sigut sol·licitades. 

Les indemnitzacions als regidors per assistències van pujar en 2015 a 
154.470 euros. D’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament, 
solament les perceben per assistències efectives els qui no tenen 
dedicació exclusiva o parcial, com preveu la legislació vigent.  

Ens dependents o participats per l’Entitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.430 punts, que representa un 
95,3% sobre la puntuació màxima possible. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament i completada amb 
diverses fonts, incloses les de la mateixa Sindicatura, no hi ha ens 
dependents de l’Ajuntament. Si bé participa en dues mancomunitats, 
quatre consorcis i dues entitats metropolitanes. Dos consorcis no figuren 
com a ens participats per l’Entitat en la Plataforma de Rendició de 
Comptes de les Entitats Locals. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica 
i implica una debilitat rellevant de control intern. 

Personal al servei de la Corporació  

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.565 punts, que equival al 77,7% 
la puntuació màxima possible. 

El gràfic següent mostra l’evolució del nombre total de funcionaris de 
carrera i interins al servei de la Corporació que figurava en la nòmina el 
31 de desembre de 2013, 2014 i 2015: 
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Gràfic 3. Evolució del nombre de funcionaris 

 

De les dades que mostra el gràfic anterior s’observa que el nombre de 
funcionaris s’ha incrementat tan sols un 1,0% entre el període de 2013 a 
2015 i ha passat de 199 a 201 persones. 

Els funcionaris en comissió de serveis a 31 de desembre de 2014 eren vuit 
i a 31 de desembre de 2015, set. En l’exercici 2015 s’han realitzat catorze 
provisions de llocs de treball, de les quals nou han sigut per comissió de 
serveis, una per adscripció provisional i quatre per millora d’ocupació. 

No hi ha coordinadors generals ni directors generals o assimilats. 
L’Ajuntament indica que hi ha sis àrees i cinc direccions d’àrea. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral temporal i 
del personal laboral fix. El personal laboral fix s’ha mantingut estable en 
una persona, en canvi el personal laboral temporal s’ha incrementat en 
un 123,5% entre 2013 i 2015, i fins i tot va ser molt superior a 2014. 
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Gràfic 4. Evolució del personal laboral 

 

El personal eventual s’ha mantingut estable en set persones entre 2013 i 
2015. 

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

- L’Entitat disposa d’una RLT que aprova juntament amb la plantilla 
amb l’aprovació del pressupost. La relació de llocs de treball vigent 
en l’exercici es va aprovar el 5 de març de 2015 i va ser publicada el 
14 d’abril d’aquest mateix any. A més l’última modificació es va 
produir el 24 de setembre de 2015 i va ser publicada el 10 de 
desembre del mateix any. Això no obstant, aquest document no 
conté la forma de provisió, el que considerem un requisit essencial. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. Tampoc no consta que hi haja 
informació sobre la naturalesa jurídica, adscripció orgànica, els 
requisits, les funcions i els mèrits (article 35.3 de l’LFPV). 

- La classificació de llocs de treball es va realitzar d’acord amb criteris 
de valoració objectius i quantificables (article 35 de l’LFPV). Si bé no 
consta que hi figuren les retribucions complementàries ni els 
mèrits. 

- En 2015 s’han produït endarreriments o incidències en relació amb 
l’IRPF per import de 731 euros. L’Entitat indica que això és degut a la 
liquidació de diferències. L’Ajuntament ho ha recorregut. 
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A més, són rellevants els aspectes que es relacionen tot seguit: 

- El termini màxim que es tarda a incloure les variacions en la 
nòmina és d’onze dies des que les acorda l’òrgan competent. Això 
no obstant, l’Ajuntament indica que els dies són menors en 
incidències sobrevingudes que s’han d’introduir necessàriament en 
nòmina. 

- Es comproven les variacions de les nòmines d’un mes i l’anterior, 
encara que no hi ha constància documental. 

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

Per tal de millorar l’organització de l’Ajuntament es recomana: 

- Fixar unes hores mínimes anuals de formació. 

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

Secretaria, registre i actes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 580 punts, el que representa un 
55,2% de la puntuació màxima possible. 

Segons la informació facilitada en el qüestionari, les funcions de la 
Secretaria les exerceixen dos funcionaris amb habilitació nacional. El lloc 
de secretari es va cobrir en juny de 2015 i en l’actualitat està vacant, i el 
lloc de vicesecretari es va ocupar per concurs el 24 de març de 2015. 

Hi ha quatre registres auxiliars que depenen del Registre General. 

Els acords del Ple i de la Junta de Govern Local es transcriuen en el llibre 
d’actes en un termini superior a sis mesos des que s’aproven (articles 
110, 198 i 199 del ROF). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. 

Tots els membres de la Corporació poden accedir als expedients abans 
de les reunions del Ple. El 2015 es van realitzar un total de tres peticions 
al president de l’Entitat que van ser totalment ateses.  

La comprovació efectuada per la Sindicatura en la web ha posat de 
manifest que l’Entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades 
per la Llei de Transparència. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. No obstant això té 
previst adaptar-s’hi en abril de 2017. 
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El següent quadre mostra, en euros, les despeses en defensa i assessoria 
jurídica, encara que siga en alguna àrea:  

Quadre 8. Despeses en defensa i assessoria jurídica 

 

Defensa Assessoria 
Import anual en 

euros 

Advocats interns  1 1  55.395 

Advocats externs 1   31.389 

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

En la web de l’Entitat no figura la informació següent: 

- Actes dels plens (en el cas que l’Entitat les publique ha d’excloure’n 
les dades a què es refereix la Llei de Protecció de Dades). 

- Actes de les Juntes de Govern Local (en el cas que l’Entitat les 
publique ha d’excloure’n les dades a què es refereix la Llei de 
Protecció de Dades). 

Així mateix i per millorar el control intern, es recomana estendre la 
gestió informatitzada dels expedients a les àrees d’urbanisme, 
subvencions, contractació i patrimoni. En aquest sentit, des de l’1 de 
febrer de 2017 la gestió dels expedients en format electrònic és 
obligatòria, en execució de l’Acord del Ple de 27 d’octubre de 2016. 

Inventari de béns i patrimoni 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.740 punts, el que representa el 
68,2% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de patrimoni treballen quatre persones, assignades a un 
negociat. 

L’Entitat disposa d’un inventari aprovat pel Ple el 2 de juny de 1972 dels 
seus béns i drets, que no està actualitzat ni inclou tots els béns de 
l’Entitat. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

A continuació es mostra un quadre amb la informació que l’Ajuntament 
ha aportat en relació amb el nombre i valor en euros de determinats béns 
inclosos en el seu inventari. Aquestes dades es refereixen a l’última 
rectificació d’inventari en l’exercici 2002: 
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Quadre 9. Béns immobles, mobles històrics i vehicles 

 Nombre Import 

Béns immobles (*) 25.254.997 € 

Mobles de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic 

82 6.569 € 

Vehicles 29 154.297 € 

(*) Dada que no ha sigut facilitada 

Altres incompliments detectats són els següents: 

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

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

- L’epígraf de béns immobles no expressa les dades exigides en 
l’article 20 de l’RB, entre les quals destaquen: 

- Naturalesa de domini públic o patrimonial, amb expressió de 
si es tracta de béns d’ús o de servei públic, patrimonial o 
comunal. 

- Signatura d’inscripció en el Registre de la Propietat, en el cas 
que fóra inscriptible. 

- Destinació i acord que ho haguera disposat 

- L’epígraf de valors mobiliaris no conté les dades exigides en l’article 
23 de l'RB, entre les quals destaquen: 

- l'organisme o entitat emissora i 

- els fruits i rendes que podien produir. 

- L’epígraf dels crèdits i drets personals de la Corporació no expressa 
les dades exigides en l’article 24 de l’RB, entre les quals destaquen: 

- el nom del deutor,  

- el títol d’adquisició i  

- el venciment, si és el cas. 

- L’epígraf de vehicles no conté les dades exigides en l’article 25 de 
l’RB, entre les quals destaquen: 
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- la matrícula 

- i el títol d'adquisició. 

A més, hi ha altres aspectes que afecten significativament el control 
intern de l’Entitat, com ara que no és possible identificar els béns que 
integren el patrimoni municipal del sòl, ni la destinació dels recursos 
obtinguts d’aquest. 

Subvencions 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.340 punts, la qual cosa 
representa un 59,6% de la puntuació màxima possible. 

La gestió de les subvencions la realitzen diverses unitats administratives.  

Segons la informació facilitada, l’import total de subvencions concedides 
puja a 447.887 euros, dels quals 92.372 euros s’han concedit directament i 
la resta en règim de concurrència competitiva, el finançament del qual 
és el que es mostra en el quadre següent:   

Quadre 10. Finançament de les subvencions 
 

Administració Import en euros 

Unió Europea  

Estat  

Pròpia Entitat 447.887 

Diputació  

Comunitat Autònoma  

Altres entitats públiques  

Entitats privades  

Total 447.887 

Tot seguit es recull l’import en euros de les subvencions concedides 
directament en els distints tipus establits en l’LGS: 

Quadre 11. Subvencions de concessió directa 

Tipus de concessió directa Import 

Subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos 

92.372 

Subvencions imposades per una norma de rang legal  

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

 

Total 92.372 
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Hi ha una subvenció de cooperació internacional que és de 500 euros. 

L’Entitat disposa d’un pla estratègic de subvencions 2015-2017 aprovat 
pel Ple el 24 de setembre de 2015 (article 8 de l’LGS). 

L'Ajuntament ha incomplit l'obligació de subministrar la informació a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions durant l'exercici de 2015 (article 
20 de l’LGS). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions (article 9.2 de 
l’LGS) figuren en una ordenança general de subvencions aprovada pel Ple 
el 30 d’abril de 2015 (article 22 de l’LBRL) i publicada en el BOP (article 9.3 
de l’LGS). 

En la justificació de la subvenció no consta que sempre es comprove: 

- Que el beneficiari de la subvenció siga el titular del compte al qual 
es transfereix aquesta. 

