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1. INTRODUCCIÓ  

La Sindicatura de Comptes va establir en 2011 un pla de treball de 
manera que en un horitzó plurianual es fiscalitzarien tots els 
ajuntaments de població superior a 50.000 habitants de la Comunitat 
Valenciana. 

La primera fase d’aquest pla consistia a efectuar una fiscalització del 
control intern d’aquests ajuntaments. Com a resultat, en 2012 es va 
emetre, entre altres, un informe de fiscalització del control intern de 
l’Ajuntament d’Alacant, en què l’Àrea de Tresoreria va obtenir una 
valoració de 878, enfront del 456 de mitjana dels diferents ajuntaments, 
mentre que en l’entorn tecnològic la valoració va ser de 1.237 sobre 748 
de mitjana. Aquestes valoracions indicaven una situació clarament 
millorable d’aquestes àrees (a menor puntuació millor avaluació del 
control intern). 

La segona part del dit pla inclou la realització d’una fiscalització més 
general que, a més, aprofundisca en la revisió d’aquelles àrees de risc 
identificades en l’informe esmentat adés. 

D’acord amb la Llei de la Generalitat 6/1985, el Consell de la Sindicatura 
va incloure en el Programa Anual d’Actuació de 2013 (PAA2013) la 
realització d’una “fiscalització de diversos aspectes de l’activitat 
econòmica i financera de l’Ajuntament d’Alacant” aplicant els 
procediments establits en la secció 902 del nostre Manual de fiscalització i, 
a més, una auditoria específica de l’“eficàcia dels sistemes d’informació i 
de control intern dels procediments de gestió de la tresoreria”. El present 
Informe aplega els resultats d’aquesta fiscalització específica. 

Alacant és un municipi capital de província amb un volum de gestió 
elevat. El pressupost inicial de 2012 va ser de 240.409.533 euros. El saldo 
de tresoreria al tancament d’aquest exercici va ser de 10.445.137 euros. 

El procés de gestió comptable i de la tresoreria de l’Ajuntament d’Alacant 
es pot representar abreujadament en el gràfic següent. 

La gestió de la tresoreria es troba condicionada per tot el procés de gestió 
pressupostària i comptable, perquè molts dels controls que afecten la 
tresoreria s’ubiquen en les fases prèvies d’aquest procés (per exemple, 
perquè es puga pagar una despesa prèviament ha d’haver sigut 
pressupostada, autoritzada, disposada, justificada, fiscalitzada i 
comptabilitzada). 
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Així mateix es pretén oferir mesures correctores a les possibles 
deficiències de control intern trobades en el curs de l’auditoria, per a la 
qual cosa es formulen les recomanacions pertinents que contribuïsquen 
a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern i l’eficiència dels 
processos de gestió. Quan la incidència de control afecta una norma legal 
s’assenyala expressament l’obligació d’adaptació corresponent. 

3. ABAST DE L’AUDITORIA 

D’acord amb l’objectiu assenyalat en l’apartat 2, l’abast d’aquesta 
fiscalització ha comprés: 

a) L’anàlisi dels procediments de gestió de la tresoreria, tant els 
manuals com les aplicacions i sistemes informàtics que suporten 
aquesta gestió, i de l’eficàcia dels controls interns existents. 

b)  La revisió dels controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI) suport de les aplicacions de gestió, l’efectivitat de les quals 
condiciona la dels controls en les aplicacions. 

c) La revisió de la interfície d’intercanvi automatitzat d’informació 
entre les aplicacions comptable i de tresoreria. 

d)  També s’han realitzat una sèrie de proves massives de dades 
dirigides a comprovar si la informació comptable i de gestió de la 
tresoreria té un grau suficient de garantia respecte de la seua 
validesa, integritat i exactitud. 

No s’han revisat les aplicacions de gestió dels ingressos i despeses. 

El disseny, implantació i bon funcionament dels controls en els 
processos de gestió i en els sistemes d’informació és una responsabilitat 
que correspon als òrgans de govern de l’Ajuntament encarregats dels 
processos revisats. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, 
en concret, dels controls implantats en la gestió de la tresoreria, poden 
existir fets motivats per errors o irregularitats que no hagen segut 
detectats en la revisió efectuada. 

El període revisat ha abastat els exercicis 2011, 2012 i 2013 i mostra la 
situació dels controls implantats en els procediments de gestió revisats 
existents en finalitzar el treball de camp en juliol de 2013. 

Les aplicacions que suporten la major part del procés de gestió analitzat 
són Sicalwin, Firmadoc i Delta. 

Sicalwin és l’aplicació amb què es registren els moviments comptables i 
que genera els estats financers que componen el Compte General de 
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Les principals deficiències de control intern que s’han identificat en la 
revisió efectuada i les recomanacions que se’n deriven, la implantació de 
les quals pot contribuir a incrementar l’ambient de control i a reduir la 
probabilitat i el risc d’existència d’incidències de control, són: 

Marc organitzatiu 

1. El Ple de l’Ajuntament no ha aprovat la política general de seguretat 
de la informació que garantisca el compromís de l’Entitat amb la 
seguretat de la informació i establisca l’assignació de funcions i 
responsabilitats en aquesta matèria. Tampoc s’han elaborat plans 
de formació i conscienciació per a la seguretat de la informació 
adreçats als usuaris dels sistemes d’informació de l’Ajuntament. 

 La inexistència d’un compromís formal i explícit del màxim òrgan 
de govern de l’Entitat amb la seguretat de la informació representa 
un element d’incertesa i un risc alt per a l’aplicació efectiva de les 
mesures i iniciatives sobre seguretat de la informació impulsades 
des de dins de l’organització. 

 Recomanem que el Ple aprove una política de seguretat de la 
informació de l’Entitat que considere l’estructura organitzativa en 
aquesta matèria i l’assignació de responsabilitats. Aquesta política 
s’haurà de desenvolupar per mitjà de normes específiques per a 
cada àrea (ús d’equips, accessos). També s’han d’aprovar i 
programar els plans de formació en matèria de seguretat de la 
informació que abasten tots els usuaris dels sistemes. 

2. L’Ajuntament no disposa d’un pla estratègic en matèria de TI que 
permeta garantir que s’assolisquen els objectius assignats a 
aquesta àrea per tal de complir els objectius generals de l’Entitat. 
Tampoc no es disposa de plans anuals d’inversions en TI 
adequadament valorats i pressupostats. 

 L’absència d’aquests plans representa un risc mitjà que no 
concorden els objectius de l’organització i la infraestructura 
tecnològica necessària per a complir-los. 

Recomanem que el Ple aprove un pla estratègic de TI, així com 
l’elaboració de plans anuals en concordança amb els objectius 
estratègics de l’Ajuntament. Aquests plans hauran de concretar els 
projectes o fases de projectes que cal executar en cada exercici al 
qual es referisquen i les dotacions pressupostàries necessàries. 

3. L’Ajuntament no ha elaborat i aprovat els plans d’adequació 
previstos en el Reial Decret 3/2010 i en el Reial Decret 4/2010, pels 
quals s’aproven els esquemes nacionals de seguretat i 
interoperabilitat, que són de compliment obligat per totes les 
administracions públiques. 
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 A més de representar un incompliment de la normativa d’aplicació, 
la manca d’adaptació de l’Ajuntament a aquesta normativa 
representa un risc mitjà del fet que la protecció dels sistemes 
d’informació no siga l’adequada a la seua classificació i una manca 
d’adaptació als mecanismes d’intercomunicació entre 
administracions públiques, tan necessaris en l’administració 
electrònica. 

 L’Ajuntament ha de realitzar les actuacions oportunes per adaptar 
els seus sistemes d’informació als requisits establits en els reials 
decrets esmentats. 

 D’acord amb la informació facilitada s’han iniciat els treballs per 
elaborar i aprovar aquests plans d’adequació encara que no havien 
conclòs en la data de finalització de l’auditoria. 

4. Encara que l’Ajuntament ha realitzat accions adreçades a complir la 
Llei Orgànica 15/1999, de 31 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, no disposa del document de seguretat LOPD ni 
executa les auditories previstes en la norma. 

 L’incompliment de la normativa representa un risc mitjà de 
possible sancions i/o de perjudici per a la imatge de l’Ajuntament. 

 L’Ajuntament ha de finalitzar com abans millor les accions 
empreses per aconseguir complir completament en matèria de 
LOPD. 

5. Els procediments de gestió que ha portat a terme el Departament 
de Tecnologies de la Informació no es troben, en general, descrits i 
aprovats al nivell directiu adequat. Entre altres, es troben pendents 
de desenvolupar els següents: notificació i gestió d’incidències, 
configuració de la protecció contra el programari maliciós i 
protecció i gestió de la informació. 

 El fet que no s’hagen redactat i aprovat els procediments 
implantats en matèria de gestió de les TI implica un risc mitjà de 
manca d’homogeneïtat i d’inadequació en l’execució d’aquests 
procediments, com també una major dependència de l’organització 
respecte de les persones. 

 Recomanem que es formalitzen i aproven els procediments de 
gestió del Departament de TI, començant per aquells més crucials o 
rellevants. 
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Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

6. L’Ajuntament no disposa en l’actualitat d’un procediment aprovat 
d’identificació i comunicació de les necessitats de programari ni de 
gestió de canvis en les aplicacions. 

 Pel que fa a la gestió de canvis, si bé es disposa de procediments 
tècnics associats resta pendent el desenvolupament dels aspectes 
següents: 

- Creació d’un entorn de proves. 

- Inclusió en el procediment de les proves que cal realitzar i de 
la necessitat d’aprovar-les prèviament al passe a producció. 

- Definició d’un procés d’emergència per revertir possibles 
canvis defectuosos. 

- Registre de canvis realitzats. 

La inexistència de procediments d’identificació de necessitats de 
programari i de gestió de canvis aprovats representa un risc mitjà 
de pèrdua d’eficiència i del fet que els canvis en les aplicacions 
s’executen sobre els sistemes que suporten els serveis de 
l’Ajuntament sense realitzar els controls previstos en les normes 
generalment acceptades de bona gestió dels sistemes d’informació. 