- La realització efectiva de l’activitat subvencionada. 

Aquestes incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat 
rellevant de control intern. 

Addicionalment a tot l’anterior, també cal destacar que: 

- No es comprova el mitjà de pagament utilitzat pel beneficiari. 

- La concessió de subvencions no va ser objecte de publicitat quan 
legalment pertocava (article 59 de l’LRJPAC). 

- La informació facilitada indica que hi ha 722 euros de subvencions 
pendents de justificar, havent-hi vençut el termini. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i posa de manifest una àrea de 
risc. Si bé, s’ha exigit sobre la totalitat el reintegrament (article 37 
de l’LGS) i estan pendents de reintegrar 500 euros a la data de 
l’Informe.  

- Es desconeix si en algun cas s’ha subcontractat per portar a terme 
l’objecte de l’activitat subvencionada. 

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

- Crear un registre que proporcione informació de les subvencions 
concedides i de la seua situació. 

- Que s’exigisca la vinculació del pressupost presentat per a la 
totalitat de l’activitat de la subvenció. 
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Contractació i compres 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.800 punts, que equival al 84,8% 
la puntuació màxima possible. 

Segons la informació facilitada, quatre funcionaris treballen en l’àrea de 
contractació, assignats a un negociat. 

En el quadre següent es mostra, en euros, l’import formalitzat, del 
modificat, si escau, i el nombre d’expedients dels diferents tipus de 
contractes formalitzats en 2015, amb l’excepció dels contractes que 
comporten ingressos per a l’Entitat: 
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Quadre 12. Contractes segons tipologia 
 

Tipus de contractes Procediments d’adjudicació 
Import 

formalitzat 
Import 

modificat 
Nombre 
contractes 

Obres 

Obert    

Restringit    

Negociat amb publicitat     

Negociat sense publicitat 299.669  4 

Altres    

  Subtotal 299.669  4 

Conc. obres 
públiques 

Obert     

Restringit     

Negociat amb publicitat     

Negociat sense publicitat     

Altres     

  Subtotal     

Subministraments 

Obert      

Restringit      

Negociat amb publicitat      

Negociat sense publicitat 70.394  3 

Altres 123.966  1 

  Subtotal 194.360  4 

Serveis 

Obert 1.186.311  4 

Restringit     

Negociat amb publicitat     

Negociat sense publicitat 96.134  9 

Altres     

  Subtotal 1.282.445  13 

Altres      

Total 1.776.474  21 

 

Segons l’Entitat, es van formalitzar onze contractes que representen 
ingressos per un import de 57.765 euros. 

En 2015 es va formalitzar un contracte subjecte a regulació harmonitzada 
per un import total d’1.048.640 euros. 
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Es porta un registre de contractes, inclosos els menors. El nombre de 
contractes menors en 2015 va ser de 78, per un import total d’1.120.301 
euros. 

Els expedients de contractació figuren en suport paper i no contenen un 
índex i l’ordenació cronològica correcta dels tràmits corresponents. En 
aquest sentit, des del primer de febrer de 2017 la gestió dels expedients 
en format electrònic és obligatòria, en execució de l'Acord del Ple de 27 
d'octubre de 2016. L’Ajuntament indica que, encara que no s’incorpora a 
l’expedient un índex cronològic de documents i/o fases procedimentals, 
sí que s’hi incorporen els distints tràmits administratius que se 
succeeixen en el temps fins a la formalització del contracte. 

No tots els expedients de contractació contenen l’informe de proposta de 
necessitats, ni l’acte formal de recepció. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 
Segons un informe de Secretaria, la proposta de necessitats es justifica 
de manera general en la resolució d’inici del procediment en tots els 
contractes. L’Ajuntament assenyala que en la majoria d’expedients 
administratius de contractació figura un informe del servei sobre les 
necessitats d’aquest, i en els casos en què no hi ha és l’òrgan mateix de 
contractació el que ho justifica. S’indica, així mateix, que l’acte formal de 
recepció es realitza en contractes d’obres i subministraments subjectes a 
subvenció, mentre que en la resta de contractes es realitza mitjançant la 
conformitat de la factura corresponent. 

Els contractes d’obres no menors no sempre contenen l’informe del 
director d’obres de l’estat d’aquestes (article 235 del TRLCSP). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. Segons l’informe de la Secretaria, el director de les obres 
informa sobre el seu estat una vegada vençut el termini de garantia per 
determinar si escau o no la devolució de la garantia. 

S’ha exclòs el preu com a criteri de selecció d’algun expedient. Segons 
l’Entitat, els expedients en què s’ha exclòs el preu com a criteri 
d’adjudicació es corresponen amb tots aquells que deriven d’una 
subvenció i es posa de relleu en altres criteris d’adjudicació com ara la 
incorporació de mesures addicionals de seguretat i salut, termini 
d’execució i millores (en què primen els criteris de valoració automàtica). 

D’acord amb la informació que s’obté es recomana el següent: 

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

- Establir un sistema informàtic que permeta gestionar els 
expedients, com també que aquests continguen un índex i 
l’ordenació cronològica correcta dels tràmits corresponents. 
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- Les fases de contractació s’han d’efectuar de manera que tinga lloc 
una execució adequada del pressupost. 

- Elaborar instruccions escrites sobre les entrades i eixides del 
material del magatzem, com també realitzar recomptes físics 
almenys una vegada l’any per personal distint al del magatzem i 
establir una segregació de funcions pel que fa a la recepció i 
custòdia de materials. 

 



 

 

 

 

 

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

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.925 punts que representa el 
51,3% del total de punts possibles. 

En l’àrea de pressupostos, que depén de la Intervenció, treballen nou 
funcionaris assignats a tres negociats, estructura que coincideix amb la 
d’Intervenció i Comptabilitat. En aquest sentit, és important destacar que 
la Intervenció participa en l’elaboració dels pressupostos, fet que implica 
una falta de segregació de funcions. 

El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents 
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici 2015, i posa de manifest 
el compliment o no dels terminis establits en la legislació vigent. 

Quadre 13. Compliment del termini dels tràmits del pressupost 

Tràmit Data 
Compliment 
del termini  

Remissió del pressupost general a la Intervenció (*)  

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general 25/02/2015 No 

Remissió del pressupost general al Ple 25/02/2015 No 

Aprovació inicial  05/03/2015 No 

Aprovació definitiva 14/04/2015 No 

Entrada en vigor: inserció en el BOP  14/04/2015 No 

Remissió a l’Administració de l’Estat  22/05/2015 No 

Remissió a l’Administració de la Generalitat 19/05/2015 No 

 (*) És la mateixa Intervenció la que elabora el pressupost 

De la informació obtinguda destaca: 

- No es van presentar reclamacions sobre els pressupostos ni s’ha 
interposat cap recurs contenciós administratiu. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals en 2013 i 2014 va 
ser positiu en 1.466.598 euros i 1.079.278 euros, respectivament. La 
totalitat d’aquest últim s’ha destinat a reduir l’endeutament. El 
romanent de tresoreria per a despeses generals en 2015 va ser 
negatiu en 303.300 euros. 

- L’Entitat ha liquidat l’exercici 2014 complint l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de despesa i el límit de deute. En l’exercici 
2015 s’ha complit l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el del límit 
de deute, però no el de la regla de despesa (capítol III de la LOEPSF). 
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Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

- La dotació del cobrament dubtós en l’exercici 2014 no s’ha efectuat 
amb els criteris mínims que estableix l’article 193.bis del TRLRHL. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. En l’exercici 2015 sí que s’ha efectuat la 
dotació correctament. 

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

És important destacar que en el pressupost de 2015 s’han mantingut les 
mesures d’austeritat previstes en el pla d’ajust. 

En els exercici 2014 i 2015 es van aprovar dos i sis expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per imports de 495.794 euros i 
740.219 euros, respectivament, dels quals 1.218.209 euros corresponen a 
despeses anteriors a l’exercici 2015. Aquesta incidència s’ha considerat 
bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

L’import de les obligacions pendents d’aplicar a pressupost a 31 
desembre 2015 és d’1.793.370 euros. 

En el quadre següent es mostra el compliment o incompliment dels 
terminis del cicle pressupostari durant els exercicis 2013, 2014 i 2015: 

Quadre 14. Cicle pressupostari 
  Exercicis 

 2013 2014 2015 

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple No No No 

Elaboració de la liquidació del pressupost No No No 

Formació del Compte General No No No 

Presentació del Compte General al Ple Sí No Sí 

Presentació del Compte General a la Sindicatura Sí Sí Sí 

L’elaboració de la liquidació del pressupost (article 191 del TRLRHL), la 
formació del Compte General dels tres exercicis i la presentació al Ple en 
2014 (article 212 del TRLRHL) van tenir lloc fora del termini. Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. La presentació a la Sindicatura del Compte General va 
tenir lloc dins el termini (article 9 de la Llei de Sindicatura). 

En el quadre següent es mostra l'import en euros i el nombre 
d'expedients de les modificacions de crèdit aprovades: 
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Quadre 15. Modificacions de crèdit 

Tipus de modificació Import 
Nombre 

expedients 

Crèdits extraord./suplements de crèdit 1.510.997 6 

Ampliació de crèdits 151.841 6 

Transferències de crèdits 390.565 5 

Generació de crèdits 2.413.134 20 

Incorporació de romanents 1.930.350 2 

Baixes per anul·lació 431.720 5 

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

- Els pressupostos 

- Les modificacions que aprove el Ple 

- Els pressupostos dels organismes autònoms 

- L’execució trimestral del pressupost 

- La liquidació del pressupost 

- Els informes d’auditoria o de fiscalització 

Per tal de millorar la gestió en aquesta àrea es recomana: 

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

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

Despeses d’inversió 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 170 punts, el que representa tan 
sols el 37% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de despeses d’inversió no hi ha una unitat independent que 
gestione l’àrea d’inversions. 

En el quadre següent es mostra el nombre i la situació dels projectes en 
2015: 
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Quadre 16.  Nombre i situació dels projectes d’inversió 
 

Situació dels projectes Nombre Import en 
euros 

Projectes previstos 13 406.790 

Projectes executats totalment en l’exercici 4 239.800 

Projectes parcialment executats 9 166.990 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Hi ha un pla d’inversions, però no plurianual (article 166.a) del 
TRLRHL), perquè, segons aclariment de l’Ajuntament, aquest es 
troba vinculat al pla d’ajust aprovat el 29 de març de 2012, per la 
qual cosa no disposa de recursos propis suficients que li permeta 
realitzar aquesta planificació. Es preveuen anualment les inversions 
segons les disponibilitats pressupostàries i les subvencions d’altres 
administracions, però no es compleixen els terminis.  

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

- Tal com es desprén del quadre anterior, hi ha un desfasament entre 
els projectes previstos i els realitzats. 

Ingressos tributaris, preus públics i multes 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 900 punts, que representa el 
85,7%  de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de gestió tributària i altres ingressos treballen cinc funcionaris 
assignats a una secció. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- Les ordenances fiscals vigents ascendeixen a trenta. 

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

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

En el quadre següent s’indica el nombre de liquidacions que es van 
efectuar en 2015 i les reclamacions rebudes de diversos tributs, en el cas 
que aquests els liquide la mateixa Entitat. 
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Quadre 17. Liquidacions de tributs i reclamacions 
 

Tipus de tribut 
Nombre de 
liquidacions 

Nombre de 
reclamacions 

Nombre de 
reclamacions 

resoltes 

Increment Valor Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

1.347 41 41 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (altes) 

270 29 29 

Impost Béns Immobles (altes) 8 0 0 

Impost Activitats Econòmiques 
(altes) 

 20 6 6 

Per tal de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària es 
recomana: 

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

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

Ingressos per transferències 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 239 punts, que representa un 
79,7% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de gestió d’ingressos per transferències treballa una funcionària 
adscrita al negociat d’Intervenció. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

- No es porten registres individualitzats de les subvencions rebudes i 
és convenient que s’hi completen alguns aspectes de la informació 
com ara:  

 - Entitat o organisme que la concedeix 

 - Finalitat 

 - Import concertat 

 - Import liquidat en l’exercici 

 - Import cobrat en l’exercici 

 - Aplicació comptable 

 - Estat d’execució de la corresponent inversió 

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

Recaptació 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 930 punts, que representa el 
68,9% del màxim possible de l’àrea. 

En l’àrea de recaptació treballen dos funcionaris assignats a un negociat, 
que és el mateix que el de tresoreria. 

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

Quadre 18. Sistemes de recaptació 

Sistema de recaptació Període voluntari Període 
executiu 

Per funcionaris Sí No 

En col·laboració amb entitats bancàries Sí No 

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

Sí No 

Delegació en entitats públiques  Sí Sí 

L’Entitat ha contractat amb dos entitats bancàries per a col·laborar en la 
recaptació. També ha concertat amb una empresa privada la recaptació 
de la taxa de clavegueram. El premi de cobrança és d’un 5% de la 
recaptació i en 2015 va pujar a 3.707 euros. L’entitat privada 
col·laboradora ingressa cada 183 dies la recaptació i presenta comptes de 
la seua gestió cobratòria en el mateix termini, que són comprovades. 

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

El termini màxim de l’acció executiva és de 45 dies, que és el termini en 
el qual es dicta la providència de constrenyiment, de la qual es fa càrrec 
la Diputació de València. 

La recaptació dels impostos d’Increment del Valor de Terrenys de 
Naturalesa Urbana, de Vehicles de Tracció Mecànica i de Béns Immobles 
es gestiona mitjançant una aplicació que no permet el registre en 
comptabilitat de manera directa. 

En el quadre següent s’indica, d’acord amb la informació aportada per 
l’Ajuntament, el percentatge de cobrament en període voluntari i 
executiu de l’any 2015 dels impostos següents: 
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Quadre 19. Percentatges de recaptació d’alguns tributs 

  % de cobrament 

Període 
voluntari 

Període 
executiu 

Increment Valor Terrenys de Naturalesa 
Urbana 

65,5% 2,5% 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 67,5% 5,2% 

Impost de Béns Immobles 79,7% 0,6% 

Impost Activitats Econòmiques 89,3% 0,4% 

El cobrament en via voluntària es realitza en els períodes següents: 

- IBI: del 15 de juliol al 30 de setembre  

- IAE: del 15 de juliol al 30 de setembre 

- IVTM: de l’1 de març al 30 d’abril 

D’acord amb els qüestionaris, els percentatges de cobrament en període 
voluntari i executiu de les multes en l’exercici 2015, que es realitza 
mitjançant un conveni signat amb la Mancomunitat de l’Horta Sud, han 
sigut els següents:  

Quadre 20. Percentatges de recaptació de multes de trànsit 
 

%de cobrament 
Període voluntari Període executiu 

30,9% 7,9% 

L’Entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una 
empresa privada. Aquest servei va representar un cost per a 
l’Ajuntament en 2015 de 51.526 euros, mentre que els drets reconeguts 
per aquest concepte es van elevar a 48.940 euros. 

A més de tot això, també són rellevants els aspectes següents: 

- En dos informes de tresoreria s’analitza la situació dels valors 
prescrits. Segons la resposta donada al qüestionari, aquests és de 
208.542 euros. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica 
una debilitat rellevant en el control intern. A més, en la liquidació 
del pressupost de 2014 figuren 3.757.642 euros de drets reconeguts 
pendents de cobrament de 2010 i anteriors, que, atesa la seua 
antiguitat podrien estar afectats per prescripció. 
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- L’entitat col·laboradora de recaptació dedueix directament de 
l’aplicació el seu premi de cobrança. 

Per tal de millorar el control intern de la recaptació es recomana el 
següent: 

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

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

- Ingressar diàriament en els comptes bancaris la recaptació que 
s’haja realitzat en metàl·lic en les dependències municipals. 

Tresoreria 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 1.730 punts, el que representa un 
57,7% de la puntuació màxima possible. 

En l’àrea de tresoreria treballen quatre funcionaris assignats a un 
negociat, que és el mateix que el de recaptació. La tresorera és 
funcionària amb habilitació nacional  que ocupa una plaça proveïda per 
concurs des de març de 2002.  

Segons els qüestionaris i la informació que han aportat les entitats 
bancàries, l’Ajuntament és titular d’onze comptes operatius, dos 
comptes restringits d’acomptes de caixa fixa i un compte restringit de 
pagaments, tots inclosos en l’acta d’arqueig a 31 de desembre de 2015. A 
més, s’han detectat quatre comptes restringits d’ingressos per un import 
total de 23.305 euros no inclosos en l’acta d’arqueig. Aquesta qüestió s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

En cap dels comptes de l’Entitat la disposició de fons es realitza de 
manera solidària. D’altra banda, hi ha quatre persones autoritzades per a 
accedit a la consulta de saldos dels comptes de l’Entitat per mitjà 
d’Internet; i la tresorera a més efectua enviaments i recepció de fitxers, 
sense que efectue disposicions solidàries. 

L’Entitat no disposa d’un pla de disposició de fons, però segons, 
l’Ajuntament està en fase d’elaboració (article 187 del TRLRHL). Aquesta 
incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de 
control intern. 

L’ordre de prelació de pagaments és: deute bancari, personal, Seguretat 
Social i Hisenda Pública, proveïdors i altres. 
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Es confeccionen plans de tresoreria mensualment i se n’efectua el 
seguiment, encara que no són aprovats per cap òrgan. 

En la informació facilitada destacada també el següent: 

- Es realitzen conciliacions bancàries mensualment, encara que 
únicament signen els tres clavaris l’acta d’arqueig a 31 de desembre 
de 2015. 

- No s’investiguen les partides conciliatòries amb més de sis mesos 
d’antiguitat. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

- Es manegen fons en efectiu amb un saldo mitjà de 10.000 euros, que 
corresponen principalment al caixer automàtic per al cobrament de 
tributs, encara que no hi ha normes per escrit sobre l’import màxim 
que ha d’haver-hi en caixa, ni sobre el límit per a pagar en efectiu. 
No es realitzen arquejos sorpresa d’aquests fons. A més, solament 
els habilitats de caixa efectuen pagaments en efectiu. 

- No es comproven els extractes bancaris pel que fa a les valoracions 
que efectua el banc. 

- L’alcalde aprova l’obertura de comptes corrents amb l’informe del 
tresorer. 

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

Hi ha set habilitats de caixa fixa, la quantitat d’acomptes de caixa fixa 
efectuats en 2015 és de 10.505 euros i no hi ha saldo pendent de justificar 
a 31 de desembre d’aquest exercici. A més, disposen de normes per escrit 
sobre el seu funcionament. 

La quantia dels pagaments que cal justificar efectuats durant 2015 va 
pujar a 15.765, sense que a 31 de desembre de 2015 hi haguera cap 
import pendent per aquest concepte. Si bé 3.135 euros no van ser 
justificats en el termini legal. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i 
implica una debilitat rellevant de control intern. D’altra banda, disposen 
de normes per escrit sobre el seu funcionament. 

El termini de pagament a proveïdors en tots els trimestres de l’exercici 
ha superat els seixanta dies que fixa l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 

Així mateix, en tots els trimestres de l’exercici el període mitjà de 
pagament a proveïdors va superar el termini de trenta dies (article 5 del 
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Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol), segons es reflecteix en el quadre 
següent: 

Quadre 21. Període mitjà de pagament a proveïdors1 

Trimestre Dies 

1r trimestre 81 

2n trimestre 67 

3r trimestre 76 

4t trimestre 72 

Aquestes incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat 
rellevant de control intern. 

D’acord amb la informació obtinguda es recomana deixar constatació de 
les negociacions realitzades amb les entitats bancàries a fi d’obtenir la 
major rendibilitat possible dels diners en els comptes. 

Comptabilitat 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.005 punts i representa un 66,8% 
de la puntuació màxima possible. 