Recomanem que s’aprove un procediment d’execució periòdica que 
permeta recaptar informació sobre noves aplicacions i les 
necessitats de programari i de comunicar-les al Departament de 
Modernització i d’un procediment de gestió de canvis en les 
aplicacions que incloga els controls esmentats adés i aquells que es 
consideren rellevants en funció de les característiques dels 
sistemes de l’Ajuntament. 

Operacions dels sistemes d’informació 

7. La gestió dels proveïdors de serveis de TI no preveu, en tots els 
casos, acords de nivell de servei que garantisquen una qualitat 
adequada del servei i clàusules per garantir la confidencialitat de la 
informació. No consta que s’hagen definit indicadors que permeten 
avaluar els serveis prestats ni que es faça un seguiment d’aquests. 

 L’absència d’un control i un mesurament dels serveis prestats pels 
proveïdors de serveis TI i l’absència de compromisos contractuals 
sobre la confidencialitat de la informació representa un risc mitjà 
que es produïsquen menors rendiments i una pèrdua d’eficiència 
en el funcionament dels sistemes, i de generar costos addicionals 
en la prestació dels serveis. 
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 Recomanem que en les següents licitacions de contractes de serveis 
TI es prevegen clàusules que fixen els nivells de servei que han de 
prestar els proveïdors i indicadors de referència per quantificar-los, 
com també les necessàries clàusules de confidencialitat en el 
tractament de la informació. També és desitjable que incloguen 
clàusules que garantisquen la disponibilitat del codi font de les 
aplicacions, la transmissió dels coneixements necessaris per a la 
gestió de les TI a l’Ajuntament i que es garantisca la continuïtat 
dels serveis en cas de canvi de proveïdor. Per realitzar el seguiment 
dels contractes recomanem nomenar formalment un responsable 
de cada contracte que realitze el seguiment dels nivells de serveis 
prestats pels contractistes de TI i que es documente el seguiment 
realitzat. 

8. L’Ajuntament ha implantat diferents mesures per garantir la 
seguretat en els accessos als dos centres de processament de dades 
(CPD) que inclouen el control de les persones autoritzades 
mitjançant targetes i de control de la seguretat ambiental dels 
equips (elements d’extinció d’incendis, aire condicionat, control de 
temperatura, etc.) 

 Hem observat, però, alguns aspectes que impliquen riscos per a la 
seguretat i el funcionament adequat dels equips: 

- En un dels CPD la capacitat dels SAI es considera insuficient i 
no hi ha equips electrògens. 

- La proximitat de determinades canonades d’aigua condiciona 
la seguretat. 

- En l’altre CPD l’aire condicionat hauria de ser reforçat. 
S’haurien d’eliminar els papers i altres elements que s’hi 
emmagatzemen. 

- No hi ha un procediment que garantisca la revisió periòdica de 
les persones autoritzades a accedir-hi i si corresponen amb les 
autoritzacions vigents. 

 Aquestes circumstàncies representen un risc mitjà sobre el 
funcionament adequat dels equips ubicats en el CPD, que suporten 
totes les activitats crucials de l’Ajuntament i sobre el fet que es 
produïsquen accessos no autoritzats. 

 Recomanem establir mesures correctives dels fets assenyalats que 
condicionen la seguretat dels equips ubicats en el CPD i, per això, 
les activitats de l’Ajuntament. 
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Controls d’accés a dades i programes 

9. La xarxa local de l’Ajuntament disposa de mecanismes de seguretat 
per prevenir accessos no autoritzats, tallafocs i DMZ, que es troben 
adequadament configurats. No obstant això, no s’han elaborat 
procediments escrits ni normes per a configurar-los, de manera que 
hi ha una dependència dels coneixements del personal de l’àrea de 
sistemes. 

 La situació de dependència representa un risc mitjà sobre el 
funcionament adequat dels sistemes en cas de baixes o canvis de 
lloc de treball del personal. 

 Recomanem elaborar normes i procediments escrits per portar a 
terme les tasques necessàries de configuració de la seguretat en la 
xarxa local, de manera que la informació estiga disponible en tot 
moment per a l’Ajuntament. Aquests procediments haurien 
d’incloure a més la revisió dels registres d’incidències de seguretat i 
la manera d’autoritzar els usuaris amb permís d’accés als elements 
de seguretat de la xarxa. 

10. No hi ha un procediment aprovat per a la gestió de les altes, baixes 
o modificacions de permisos dels usuaris dels sistemes 
d’informació de l’Ajuntament. El procediment que se segueix en la 
pràctica preveu de manera informal les autoritzacions necessàries, 
almenys en les aplicacions revisades. 

 Tampoc no es revisen amb una periodicitat preestablida els usuaris 
i perfils que hi ha en les aplicacions. A més, hem observat 
l’existència d’usuaris genèrics en el domini Windows. Alguns 
usuaris tenen capacitat en l’aplicació Sicalwin per donar altes de 
tercers quan no tenen assignades aquestes funcions. 