De la informació facilitada destaca el següent: 

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

- L’aplicació informàtica que utilitza l’Entitat per a la seua 
comptabilitat garanteix un accés exclusiu a les persones que 
s’encarreguen de comptabilitzar. Tretze persones accedeixen a 
l’aplicació informàtica de comptabilitat: el personal adscrit a 
Intervenció (excepte l’interventor) i a Tresoreria. 

- La informació per a comptabilitzar les despeses tarda a arribar al 
departament comptable un màxim de 26 dies i aquest utilitza un 
dia per registrar-los. 

                                                
1  El còmput dels dies per al càlcul del període mitjà de pagament s'inicia als trenta dies 

posteriors a la data d'entrada de la factura al registre administratiu, segons conste en 
el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d'aprovació de 
la certificació mensual d'obra, segons corresponga. Aquest període pot ser negatiu si 
l'Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons corresponga. 
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- No està definit per escrit el flux que han de seguir els documents 
perquè els signen els diferents responsables que intervenen en el 
procés comptable. 

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

- Prèviament a la realització d’una despesa, no sempre s’efectua la 
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit. En aquest 
sentit, en 2015 es van aprovar expedients de reconeixement 
extrajudicial per import de 740.219 euros, dels quals són despeses 
de 2015, 17.804 euros. 

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

- No es periodifiquen els interessos de les operacions de crèdit. 

- Les pòlisses de crèdit es comptabilitzen a través d’un concepte no 
pressupostari. 

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

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

- Portar a la pràctica la segregació de les funcions comptables pel que 
fa a les compres. 

- Elaborar un procediment que considere la revisió de la 
comptabilitat per persones diferents de qui efectue l’enviament als 
superiors d’informes amb els resultats de les revisions i 
comprovacions efectuades. 

Endeutament 

La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.080 punts, que representa el 
99,0% de la puntuació màxima possible. 

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

D’acord amb la informació facilitada: 

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

- Els avals atorgats per l’Ajuntament van pujar a 240.000 euros. 
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Es recomana que en la web de l’Entitat figure l’import del deute i la seua 
evolució en els darrers exercicis, així com els informes sobre estabilitat 
pressupostària. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX V 
Conclusions de l’Àrea d’Intervenció 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 9.420 punts que equival al 62,8% 
de la puntuació màxima possible. El seu desglossament per subàrees és 
el següent: 

Quadre 22. Puntuacions de l’Àrea d’Intervenció 

Subàrees Puntuació de 
l’Ajuntament (a) 

Puntuació 
màxima (b) 

% (a/b) 

Organització i regulació 350 350 100,0% 

Funció interventora 7.240 11.280 64,2% 

Control financer i d’eficàcia 1.830 3.370 54,3% 

Total àrea 9.420 15.000 62,8% 

Organització i regulació 

El nombre de funcionaris adscrits a l’àrea d’Intervenció és de nou, 
assignats a tres negociats: ingressos, despeses i pressupostos. Aquesta 
estructura coincideix amb la de pressupostos i comptabilitat. Una 
funcionaria amb habilitació nacional ocupa el lloc de viceinterventora, 
que ha sigut cobert per concurs i exerceix les funcions de la Intervenció. 

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

Funció interventora 

Aspectes generals 

El Ple de l’Entitat ha establit, a través de les bases d’execució del 
pressupost, la fiscalització prèvia limitada per a la contractació. S’hi 
concreten els aspectes sobre els quals s’ha d’efectuar la fiscalització, a 
banda de l’existència i adequació del crèdit i de l’òrgan competent per a 
aprovar la despesa. 

Això no obstant, encara que està regulada, no es realitza una fiscalització 
a posteriori. Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

Així mateix, les bases d’execució estableixen la substitució de la 
fiscalització prèvia limitada dels ingressos per la presa de raó sobre 
alguns ingressos, però no es realitza un informe que aplegue la 
fiscalització plena posterior, tot i que s’hauria d’haver (article 219.4 del 
TRLRHL). Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una 
debilitat rellevant de control intern. 

En el quadre següent es mostra la situació dels informes de fiscalització 
prèvia emesos en 2015: 
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Quadre 23. Informes de la Intervenció 

Estat dels informes Nombre 

Total d’informes emesos 580 

Informes amb inconvenients 36 

Informes amb discrepància 36 

L’Entitat ha donat trasllat al Ple de 14 informes de fiscalització prèvia 
amb discrepància en els quals no s’ha atés l’advertiment. 

El 2015 no es van efectuar advertiments com a conseqüència del 
fraccionament de l’objecte del contracte. 

El Ple de l’Entitat ha adoptat acords relatius a matèries sobre les quals hi 
havia informes d’Intervenció amb advertiments. 

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

Informes específics 

L’informe sobre els pressupostos generals de l’Entitat no es pronuncia 
sobre el contingut de l’informe economicofinancer. Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

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 i els saldos del compte 413. 

No es va realitzar l’informe sobre les modificacions del pressupost de 
2015 relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
(articles 3 i 11 de la LOEPSF), regla de despesa (article 12 de la LOEPSF) i 
límit de deute públic (articles 4 i 13 de la LOEPSF). Aquesta incidència 
s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

En totes les aprovacions o modificacions d’ordenances fiscals hi ha un 
informe de fiscalització de la Intervenció, però no es pronuncia sobre 
l’estimació correcta de l’informe economicofinancer. 

No es té constància que es fiscalitzen les anul·lacions de drets, ja siguen 
per insolvències, errors en les liquidacions tributàries o prescripció. 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 
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Quan es concedeixen subvencions directes, l’informe de la Intervenció 
no es pronuncia sobre  els aspectes següents: 

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

- El règim de garanties. 

- El règim de compatibilitat amb altres subvencions. 

En la fiscalització de subvencions no sempre es comprova: 

- Que no ha finançat despeses que preceptivament no es poden 
finançar. 

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

- La realització de l’activitat subvencionada. 

Aquestes incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat 
rellevant de control intern. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals; 
però no es comprova mai íntegrament. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

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

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

No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre les altes i 
baixes de l’inventari. 

Control financer i d’eficàcia 

L’Entitat no ha implantat el control financer ni el d’eficàcia, però preveu 
implantar-los en els pròxims dos anys (articles 220 i 221 del TRLRHL). 
Aquesta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat 
rellevant de control intern. 

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

L’Entitat no realitza auditories públiques i no té intenció d’establir-ne.  



 

 

 

 

 

ANNEX VI 
Conclusions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 
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La valoració d’aquesta àrea ha sigut de 2.965 punts, que representa el 
59,3% de la puntuació màxima possible. El seu desglossament per 
subàrees és el següent: 

Quadre 24. Puntuacions de l’Àrea de l’Entorn Tecnològic 

Subàrees 
Puntuació de 

l’Ajuntament (a) 
Puntuació 
màxima (b) 

% (a/b) 

Organització de l’àrea informàtica 1.525 2.590 58,9% 

Operacions en los sistemes d’informació 490 910 53,8% 

Control d’accés a dades i programes i 
continuïtat del servei 960 1.500 64,0% 

Total àrea 2.975 5.000 59,5% 

Organització de l’àrea d’informàtica 

El Departament de Tecnologies de la Informació (TI) és independent de la 
resta de departaments funcionals. Aquest departament compta amb 
quatre funcionaris i està estructurat en dos negociats. No hi col·labora 
cap treballador extern. 

L’Entitat no disposa d’un pla estratègic. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. Per 
contra, sí que disposa d’un pla anual de projectes dels sistemes 
d’informació, aprovat pel Ple el 14 d’abril de 2015. 

Pel que fa a la seguretat i protecció de dades, no s’han identificat els 
responsables ni assignat les funcions que assenyala l’article 12 del Reial 
Decret 3/2010, de 8 de gener, que estableix l’Esquema Nacional de 
Seguretat, i l’article 109 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
que aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades (LOPD). 

L’Entitat disposa del document o documents de seguretat a què es 
refereix l’article 88 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
desenvolupa la LOPD, aprovat pel Ple per mitjà d’una ordenança 
reguladora el 27 d’octubre de 2016. També disposa del document sobre 
adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat a què es refereix la 
disposició transitòria única del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, però 
no s’ha aprovat. No disposa del document sobre adequació a l’Esquema 
Nacional d’Interoperabilitat a què es refereix la disposició transitòria 
primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener. 

Es realitzen auditories periòdiques sobre compliment de la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades.  
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D’acord amb la informació facilitada es recomana el següent: 

- Les tasques de programació i desenvolupament les han de realitzar 
persones diferents a les que tenen assignades responsabilitats de 
gestió en TI. 

- Millorar la política de seguretat de la informació. 

- Determinar i aprovar un procediment que garantisca que les 
adquisicions en matèria de TI responen a les necessitats dels 
departaments, així com un procediment per al desenvolupament de 
programari. Si bé s’indica que aquest és el de manteniment de 
petits programes ja realitzats i que té un caràcter residual. 

- Registrar les peticions de canvis en els programes i aprovar el 
procediment per a la gestió dels canvis en programes en casos 
d’emergència. 

Operacions en els sistemes d’informació 

L’Entitat disposa d’un inventari de programari i de maquinari. No hi ha 
procediments per a gestionar les incidències i problemes en terminis 
adequats que prevegen el registre i el seguiment de totes les incidències 
fins a resoldre-les. Sí que es registra l’activitat a la xarxa local (càrrega de 
xarxa, comportaments anòmals, etc.), però no se’n realitza un 
seguiment. L’Ajuntament indica que des de juliol de 2016 té ja implantat 
un registre d’incidències (programa GLPI de programari lliure), per mitjà 
del qual també es registren les peticions de canvis en els programes i 
se’n fa un seguiment. 

Existeixen les següents funcions de gestió dels serveis TI contractades 
amb tercers:  

- Serveis d’atenció a l’usuari de TI 

- Servei de manteniment i/o reparació de maquinari 

- Servei de desenvolupament o modificació de programes 

- Servei d’allotjament de dades i/o aplicacions 

No hi ha una relació escrita i aprovada de les persones autoritzades per a 
accedir al Centre de Processament de Dades. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. Des 
de gener de 2017 ja hi ha una relació de persones autoritzades. 

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

Sí que es disposa de maquinari o programari amb funcionalitats de 
tallafocs en tots els punts d’accés a la xarxa local. 
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Hi ha procediments escrits per a la gestió (altes, baixes i modificacions) 
d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions en un document de treball, 
però aquests procediments no estan aprovats. Aquesta incidència s’ha 
considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern. 

A fi de millorar el control intern de l’àrea informàtica es recomana 
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 planificades (encara 
que siguen parcials) del pla de recuperació. L’Ajuntament indica que en 
general es realitzen trimestralment. 
 

 



 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Al·legacions presentades per l’Ajuntament 
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ASUNTO: Alegaciones que se formulan al Borrador del Informe. Control interno del
Ayuntamiento de Xirivella. Ejercicio 2015.

Visto el escrito presentado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana con
Registro General de Entrada 13 de marzo de 2017 nº 3026, para formular si procede,
alegaciones  al borrador del informe de control interno del Ayuntamiento de Xirivella del
Ejercicio 2015.

Vistas las propuestas de alegaciones formuladas por:

A.1.- La Intervención

Primera alegación

Apartado Presupuestos del Borrador del Informe, página 37 parágrafo 2
Contenido de la Alegación

La dotación del dudoso cobro del ejercicio fiscalizado (2015) se realizó correctamente. En
2014  se  aplicó  como  hasta  esa  fecha  marcaba  la  legislación  el  criterio  de  dotación
previsto  en bases,  no obstante se efectuó comparativa con el  resultado de aplicar  la
normativa  recientemente  aprobada  en  tal  fecha  y  que  modificaba  los  criterios,  y   el
resultado de la dotación aplicada apenas variaba respecto al criterio del 193 bis teniendo
en cuenta que en el Remanente de Tesorería figuraban saldos antiguos que reflejaban
deudas inexistentes que debían ser depuradas.

Documentación
(No procede)

Segunda alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 49 parágrafo 4
Contenido de la Alegación

Respecto a la ausencia de fiscalización posterior, debe justificarse debido a la situación
del  área  económico-financiera  de  la  Entidad  Local.  Circunstancias  de  diversa  índole
provocaron una falta de organización, lo que unido a la inexistencia de medios técnicos y
personales, generó diversos retrasos en la elaboración de la liquidación y de las cuentas
anuales. Ante esta situación se decidió abordar las cuestiones de forma escalonada en el
tiempo,  atendiendo  en  primer  lugar  a  las  cuestiones  más  relevantes,  o  aquellas  que
pudieran producir un perjuicio a la hacienda local (organizativas y de remisión en plazo de
información), para ir  avanzando de forma paulatina en materia de fiscalización, lo que
impidió desarrollar la fiscalización posterior. No obstante el objetivo de la Intervención a
medio plazo es alcanzar el máximo nivel posible en materia de fiscalización, siempre y
cuando se disponga de los medios materiales y personales necesarios para desarrollar

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
FIRMADO
1.- ALCALDE, MICHEL MONTANER BERBEL, a 24 de Marzo de 2017
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esta tarea.

Documentación
(No procede)

Tercera alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 49 parágrafo 6
Contenido de la Alegación

Si que se realiza la toma de razón de los ingresos, si  bien no se deja constancia en
informe posterior, no obstante el desarrollo de la función que es lo que realmente exige la
norma, como puede comprobarse si que se realiza, firmando a través de la plataforma
firmadoc de sicalwin todos los ingresos.

Documentación
(No procede)

Cuarta alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 5
Contenido de la Alegación

Respecto a la omisión de la fase de fiscalización, se realizan las operaciones pendientes
de aplicar, si se omite es por desconocimiento de la Intervención y por tanto no es posible
emitir  informe. Si  por omisión de fiscalización el  informe se refiere a las facturas que
generan las operaciones pendientes de aplicar, son informadas con motivo de la remisión
trimestral al Ministerio de Hacienda, e informadas en la Liquidación del Presupuesto. 

Documentación
(No procede)

Quinta alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 6
Contenido de la Alegación

No existe ninguna norma que obligue a informar sobre un determinado contenido en el
Presupuesto,  el  propio  informe  de  intervención  ya  realiza  una  valoración  sobre  los
ingresos y gastos por capítulos por lo cual no procede informar sobre el contenido del
informe económico-financiero.

Documentación
(No procede)

Sexta alegación
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FIRMADO
1.- ALCALDE, MICHEL MONTANER BERBEL, a 24 de Marzo de 2017

Página 2 de 12Fecha de impresión: Viernes, 24 de Marzo de 2017 12:54

C
op

ia
 im

pr
es

a.
 M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
im

pr
es

o 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 f

ir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
en

 la
 U

R
L

: h
ttp

://
se

de
.x

ir
iv

el
la

.e
s

gb
aG

+
qf

5A
V

uT
aq

vt
X

M
m

nM
0A



                 
                          Àrea de Secretaria
                     Servei de Contractació i Règim Jurídic
                     Negociat de l’Àrea de Secretaria

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 7
Contenido de la Alegación

No existe ninguna norma que obligue a informar sobre un determinado contenido en el
Presupuesto, es en el momento de la liquidación y de los informes de ejecución trimestral
donde debe informarse de la situación y estado de los saldos de la 413. De forma que la
Corporación Municipal está suficientemente informada sobre el estado y situación de las
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

Documentación
(No procede)

Séptima alegación
Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 8
Contenido de la Alegación

Informe sobre estabilidad en las modificaciones de crédito.  A consulta  del  Colegio de
Secretarios,  Interventores  y  Tesoreros,  la  IGAE adjuntó  la  respuesta  de  la  Secretaria
General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local:  La  tramitación  de  los  expedientes  de
modificaciones presupuestarias deben tener en cuenta tanto las normas presupuestarias
contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los
objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica
2/2012,  de  27  de  abril.  El  artículo  11  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  dispone  que  la
elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los  presupuestos  y  demás  actuaciones  que
afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que
forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. A
través  de la  Orden HAP/2105/2012,  de  1  de octubre,  se  determina el  procedimiento,
contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar
por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe
remitirse  trimestralmente  la  actualización  del  informe  de  intervención  sobre  el
cumplimiento  del  objetivo  de estabilidad,  de  la  regla  de  gasto  y  del  límite  de  deuda.
Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación
presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su
aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de
los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para
la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se
refiere  la  Orden  HAP2105/2012,  y  las  medidas  que  pudieran  adoptarse  como
consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada.

Documentación
(No procede)

Octava alegación

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 9

Informe sobre la Liquidación del Presupuesto. Sobre el contenido del informe, se entiende
que no es necesario pronunciarse sobre los resultados del ejercicio anterior, dado que la
norma no lo exige, ni el TRLRHL, ni el RD 500/1990.

Documentación
(No procede)

Novena alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 51 parágrafo 1

El  informe  determina  que:  “…  a  la  vista  del  informe  de  la  técnico  de  gestión
correspondiente…”,  por  lo  tanto  si  no  se  manifiesta  en  contra,  se  entiende  que  es
conforme a ese informe técnico, por lo que no procede informar.

Documentación
(No procede)

Décima alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 8

No se concilia el Inventario con la contabilidad porque no se actualiza el inventario, por lo
tanto no es posible hacerlo, lo cual se informa por la intervención en la Cuenta General de
la Entidad Local. 

Documentación
(No procede)

Undécima alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 50 parágrafo 9

Respecto  a  las  bajas  y  altas  de  inventario,  ésta  Intervención  informa  todo  aquella
inversión de la que tiene conocimiento

Documentación
(No procede)

Décimo segunda alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 52 parágrafo 1

Respecto al  control  financiero y de eficacia,  si  no se han desarrollado es debido a la

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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ausencia de medios materiales y personales necesarios para desarrollar esta tarea.

Documentación
(No procede)

Décimo segunda alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 52 parágrafo 1

Respecto al  control  financiero y de eficacia,  si  no se han desarrollado es debido a la
ausencia de medios materiales y personales necesarios para desarrollar esta tarea.

Documentación
(No procede)

Décimo tercera alegación

Apartado Función Interventora del Borrador del Informe, página 52 parágrafo 2

Respecto a los objetivos de los programas y de los servicios, la entidad no ha realizado la
implantación de la contabilidad analítica o de costes que permita conocer el rendimiento,
si bien con motivo de la remisión de costes al Ministerio de Hacienda con carácter anual sí
se ha avanzado en esta materia. 

Documentación
(No procede)

A.2.- Área del Entorno Tecnológico.

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo A.1.4 

Las tareas de programación y desarrollo son realizadas por el puesto de técnico medio de
Informática.  Estas  tareas  pueden  suponer,  según  el  perfil  del  puesto,  en  tiempo,  un
máximo de un teórico 40 % del total de su tiempo de jornada de trabajo. Por tanto, esas
tareas no son las únicas que tiene que desarrollar. Este puesto desempeña otras tareas,
ajenas a la programación, con un peso y relevancia, del 60 %, mayor que el de ellas. En
consecuencia,   como  no  podemos  tener,  ni  necesitamos,  un  puesto  de  trabajo  con
funciones exclusivas de programación, no podemos disponer de personas distintas para
su desempeño diferenciado. Además las tareas de programación y desarrollo, se realizan
en un entorno de trabajo específico, distinto al de explotación. Por otra parte, son tareas
con tendencia a la residualidad ya que tienen cada vez un peso menor, al contrario que
las de gestión, que cada vez van adquiriendo un peso mayor en el desempeño de este
puesto de trabajo. 

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
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párrafo B.1.1

Los diferentes departamentos elevan sus necesidas a las concejalías anualmente. Estas
necesidades se estudian en su conjunto por parte del equipo de gobierno, incluyéndose
las que se consideran convenientes en el Presupuesto del año. La fecha de aprobación
del documento sería la de aprobación por Pleno; en el caso del año 2015, fue el 14 de
abril de 2015.