 Aquesta situació implica un risc alt de pèrdua de traçabilitat de les 
accions en la xarxa i d’accessos indeguts per la possibilitat que hi 
haja usuaris obsolets o amb permisos que excedeixen els que es 
necessiten per exercir les tasques assignades. 

 Recomanem que s’aprove al nivell directiu adequat un procediment 
escrit de gestió d’usuaris. Aquest procediment ha de preveure a 
més la realització periòdica de revisions dels usuaris autoritzats i 
els permisos assignats en els sistemes i aplicacions, de manera que 
es garantisca que cada usuari disposa de les capacitats mínimes 
necessàries per desenvolupar les seues tasques i cap altra més i que 
no hi ha usuaris genèrics. S’ha de conservar la documentació 
acreditativa de la realització de les revisions, els resultats i les 
accions que s’hagen portat a terme. 
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 Els permisos d’accés directe a la base de dades de l’aplicació 
Sicalwin per a personal diferent del que la gestiona s’han d’eliminar 
o establir controls alternatius de revisió d’accessos. 

11. Les normes de configuració de les contrasenyes de les aplicacions 
revisades (Sicalwin, Firmadoc i Delta), del domini Windows, de la 
base de dades i del sistema operatiu que suporta la base de dades 
no són tan robustes com exigeixen les bones pràctiques en matèria 
de gestió de TI. 

 Aquesta configuració de les polítiques de seguretat representa un 
risc mitjà d’accessos no autoritzats o indeguts a les aplicacions. 

 Recomanem modificar les normes d’autentificació (contrasenyes) i 
adaptar-les als paràmetres generalment acceptats (complexitat 
mínima de contrasenyes, historial de contrasenyes, caducitat, 
blocatges davant intents fallits, etc.). 

D’acord amb la informació facilitada, les normes d’accés de 
l’aplicació Sicalwin s’han adaptat a les bones pràctiques en 2013 
amb posterioritat a la revisió realitzada. 

12.  La configuració actual dels sistemes operatius no permet registrar 
totes les incidències esdevingudes en la xarxa que puguen ser 
rellevants. Els registres d’activitat en les aplicacions Sicalwin i Delta 
no es revisen i els de la primera s’esborren periòdicament. 

 L’absència de registres d’auditoria de les actuacions dels usuaris en 
la xarxa en les aplicacions per a accions importants o la manca de 
revisió d’aquests representa un risc mitjà que no es detecten 
activitats inadequades o que una incidència que s’haja d’investigar 
resulte impossible de traçar. 

Recomanem modificar les directrius d’auditoria del servidor 
controlador del domini i activar el registre d’auditoria per a altres 
incidències importants, com ara l’ús de privilegis, canvis de 
directrius, l’accés a objectes (carpetes i arxius). S’ha d’aprovar un 
procediment de revisió periòdica de les activitats en la xarxa i 
també en les aplicacions crucials (incloses Sicalwin i Delta). El 
procediment hauria de regular la ubicació i períodes de conservació 
dels registres d’auditoria. 

Continuïtat del servei 

13. No s’ha definit un pla de continuïtat de l’activitat que permeta 
recuperar els processos de gestió crucials, després que s’esdevinga 
una contingència que afecte els sistemes de producció, en un temps 
raonable i fixat amb anterioritat. Les iniciatives parcials 
implantades per assegurar certa capacitat de recuperació dels 
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sistemes es basen exclusivament en la realització de còpies de 
seguretat. 

Hi ha un risc alt que, en cas d’una incidència que afecte els 
processos de gestió crucials i els sistemes d’informació que els 
suporten, no es recuperen les activitats i les dades en els terminis i 
condicions requerides per complir els objectius de l’Ajuntament. 

Recomanem elaborar i aprovar un pla de recuperació de l’activitat, 
basat en una anàlisi de riscos i en la determinació dels actius de TI 
que són crucials per a l’Entitat i formalitzar els corresponents 
acords de reposició d’equips, detallant els terminis màxims de 
resposta i períodes de retenció de la informació. S’ha de preveure la 
realització de proves periòdiques del pla de recuperació i la seua 
documentació. 

14.  L’Ajuntament realitza còpies de seguretat de les dades crucials amb 
una periodicitat planificada que considerem adequada. No obstant 
això, no s’han definit formalment els temps de retenció necessaris 
per a cada tipus d’informació. El departament de sistemes ha 
establit els temps de retenció de les còpies de seguretat d’acord 
amb el seu criteri i coneixements. 

 El fet que no es realitzen proves de restauració de les còpies de 
seguretat i la falta de participació dels responsables de cada procés 
en la fixació dels períodes de retenció d’aquestes representa un risc 
mitjà que la informació de les còpies no es trobe disponible o que 
no s’adeqüe a les necessitats dels usuaris. 