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo B.2.1

El software de desarrollo propio es sólo el de mantenimiento de pequeños programas ya
realizados, con tendencia a la residualidad en la actualidad, por lo cual la contestación a
este punto debería ser "No aplica". 

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo B.3.1

Desde julio de 2016 tenemos ya implantado un registro de incidencias, programa GLPI de
software  libre,  a  través  del  cual  también  se  registran  peticiones  de  cambios  en  los
programas y se hace un seguimiento de las mismas.

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo B.3.3

Adjuntamos el documento de trabajo "PRO-ENS-620 - Procedimiento Gestión del Cambio
y  Configuración  Segura  de  Sistemas.docx",  que  está  pendiente  de  aprobación  previa
supervisión y fiscalización por parte de los técnicos municipales.

Anexo:  documento  de  trabajo  "PRO-ENS-620  -  Procedimiento  Gestión  del  Cambio  y
Configuración  Segura  de  Sistemas.docx",  que  está  pendiente  de  aprobación  previa
supervisión y fiscalización por parte de los técnicos municipales.

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo  C.1.3 y C.1.4

Desde julio  de  2016,  tenemos ya  implantado un registro  de  incidencias  y  problemas,
programa GLPI,  mediante el cual se hace el registro y seguimiento de las incidencias
hasta su resolución en plazos adecuados.

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo C.1.6

Sí que se realiza un seguimiento, hasta la resolución del problema, de los registros o logs
de la actividad en la red local en el momento que se produce alguna sobrecarga de red o
se detecta algún comportamiento anómalo.

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 55,
párrafo C.3.2

Adjuntamos el documento "Relación personas autorizadas acceso CPD.pdf".

Anexo: documento  "Relación personas autorizadas acceso CPD.pdf".

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 56,
párrafo E.2.1

El departamento de informática ya ha elaborado un Plan de continuidad que prevee los
procedimientos de recuperación de los procesos importantes de la entidad con plazos y
objetivos  de  tiempo  de  recuperación.  Este  documento  de  trabajo  está  pendiente  de
aprobación previa supervisión y fiscalización por parte de los técnicos municipales.

Apartado Organización del área informática del  borrador del  informe, página 56,
párrafo E.2.2

Sí se realizan pruebas periódicas planificadas del plan de recuperación trimestralmente. 

Documentación que se aporta en el presente apartado de alegaciones:

1.- Relación de personas autorizadas acceso CPD.

2.-  Documento  es  la  definición  del  Procedimiento  aplicable  a  la  Gestión  de  la
configuración  y  de  los  cambios  de los  Sistemas de  Información del  Ayuntamiento  de
Xirivella, dentro del alcance señalado en el Esquema Nacional de Seguridad.

A.3.- La Secretaría y contratación administrativa.

A.3.1.- En relación al apartado que dice “En lo que se refiere a los concejales, no
consta  que  exista  la  declaración  individualizada  de  incompatibilidades  para
acreditar  el  cumplimiento  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (A.17).
Esta  incidencia  se  ha  considerado  básica  e  implica  una  debilidad  relevante  de
control interno”, se realizan las siguientes observaciones:
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Dicha apreciación no se comparte, por cuanto el Ayuntamiento de Xirivella dispone del
modelo  de  declaración  de  actividades  y  bienes  que  cumplimentan  los  miembros
corporativos, y cuyo formato se ajusta a las previsiones que recoge el Anexo del Decreto
191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las declaraciones de
actividades y de bienes de los miembros de las corporaciones locales de la Comunitat
Valenciana,  en  relación  con  el  artículo  131  de  la  Ley 8/2010,  de  23  de  junio,  de  la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

En ese sentido, y como puede apreciarse del modelo recogido en el  citado Anexo, el
apartado III  del  mismo,  cada concejal,  en  su  declaración  individualizada,  declara  qué
actividades desempeña, por lo que, en caso de incurrir en una eventual incompatibilidad,
el concejal debería actuar conforme señala el art. 10.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esto es, debería poner en conocimiento de la
Corporación  cualquier  hecho  que  pudiera  constituir  causa  de  la  misma,  para  que  el
Pleno , en base a lo dispuesto en el art. 10.2 de la citada norma, declarase la posible
incompatibilidad y así el concejal afectado  optase, en el plazo de los diez días siguientes
a aquel  en que recibiera la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la
condición del Concejal o Diputado o el abandono de la situación que diera origen a la
referida incompatibilidad.

Es de reseñar, a su vez, que  la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones Públicas  no recoge  expresamente  la
obligación de llevar a cabo la declaración individualizada de posibles incompatibilidades
en los términos citados en el Informe de la Sindicatura de Cuentas, por lo que se entiende
que sí se cumple con el mandato legal del art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con las previsiones del art.
131 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana y el citado Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se
regulan  las  declaraciones  de  actividades  y  de  bienes  de  los  miembros  de  las
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, se ruega que se reconsidere la apreciación formulada en el Informe de la
Sindicatura de Cuentas, en el apartado A.17.

A.3.2.- En relación a la observación formulada en la que se recomienda establecer
un  sistema  informático  en  materia  de  contratación  administrativa  que  permita
gestionar los expedientes, así como que éstos contengan un índice y la correcta
ordenación cronológica de los correspondientes trámites (G.6 y G.8).

Partiendo de la obligación de implantar un modelo de Administración electrónica en la
vertiente de tramitación de procedimientos administrativos y su prueba material, que es el
pertinente  expediente  administrativo,  el  Ayuntamiento  de  Xirivella  adjudicó,  mediante
Resolución número 2.702/2.015, de fecha 27 de noviembre de 2.015, de la concejalía
delegada, el contrato administrativo menor de suministro de un gestor de expedientes a la
mercantil Teralco Tecnologías Informáticas, S.L, con CIF B-53648531.

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en la sesión ordinaria celebrada
el día 27 de octubre de 2.016, se acordó implantar la gestión electrónica de expedientes
administrativos en el Ayuntamiento de Xirivella, según las siguientes previsiones:

“1.-  La  gestión  electrónica  de  expedientes  será  plenamente  obligatoria  en  esta
Administración a partir del 1 de febrero de 2.017, momento a partir del cual los empleados
públicos  de  este  Ayuntamiento  deberán  proceder  a  la  tramitación  de  expedientes
administrativos  en  formato  electrónico,  de  conformidad  con  las  previsiones  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y demás normativa que resulte de aplicación.”

Desde el 1 de febrero se ha iniciado la gestión obligatoria de expedientes administrativos
en  formato  electrónico,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  de  Xirivella  sí  cumple  con  la
recomendación formulada en el  apartado G.6  y  G.8  del  Informe de la  Sindicatura  de
Cuentas.

Por todo ello, se ruega que se reconsidere la apreciación formulada en el Informe de la
Sindicatura de Cuentas en el apartado G.6 y G.8.

Documentación : No procede aportar documentación.

A.4.- Área de Recursos Humanos.

A.4.1.- En relación a la observación formulada en la que se señala que la Relación
de  Puestos  de  Trabajo  (RPT)  de  esta  Administración  no  contiene  la  forma  de
provisión de los puestos de trabajo.

Dicha afirmación no es cierta, por cuanto , de conformidad con lo dispuesto en el art. 41
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, la relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través
del  cual  la  administración  organiza,  racionaliza y ordena su  personal  para  una eficaz
prestación del servicio público, cuestión que es complementada por las previsiones del
art. 42 de dicha norma autonómica, que señala:

“1.  La relación de puestos de trabajo es pública y ha de incluir  todos los puestos de
trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes.
2. Las relaciones de puestos de trabajo incluirán:
a) Número.
b) Denominación.
c) Naturaleza jurídica.
d)  Clasificación  profesional  en  un  grupo,  subgrupo  o  agrupación  profesional  para  los
puestos funcionariales y en el respectivo grupo profesional para los puestos laborales.
e) Retribuciones complementarias asignadas al mismo.
f) Forma de provisión.
g) Adscripción orgánica.
h) Localidad.

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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                     Negociat de l’Àrea de Secretaria

i) Requisitos para su provisión, entre los que deberá constar necesariamente el cuerpo,
agrupación  profesional  y,  en  su  caso,  escala  correspondiente  para  los  puestos
funcionariales y la categoría profesional para los puestos laborales.
j) En su caso, méritos.
k)  Cualquier  otra  circunstancia  relevante  para  su  provisión  en  los  términos  previstos
reglamentariamente.”
Partiendo de dicha regulación, la RPT contiene las fichas de cada puesto de trabajo de
esta Administración (art. 42.1), y en la ficha de cada puesto de trabajo consta claramente
el  perfil  del  mismo,  con  sus  funciones  detalladas y  valoración  objetiva,  incluyéndose,
además,  la  forma  de  provisión  del  citado  puesto,  según  los  términos  establecidos
legalmente. 

Toda vez que la ficha del puesto de trabajo, que incluye el perfil del mismo, recoge la
forma de provisión, y dicha ficha o perfil del puesto de trabajo es un documento incluido
en la RPT del Ayuntamiento, vemos que la RPT del Ayuntamiento de Xirivella SÍ contiene
la forma de provisión de puestos de trabajo en los términos previstos legalmente.
Por todo ello, se ruega que se estime la presente alegación.

Documentación : No procede aportar documentación.

A.5.- Tesorería.

A.5.1.- En relación a la alegación que señala “Dos informes de tesorería se analiza
la  situación de  los valores prescritos.  Según la  respuesta  dada al  cuestionario,
éstos ascienden a 208.542 euros (K.21). Esta incidencia se ha considerado básica e
implica una debilidad relevante en el control interno. Además, en la liquidación del
presupuesto de 2.014 figuran 3.757.642 euros de derechos reconocidos pendientes
de cobro de 2010 y anteriores, que dada su antigüedad podrían estar afectados por
prescripción.”, se realizan las siguientes alegaciones:

1.- La gestión recaudatoria municipal de este Ayuntamiento se ha venido prestando:

- Por el Ayuntamiento, mediante la contratación de los servicios de colaboración en la
gestión recaudatoria  municipal  de persona física desde el  01-01-1999 hasta el  30-04-
2012.