 Recomanem definir formalment els períodes de retenció de la 
informació de l’Entitat amb la participació dels responsables 
funcionals dels processos a fi d’assegurar que es tindrà disponible 
la informació durant el temps que puga ser necessària o requerida. 
S’han de realitzar proves periòdiques de restauració que han de 
quedar documentades. 

En el següent gràfic mostrem la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial que cal mitigar i cost 
d’implantar-les (vegeu annex 1). 
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S’haurien d’utilitzar les eines de la mateixa aplicació Sicalwin per 
elaborar el pressupost o, alternativament, establir controls 
compensatoris, com ara habilitar en Oracle el registre dels canvis 
realitzats en les taules de la base de dades de Sicalwin (en aquest 
cas concret per a les taules de pressupostos) i, a més, que una 
persona distinta s’encarregue de revisar/validar la informació 
introduïda dels pressupostos. 

2. Els regidors de cada àrea realitzen les seues propostes de crèdits 
que s’han d’incloure en el pressupost abans que s’aprove. Això no 
obstant, s’ha posat en evidència que no s’inclouen en els 
pressupostos totes les despeses previstes (hi ha operacions 
pendents d’aplicar no incloses). 

El fet que no s’incloguen en el pressupost despeses ja realitzades o 
que de segur que es realitzaran representa un risc alt que es 
realitzen noves despeses sense que s’apliquen al pressupost les ja 
realitzades o aquelles en què amb tota seguretat s’incorrerà. 

Recomanem que en elaborar els pressupostos es tinguen en compte 
totes les despeses realitzades i pendents de comptabilitzar i totes 
les despeses previstes necessàries. Els ingressos s’han de 
pressupostar d’acord amb previsions fiables i justificades. 

3. L’accés dels usuaris a Sicalwin es realitza d’acord amb els perfils 
assignats a cada usuari. Tanmateix hem detectat un usuari que té 
accés a la gestió de pressupostos quan no ho necessita per a les 
seues funcions. També s’han detectat usuaris compartits i obsolets. 

 L’existència d’usuaris amb capacitats en l’aplicació superiors a les 
necessàries i d’usuaris compartits o obsolets representa un risc 
mitjà d’accessos indeguts o no autoritzats i de manca de traçabilitat 
de les accions realitzades en l’aplicació. 

Recomanem elaborar un procediment que preveja la revisió 
periòdica dels perfils d’accés dels usuaris a l’aplicació Sicalwin per 
garantir que cada usuari té accés a les funcionalitats que necessita 
per al seu lloc de treball i cap d’addicional i que no hi ha usuaris 
obsolets o compartits. 

D’acord amb la informació facilitada amb posterioritat a la 
realització del treball d’auditoria, l’Ajuntament ha revisat els 
usuaris de l’aplicació Sicalwin i ha adequat els permisos a les 
necessitats dels llocs de treball, circumstància que no ha sigut 
objecte de verificació per la Sindicatura de Comptes. 

4. Les altes de tercers les realitza el personal de Tresoreria en Sicalwin 
i posteriorment s’incorporen a l’aplicació Delta quan es verifiquen 
els pagaments. Excepcionalment els usuaris de la Intervenció 
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poden modificar els tercers i/o els documents comptables tramitats 
per a fiscalitzar o comptabilitzar noves propostes en Sicalwin 
(sobretot en el tancament comptable quan en gestió no tenen ja 
accés a la comptabilitat). 

L’absència de segregació de funcions en processos crucials com ara 
les altes de tercers i la falta d’homogeneïtat de les dades de tercers 
en ambdues aplicacions representa un risc mitjà que es realitzen 
pagaments indeguts o no autoritzats. 

Recomanem elaborar i aprovar un procediment per a les altes de 
tercers en les aplicacions que considere la segregació de funcions 
entre processos crucials (altes de tercers / comptabilització / 
realització de pagaments). Alternativament, es podria establir un 
control compensatori de manera que les altes de tercers que es 
realitzen en Tresoreria siguen fiscalitzades per la Intervenció abans 
de ser efectives en l’aplicació. 

Recomanem unificar les dades de tercers entre Delta i Sicalwin. La 
disponibilitat de la documentació acreditativa de les altes de tercers 
en l’aplicació Sicalwin seria una millora significativa per a 
gestionar-les. 

5. El registre de factures en l’aplicació Sicalwin manca d’alguns 
controls d’integritat sobre la informació introduïda. Sicalwin 
permet introduir dates de registre de les factures anteriors a la data 
de registre real, modificar la data de factura, no controla o impedeix 
introduir imports desmesurats i no integra verificacions sobre l’IVA 
de les factures. 

 La manca de controls d’integritat de la informació sobre les factures 
rebudes implica un risc mitjà que la informació existent en 
l’aplicació utilitzada per a gestionar no siga precisa. 

Recomanem establir controls automatitzats en l’aplicació Sicalwin 
per al registre de factures sobre la data de registre, data de factura, 
imports i càlculs de l’IVA. 

6. No hi ha procediments escrits formalment aprovats sobre els 
diferents tipus de controls de fiscalització prèvia portats a terme 
per la Intervenció i sobre la fiscalització formal i material dels 
pagaments. La Intervenció realitza aquestes tasques d’acord amb 
programes desenvolupats internament i/o llistes de verificacions 
que faciliten el control de la legalitat. 

L’absència d’aquests procediments aprovats per a la fiscalització 
d’expedients representa un risc mitjà que no es realitzen, en tots 
els casos, les verificacions establides per a la fiscalització 
d’expedients. 
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Recomanem elaborar i aprovar procediments per a la fiscalització 
dels diferents tipus de despeses, pagaments i ingressos. S’hauria de 
modificar l’aplicació Sicalwin perquè permeta realitzar 
automatitzadament controls en els pagaments sobre la 
comptabilització de les obligacions, els tercers, comptes bancaris i 
imports proposats per al pagament. 

7. Hem observat deficiències en la restricció d’accés a determinades 
carpetes que contenen dades rellevants de la gestió de pagaments 
de l’Ajuntament. 

 Hi ha un risc mitjà que es produïsquen accessos no autoritzats a 
aquesta informació. 

 Recomanem establir i formalitzar un procediment que limite l’accés 
a la informació rellevant sobre els pagaments, de manera que 
solament hi puguen accedir les persones que ho necessiten per a 
les seues funcions i que impedisca modificacions no autoritzades. 

8. Les revisions sobre els pagaments realitzats per la Tresoreria no es 
poden realitzar de manera automatitzada, ja que les entitats 
financeres no remeten aquesta informació detallada. 

 La manca d’informació sobre el detall dels pagaments efectivament 
realitzats implica un risc mitjà que es realitzen pagaments erronis i 
que no siguen detectats. 

Recomanem que se sol·licite a les entitats financeres el detall dels 
pagaments realitzats en cada remesa i elaborar i aprovar un 
procediment que preveja una revisió periòdica dels pagaments 
realitzats. 

9. No hi ha un procediment aprovat que regule la realització dels 
arquejos. Tresoreria elabora els arquejos diaris de les diferents 
caixes de metàl·lic de què disposa l’Ajuntament, però no les signen 
els qui els realitzen i supervisen. Aquestes operacions les signen els 
responsables al tancament de l’exercici, en compliment de la 
normativa i en 2013 amb motiu del relleu de la tresorera. 

 Aquesta situació implica un risc alt de no realització de totes les 
verificacions procedents en els arquejos i, per tant, que algunes 
incidències sobre l’efectiu puguen passar desapercebudes. 

 Recomanem elaborar i aprovar un procediment per a la realització 
dels arquejos diaris, que incloga la signatura per les persones que 
els realitzen i supervisen i les verificacions a realitzar. El 
procediment hauria d’indicar la documentació que s’hi ha d’aportar 
i conservar per justificar els saldos i moviments de les caixes i 
l’assignació de tasques. 
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10. Els arquejos diaris els realitza el personal de la Tresoreria, que 
utilitza una aplicació de desenvolupament propi. Hem observat que 
aquesta aplicació presentava, de vegades, un funcionament 
inadequat que generava arquejos amb errors. 

 La posada en funcionament de modificacions en les aplicacions de 
gestió d’arquejos, sense les verificacions procedents, representa un 
risc mitjà que els fons en metàl·lic de l’Ajuntament no estiguen 
controlats adequadament. 

 Recomanem no implantar canvis en les aplicacions de gestió 
financera sense realitzar-hi les validacions necessàries. 

11. En general, els cobraments en metàl·lic de tributs i multes es 
realitzen en alguna de les caixes de metàl·lic de la Corporació. Es 
comptabilitzen quan es confecciona l’arqueig diari. Tanmateix, en 
els ingressos per retirada de vehicles i multes s’utilitza una 
aplicació pròpia que integra les dades en el mòdul “Cobrament en 
Tresoreria” de l’aplicació d’Hisenda. Aquests cobraments no es 
reflecteixen en la comptabilitat fins que es realitza l’ingrés en 
banco o el traspàs d’efectiu a la caixa principal i s’hi apliquen els 
ingressos. Les gestions de cobrament dels drets per multes 
d’aparcament i retirada de vehicles els realitzen policies locals. 

 L’existència de cobraments realitzats no registrats en la 
comptabilitat municipal representa un risc alt sobre la integritat 
d’aquests fons. 

 Recomanem modificar els procediments perquè tots els ingressos 
realitzats en metàl·lic es reflectisquen diàriament en la 
comptabilitat municipal. Les tasques de gestió de cobrament s’han 
d’assignar al personal de Tresoreria. 

12. L’Ajuntament disposa de set caixes per a cobrament en metàl·lic, 
cinc de les quals es gestionen exclusivament mitjançant un caixer 
automàtic. En la caixa principal i en una altra de les caixes d’efectiu 
(Babel) existeix personal per atendre els ciutadans en la gestió dels 
ingressos. 

 La gestió dels cobraments en efectiu en caixes de l’Ajuntament 
representa un risc mitjà sobre la integritat dels fons de 
l’Ajuntament. 