-  Por  delegación  en  la  Diputación  de  Valencia  de  las  funciones  de  recaudación,
firmándose el correspondiente convenio el 19-04-2012.

2.- Que en relación al contrato de colaboración en la gestión recaudatoria se han venido
observado  una  serie  de  deficiencias,  respecto  de  las  cuales  se  llevaron  a  cabo
requerimientos al contratista para su subsanación y depuración. En ese sentido, se sigue
en el Tribunal de Cuentas procedimiento por alcance relativo a posibles responsabilidades
contables de la persona contratada en su momento.

3.- Que, materializada la delegación a favor de la Diputación de Valencia, por parte de la

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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Tesorería  municipal  se  procede  a  impulsar  y  continuar  con  el  procedimiento  de
recaudación paralizado como consecuencia de las dificultades apuntadas por la Tesorería.
A tales efectos, téngase en cuenta que los cargos de valores en período ejecutivo a la
Diputación  de  Valencia  en  el  ejercicio  2.012,  correspondientes  a  valores  del  2.011  y
anteriores, ascienden a 5.015.399,65 euros, de los que 3.836.221,01 se corresponden al
2.010 y anteriores.

4.- Que finalizada la relación contractual con el recaudador el 30-04-2012 y encomendada
la gestión recaudatoria a la Diputación, la Tesorería ha procedido a realizar un estudio
individualizado de cada uno de los valores pendientes de cobro a 31-12-2011 (cierre de
ejercicio  contable)  y  30-04-2012  (finalización  del  vínculo  contractual  con  el  anterior
recaudador) que tiene por objetivo:

- Obtener una imagen fiel de la recaudación municipal e informar sobre los valores
pendientes  de  cobro  a  fecha  31-12-2011  y  30-04-2012  y  aprobación  de  cuentas  de
recaudación.

- Informar sobre los valores cuya gestión recaudatoria ha sido encomendada a la
Diputación de Valencia y sobre los valores cuya gestión no ha sido encomendada a la
Diputación de Valencia.

Por todo ello, se alega lo siguiente:

1.- No debe considerarse la incidencia señalada (K21) como una debilidad relevante en el
control interno de la gestión recaudatoria del ejercicio 2.015, objeto de control interno de
la Sindicatura, ya que de los informes de la Tesorería se deduce que los valores que
posiblemente  puedan  estar  prescritos  se  corresponden  a  derechos  reconocidos  del
ejercicio  2.008 y  anteriores,  y  que se  encuadrarían  en la  gestión  recaudatoria  de  los
ejercicios en los que el Ayuntamiento tenía contratada la gestión recaudatoria con una
persona física.

2.- En relación a la cantidad de 3.757.642 euros de derechos reconocidos pendientes de
cobro del ejercicio 2.010 y anteriores, ésta cuantía podría corresponderse en su mayoría
a valores cuya gestión recaudatoria no habían prescrito cuando se firmó el convenio de
delegación de la gestión recaudatoria con la Diputación, con lo que son impulsados para
la continuación del procedimiento de recaudación y de los que se ha interrumpido el plazo
de prescripción con las actuaciones realizadas por la Diputación, así como a posibles
valores  de  los  que  deberá  depurarse  posibles  errores  de  titularidad,  falta  de  hecho
imponible,  etc.  En  todo  caso,  se  recuerda  que  el  Tribunal  de  Cuentas  dispone  de
procedimiento abierto contra dicho colaborador y esta Administración está a la espera del
pronunciamiento por parte de dicho Tribunal.

Esta Alcaldía considera necesario formular las alegaciones propuestas y autoriza a su
remisión por la intervención, mediante el registro electrónico de entrada de la Sindicatura
de Cuentas de la Comunidad Valenciana.

Fecha documento: 24 de Marzo de 2017
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ANNEX VIII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL INTERN DE 
L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que es preveu en la 
secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany 
del projecte de l'Informe de control intern va ser tramés el 13 de febrer 
de 2017, per correu electrònic, als responsables de l'Entitat designats com 
a coordinadors del treball, perquè n'efectuaren les observacions que 
consideraren convenients.  

El projecte de l'Informe de fiscalització va aplegar, si calia, les 
observacions i es van efectuar les modificacions que es consideraren 
oportunes derivades de la fase a què s’ha fet referència abans. 

Mitjançant l'escrit de 8 de març de 2017, l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització va ser tramés a l'Ajuntament perquè formularen les 
al·legacions que estimaren convenients, amb un termini que acabava el 
24 de març de 2017. 

Prèviament a la recepció de les al·legacions, en data 9 de març, es va 
rebre per correu electrònic un aclariment de la Secretaria de 
l'Ajuntament sobre les assignacions als grups municipals, que s'expressa 
com una qüestió addicional al final de l'anàlisi de les al·legacions. Així 
mateix, es corregeix una errada material detectada en la puntuació de la 
subàrea "aspectes organitzatius" a la qual en comptes de 655 punts li'n 
corresponen 700. Per tant, augmenten també en 45 punts l'àrea de gestió 
administrativa i la puntuació total. 

Dins del termini concedit i mitjançant el Registre General d'aquesta 
Sindicatura, es van rebre les al·legacions efectuades i n'assenyalem el 
següent: 

1. INTERVENCIÓ 

Primera al·legació: 

Apartat 2.2, Informació econòmica i financera i la seua fiabilitat c) i paràgraf 
8é de l’apartat “Pressupostos” de l’annex IV de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'esborrany de l'Informe, que en 
l'exercici 2015 la dotació de cobrament dubtós es va realitzar 
correctament i que la de l'exercici 2014 no s'ha efectuat seguint els 
criteris mínims establits en l'article 193.bis del TRLRHL. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció a) i paràgraf 2n de l’apartat “Funció interventora” 
Aspectes generals de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma que no s'efectua una fiscalització a posteriori. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció b) i paràgraf 3r de l’apartat “Funció interventora” 
Aspectes generals de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació recull el que indica l'esborrany de l'Informe, que no hi ha 
constatació d'un informe de fiscalització posterior dels ingressos, que 
sols han sigut objecte de la presa de raó. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció d) i paràgraf 8é de l’apartat “Funció interventora” 
Aspectes generals de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions s'indica que, quan existeix omissió de la fiscalització, si 
no s'emet un informe és per desconeixement de la Intervenció. Es 
confirma el que figura en l'esborrany de l'Informe. En aquest sentit, la 
Intervenció ha d'emetre un informe quan ha tingut coneixement que no 
ha existit una fiscalització prèvia. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció c) i paràgraf 1r de l’apartat “Funció interventora” 
Informes específics de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que no existeix cap norma que obligue a informar sobre un 
determinat contingut en el pressupost. El mateix informe de la 
Intervenció ja realitza una valoració sobre els ingressos i les despeses per 
capítols i per això considera que no pertoca informar sobre el contingut 
de l'informe economicofinancer. 

L'informe economicofinancer és un document essencial del pressupost 
perquè concreta les bases utilitzades per avaluar els ingressos i la 
suficiència  dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions 
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis. En resum, analitza 
l’anivellament efectiu del pressupost (article 168.1 del TRLRHL). 

Per tant, l'informe de la Intervenció sobre el pressupost ha de 
pronunciar-se sobre l'informe economicofinancer. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Paràgraf 2n de l’apartat “Funció interventora” Informes específics de 
l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe s'indica que no tenim constatació sobre la 
comprovació de la suficiència de les despeses estimades considerant  els 
expedients de reconeixement extrajudicial aprovats en els últims 
exercicis i els saldos del compte 413.  

S'al·lega que no existeix cap norma que obligue a informar sobre un 
determinat contingut en el pressupost. L'existència de despeses, objecte 
de reconeixement extrajudicial, és una evidència de la insuficiència dels 
crèdits per a atendre les obligacions. Per això cal tenir-ho en compte 
quan s'informa sobre el pressupost. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Setena al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció e) i paràgraf 3r de l’apartat “Funció interventora” 
Informes específics de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe s'indica que no es va realitzar l'informe sobre 
el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en les 
modificacions pressupostàries. 

L'Entitat al·lega que, d'acord amb l'Ordre HAP/2105/2012, de primer 
d'octubre, no seria requisit previ necessari verificar el compliment dels 
objectius d'estabilitat i de la regla de despesa per a aprovar els 
expedients de modificació de crèdits. 

En l'al·legació es justifica que el dit informe no és necessari d'acord amb 
la contestació de la Subdirecció General d'Estudis i Finançament 
d'Entitats Locals de l'Administració de l'Estat a una consulta efectuada 
pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració 
Local. En aquesta contestació s'indica que la verificació del compliment 
dels objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no seria un requisit 
previ necessari per a aprovar tals expedients, sense perjudici de 
l'actualització trimestral a què es refereix l'Ordre HAP/2105/2012. 

No compartim aquest criteri perquè la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix en el seu 
article 11.4 que les corporacions locals hauran de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 

Si el que pretén la Llei esmentada és mantenir l'estabilitat 
pressupostària al llarg del cicle del pressupost, manca de sentit no evitar 
que s'aproven modificacions que n’alteren l’equilibri. Amb el criteri 
indicat adés, un ajuntament podria aprovar un pressupost en equilibri i 
posteriorment modificar-lo i incórrer en desequilibri en termes 
d'estabilitat pressupostària, evitant adoptar les mesures preceptives. 