 Recomanem eliminar o reduir al mínim imprescindible els 
cobraments en efectiu i substituir-los per procediments de 
cobrament a través d’entitats col·laboradores i pagament telemàtic. 

En el gràfic següent mostrem la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial que cal mitigar i cost 
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informació de les bases de dades amb la informació comptable 
detallada facilitada a la Sindicatura de Comptes. 

8. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L’INFORME SOBRE CONTROL 
INTERN 

En les pàgines 41  i 42 de l’Informe sobre fiscalització del control intern de 
l’Ajuntament d’Alacant de l’exercici 2011 s’indicaven nou debilitats de 
control sobre l’organització, les operacions, el control d’accessos i la 
continuïtat del Departament de Sistemes d’Informació. Totes es reiteren 
en les recomanacions que hem efectuat en els apartats 5 i 6 d’aquest 
Informe. 

9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment de l’acordat pel 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 pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de 
l’Informe de fiscalització, es va remetre als gestors de l’Ajuntament 
fiscalitzat l’esmentat esborrany perquè, en el termini concedit i si és el 
cas, hi formulassen, al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar: 

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat, quan és el cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades acuradament. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

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



 

APROVACIÓ DE L’INFORME 
 
D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu 
Reglament i en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2013 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunió 
del dia 26 de febrer de 2014, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 
 

València, 26 de febrer de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 
 

                                                                  Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

ANNEX I 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC DE L’AUDITORIA DE 
SISTEMES D’INFORMACIÓ 
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El treball realitzat s’ha estructurat en dos grans blocs: 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes d’informació que 
donen suport al procés de gestió revisat i a la gestió econòmica i financera. 

 Com que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades es basen en els sistemes d’informació, l’auditoria ha 
inclòs l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació, que estableixen un marc general de confiança pel 
que fa al funcionament dels controls en els processos i aplicacions 
de gestió. 

 Per poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de TI siguen efectius i, per tant, permeten garantir el bon 
funcionament d’aquells, ja que, en cas contrari, no es podrà confiar 
en els controls automàtics que s’hi inclouen. 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de la tresoreria 

 La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l’eficàcia dels controls rellevants garanteixen la 
correcta execució del procés de gestió revisat, i mitiguen el risc 
d’errors i irregularitats, cosa que garanteix la validesa, integritat i 
exactitud de la informació. En síntesi el procediment seguit ha 
consistit en: 

1. Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscos existents en cada fase del procés 
i els controls implantats per l’Ajuntament; conéixer i entendre 
els sistemes informàtics involucrats, els fluxos de dades que 
generen les operacions i com impacten en els estats financers. 

2. Analitzar tant els controls automàtics que contenen les 
aplicacions informàtics com els controls manuals establits per 
mitigar els riscos existents. 

 El propòsit d’aquesta avaluació és determinar si els controls 
implantats en els processos són suficients i són eficaços en 
disseny (estan dissenyats adequadament per cobrir els riscos 
d’errors en els estats financers en cadascun dels processos 
analitzats), identificant els controls rellevants o controls clau. 

3.  Comprovar, mitjançant les oportunes proves d’auditoria, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en el seu 
funcionament operatiu. 
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Criteris d’avaluació dels controls interns 

 A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests s’han 
categoritzat en els nivells següents: 

Efectius Parcialment efectius No efectius 

El control s’ha implantat 
en la seua totalitat i no 
presenta debilitats de 

cap tipus. 

El control no s’ha 
implantat en la seua 
totalitat o presenta 

alguna debilitat. 

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 

control irregular de 
l’activitat o no es guarda 

evidència del control. 

Quadre 1 

Criteris per a categoritzar les recomanacions 

Les recomanacions efectuades estan basades en les deficiències de 
control intern detectades. La categorització d’aquestes l’hem establida 
en funció dels criteris de risc i cost d’implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per abordar la resolució 
d’aquestes deficiències es basa en el risc potencial que representa la 
incidència detectada. Les primeres actuacions que s’han de portar a 
terme seran aquelles que mitiguen els riscos de nivell alt. Tot seguit 
s’hauria d’actuar sobre les accions que mitiguen riscos de nivell mitjà i, 
en última instància, s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscos de 
nivell baix. 

També s’assenyala una indicació del cost o complexitat d’implantació 
del control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de les recomanacions proposades. 

Tot seguit es detallen els criteris de categorització utilitzats: 
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Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte potencial 
de la incidència 
detectada.  

Alt 

Aspectes de control o debilitats materials que poden arribar a 
afectar de manera molt significativa el control intern o poden 
representar algun risc d’incorrecció material en els comptes 
anuals. 

Mitjà 
Aspectes de control o deficiències significatives que no 
representen una bona pràctica i que podrien repercutir en el 
sistema de control intern o en la integritat de les dades. 

Baix 

Deficiències de control intern que no l’afecten 
significativament, ni és probable que arriben a representar un 
risc d’incorrecció material en els comptes anuals, però que al 
nostre parer han de ser considerades per la direcció de l’Entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que han de 
destinar-se  a 
l’execució de l’acció 
recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució complexa 
i/o requereix un temps d’implantació més llarg i/o un cost 
elevat 

Mitjà Aspecte de control o deficiència que té una solució intermèdia 
en durada i en dificultat.  