L'informe de la Intervenció que és previ a l'aprovació de la modificació 
del pressupost, té la finalitat de comprovar que aquesta no afecte 
l'estabilitat pressupostària perquè no es produïsca un desequilibri. En 
aquest sentit, el Reglament d'Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, determina en el seu article 16.1 que 
l'avaluació, en el pressupost inicial i les seues modificacions, del 
compliment de l'objectiu d'estabilitat correspondrà a la intervenció local. 
Per tant no s'escau estimar l'al·legació. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Paràgraf 4t de l’apartat “Funció interventora”, Informes específics de 
l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'esborrany de l'Informe, que l'informe 
sobre la liquidació del pressupost no es pronuncia sobre els resultats de 
l'exercici anterior. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Comentaris: 

En al·legacions s'indica que l'Informe determina que: "vist l'informe de la 
tècnic de gestió corresponent...", per tant si no es manifesta en contra, s'entén 
que està d'acord amb aquest informe tècnic, i per això no s'escau informar. Es 
desconeix a què es refereix en concret aquesta al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació: 

Apartat 2.2, Informació economicofinancera i la seua fiabilitat g) i paràgraf 
18é de l’apartat “Funció interventora” Informes específics de l’annex V de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació confirma el que indica l'esborrany de l'Informe, que no es 
concilia l'inventari amb la comptabilitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Paràgraf 19é de l’apartat “Funció interventora” Informes específics de 
l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que, pel que fa a les baixes i altes de l'inventari, la 
Intervenció informa sobre tota aquella inversió de la qual té 
coneixement. El fet és que de les baixes i les altes de l'inventari no es 
realitzen informes. Es confirma el que indica l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció i) i paràgraf 1r de l’apartat “Control financer i 
d'eficàcia” de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions es confirma el que expressa l'esborrany de l'Informe, que 
no s'ha desenvolupat el control financer i d'eficàcia. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Apartat 2.5, Intervenció i) i paràgraf 2n de l’apartat “Control financer i 
d'eficàcia” de l’annex V de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions es corrobora el que indica l'esborrany de l'Informe quant 
al fet que no s'ha implantat la comptabilitat analítica o de costos que 
permeta conéixer el rendiment dels serveis. 

Conseqüències en l'Informe: 

Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 
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2. ENTORN TECNOLÒGIC 

Primera al·legació: 

Paràgraf 7é de l’apartat “Organització de l'àrea informàtica” de l’annex VI de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions es confirma la recomanació que figura en l'esborrany de 
l'Informe, en el sentit que les tasques de programació i desenvolupament 
les han de realitzar persones diferents a les que tenen assignades 
responsabilitats de gestió en TI. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Paràgraf 9é de l’apartat “Organització de l'àrea informàtica” de l’annex VI de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions s'indica que cada departament eleva les seues necessitats 
a la regidoria, però en realitat no hi ha un procediment aprovat, sinó que 
s'aproven les necessitats. Es confirma el que hem esmentat en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Paràgraf 9é de l’apartat “Organització de l'àrea informàtica” de l’annex VI de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'esborrany de l'Informe recomanava establir un procediment per al 
desenvolupament del programari. També hi indicàvem que el 
programari era el del manteniment de petits programes ja realitzats i 
que tenia un caràcter residual, tal com indica l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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



Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xirivella. Exercici de 2015 

8 

Quarta al·legació: 

Paràgraf 10é de l’apartat “Organització de l'àrea informàtica” de l’annex VI 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament diu que des de juliol de 2016 té ja implantat un registre 
d'incidències (programa GLPI de programari lliure), mitjançant el qual 
també es registren les peticions de canvis en els programes. Aquesta 
observació ja es recull en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Paràgraf 10è de l’apartat “Organització de l'àrea informàtica” de l’annex VI 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe ja s'indicava que estava pendent d'aprovar el 
procediment per a la gestió dels canvis en programes en casos 
d'emergències, tal com es recull en l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Paràgraf 1r de l’apartat “Operacions en els sistemes d'informació” de 
l’annex VI de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe ja s'indicava que des de juliol de 2016 té ja 
implantat un registre d'incidències (programa GLPI de programari lliure) i 
se'n fa un seguiment, tal com s'expressa en l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Paràgraf 1r de l’apartat “Operacions en els sistemes d'informació” de 
l’annex VI de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que es realitza un seguiment fins a la resolució del problema 
dels registres de l'activitat en la xarxa local en el moment que es 
produeix alguna sobrecàrrega de xarxa o es detecta algun comportament 
anòmal. L'Ajuntament no ha aportat cap documentació que acredite el 
canvi de resposta donat en el qüestionari. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Paràgraf 7é de l’apartat “Operacions en els sistemes d'informació” de 
l’annex VI de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe ja s'indicava que des de gener de 2017 ja hi 
ha una relació de persones autoritzades, tal com s'expressa en 
l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Paràgraf 3r de l’apartat “Control d'accés a dades i programes i continuïtat 
del servei” de l’annex VI de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que el departament d'informàtica ja ha elaborat un pla de 
continuïtat que està pendent d'aprovar. No han adjuntat el dit 
document, i per això es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Paràgraf 3r de l’apartat “Control d'accés a dades i programes i continuïtat 
del servei” de l’annex VI de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament indica que en general es realitzen trimestralment proves 
planificades (encara que siguen parcials) del pla de recuperació, fet que 
s'expressa en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

3. SECRETARIA I CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

Primera al·legació: 

Apartat 2.3, Organització i funcionament corporatiu a) i paràgrafs 5é i 6é de 
l’apartat “Aspectes organitzatius de l'Entitat” de l’annex III de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris: 

En al·legacions l'Ajuntament comenta que no hi ha una declaració 
individualitzada per als càrrecs electes que acredite el compliment de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques.  

S'assenyala que es disposa d'un model de declaració d'activitats i béns 
que formalitzen els membres corporatius el format del qual s'ajusta a les 
previsions que recull l'annex del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del 
Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels 
membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, pel que 
fa a l’article 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

També exposa que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques no indica 
expressament l'obligació de dur a terme la declaració individualitzada de 
possibles incompatibilitats en els termes esmentats en l'Informe de la 
Sindicatura de Comptes, raó per la qual s'entén que sí que s'acompleix 
amb el manament legal de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb les 
previsions de l'article 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i l'esmentat 
Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les 
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declaracions d'activitats i béns dels membres de les corporacions locals 
de la Comunitat Valenciana. 

Pel que fa a això, es va comprovar que hi ha unes declaracions 
individuals d'activitats, però aquestes no acrediten el compliment de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques. Per tant, la mera declaració d'activitats 
no es considera suficient per a acreditar el compliment del règim 
d'incompatibilitats.  

Les normes que desenvolupen la dita Llei 53/1984 d’Incompatibilitats, 
entre altres, el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, estableixen que en la 
diligència de presa de possessió o en l'acte de la signatura del contracte 
del personal subjecte, caldrà fer constar la manifestació de l'interessat de 
no ocupar cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l'article 
primer de la Llei 53/1984, i indicar també que no realitza cap activitat 
privada  incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat, és a 
dir, hi ha d'haver una declaració expressa que no realitza una activitat 
incompatible. 

En l'esborrany de l'Informe es va dir que hi ha una declaració d'activitats 
de la Corporació, encara que la dita declaració s’hauria de completar amb 
una declaració de l'interessat de no exercir cap activitat incompatible o 
subjecta a reconeixement de comptabilitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Paràgraf 7é de l’apartat “Contractació i compres" de l’annex III de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica que des del primer de febrer de 2017, la gestió dels 
expedients en format electrònic és obligatòria, en execució de l'Acord del 
Ple de 27 d'octubre de 2016. Aquest fet ja s'ha inclòs en l'esborrany de 
l'Informe en l'apartat de Secretaria, registre i actes, si bé caldrà incloure'l 
també en l'apartat de contractació i compres. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Única al·legació: 

Apartat 2.3, Personal a) i paràgraf 9é de l’apartat “Personal al servei de la 
Corporació” de l’annex III de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En aquesta al·legació, l'Ajuntament indica que en les fitxes de cada lloc 
de treball s'inclou la forma de provisió i que la dita fitxa és un document 
inclòs en l'RLT, raó per la qual aquesta inclou la forma de provisió. No 
obstant això, en l'RLT publicada no s'inclou la forma de provisió, i per 
això es desestima l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

5. TRESORERIA  

Única al·legació: 

Apartat 2.4, Protecció dels béns de l'Entitat i) i paràgraf 16é de l’apartat 
“Recaptació” de l’annex IV de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'al·legació està relacionada amb la situació dels valors prescrits per un 
import de 208.542 euros i amb l'import de 3.757.642 euros de drets 
reconeguts pendents de cobrament de 2010 i anteriors en la liquidació 
del pressupost de 2014. 

En l'al·legació es descriu la gestió recaptatòria municipal d’aquest 
Ajuntament en anys anteriors. Considera que la incidència indicada no 
s'ha de tractar com una debilitat rellevant de control intern, ja que 
correspon a valors prescrits de drets reconeguts de l'exercici 2008 i 
anteriors, els quals es refereixen a la gestió recaptatòria dels exercicis en 
què l'Ajuntament tenia contractada la gestió recaptatòria amb una 
persona física. 

En l'Informe s'expressa aquesta incidència sense perjudici de qui en 
tinga la responsabilitat. 

En relació amb l'import pendent de cobrament de 2010 i anteriors, 
s'al·lega que aquesta quantia podria correspondre en gran part a valors 
la gestió recaptatòria dels quals no havia prescrit quan es va signar el 
conveni de delegació de la gestió recaptatòria i respecte als quals s'ha 
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interromput el termini de prescripció amb les actuacions realitzades per 
la Diputació. 

No se n'ha aportat cap documentació i, atesa l’antiguitat d’aquests 
valors, podrien haver prescrit. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

6. QÜESTIÓ ADDICIONAL  

Paràgraf 8é de l’apartat “Aspectes organitzatius de l'Entitat” de l’annex III 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l'esborrany de l'Informe s'indicava que estava pendent d’explicar les 
diferències detectades en les assignacions als grups municipals. Quant a 
això, en un correu electrònic de data 9 de març de 2017, de la Secretaria 
General de l'Ajuntament, es va indicar que el Ple de la Corporació de data 
29 de juny de 2011 va aprovar com a assignació als grups polítics 
representats en l'Ajuntament per a despeses de funcionament intern, la 
quantitat anual de 2.000 euros per a cada grup com a component fix, i 
com a component variable, 60 euros més per regidor i mes dels grups de 
govern i 50 euros per a la resta de grups. 

Per tant cal expressar en l'Informe aquesta explicació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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