Baix Aspecte de control o deficiència que té una solució fàcil i 
ràpida. 

Quadre 2 

Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, les incidències detectades en la revisió dels controls interns es 
classifiquen de la manera següent: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’entitat o a la 
seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser 
deficiència de disseny del control (quan un control necessari per 
assolir l’objectiu de control no existeix o no està dissenyat 
adequadament) o deficiències de funcionament (quan un control 
dissenyat adequadament no opera tal com va ser dissenyat o la 
persona que l’executa no ho fa eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, 
o una combinació de deficiències, que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable, 
conformement amb els principis o normes comptables i/o 
pressupostàries aplicables, i existeix una probabilitat, que és més 
que remota, que una manifestació errònia en els comptes anuals, 
que no és clarament trivial, no siga previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa o una 
combinació de deficiències en el control intern que es produeix 
quan existeix una possibilitat raonable que es done una 
manifestació errònia significativa en els comptes anuals que no 
siga previnguda o detectada i esmenada en el termini oportú. 



 

 

 

 

 

ANNEX II 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ COMPTABLE  
I DE LA TRESORERIA 
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Tot seguit detallem de manera resumida les diferents fases del procés de 
gestió comptable i de la tresoreria. 

Elaboració dels pressupostos 

El pressupost és un document essencial per a la gestió municipal que ha 
de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

El pressupost de l’Ajuntament d’Alacant, en els darrers exercicis (2011, 
2012 i 2013) no ha sigut aprovat prèviament a l’inici de l’exer4cici 
pressupostari, com preveu la normativa, i s’han hagut d’iniciar els 
exercicis pressupostaris amb una pròrroga dels de l’exercici anterior. 

Els crèdits pressupostaris del pressupost prorrogat s’incorporen al nou 
exercici de manera automatitzada per mitjà de l’aplicació Sicalwin, però 
s’han d’esmenar per eliminar-ne les partides que legalment no poden ser 
objecte de pròrroga. Aquestes correccions les realitza la persona que 
actua com a administrador de l’aplicació a través de l’aplicació Acces i 
una connexió directa a la base de dades de Sicalwin. 

L’elaboració dels projectes de pressupostos és un procés en què 
participen els responsables de les diferents àrees de gestió de 
l’Ajuntament, que aporten les seues dades sobre les necessitats 
pressupostàries previstes, amb la participació de l’Oficina Pressupostària. 
El projecte de pressupost definitiu aprovat per la Junta de Govern Local, 
previs els informes preceptius, es remet al Ple de l’Ajuntament, perquè 
l’aprove. 

Quan són necessàries modificacions dels pressupostos disponibles, es 
tramiten els corresponents expedients de modificació de crèdits, que, 
una vegada aprovats, s’introdueixen en l’aplicació Sicalwin. 

La descripció gràfica del subprocés de gestió dels pressupostos la 
detallem en el gràfic següent. 
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Gestió de tercers 

Els proveïdors o creditors de l’Ajuntament han de figurar en el registre de 
tercers de l’Ajuntament perquè es puga tramitar comptablement 
qualsevol expedient de despesa. 

La Tresoreria de l’Ajuntament és la responsable de l’alta de tercers. Hi ha 
un procediment per a donar d’alta els tercers en què els proveïdors han 
d’aportar documentalment, mitjançant un model d’instància, les seues 
dades personals i bancàries. Les dades corresponents a les altes de 
tercers es gestionen a través de l’aplicació Delta i també s’introdueixen 
manualment en l’aplicació Sicalwin. 

Gestió de les despeses: Retenció, autorització, disposició de la despesa i 
comptabilització de l’obligació reconeguda. 

Una vegada aprovats i introduïts en l’aplicació Sicalwin, els pressupostos 
disponibles (bé del pressupost prorrogat, del pressupost aprovat o de les 
modificacions aprovades) les diferents àrees de l’Ajuntament poden 
iniciar la seua gestió i realitzar els passos per utilitzar els crèdits 
disponibles. 

La gestió i comptabilització de la despesa les efectuen els responsables 
de les àrees a través de les aplicacions Sicalwin i Firmadoc, amb què es 
realitzen operacions de retenció de crèdits, autorització, disposició dels 
crèdits i comptabilització de l’obligació. 

En tots els casos, les operacions solament les poden realitzar les 
persones que tenen els permisos per realitzar una gestió determinada. 

En general s’exigeix la participació i signatura digital de diverses 
persones per comptabilitzar i aprovar una despesa i, en tots els casos, 
existeix un procediment de fiscalització, també validat `per mitjà de 
signatura digital.  

Els procediments de gestió de la despesa exigeixen la participació, a 
través de l’aplicació, de les persones que  tenen assignades cadascuna de 
les tasques, d’acord amb el procediment definit en l’aplicació Sicalwin, 
de manera que una despesa no la pot aprovar l’òrgan competent si 
prèviament no l’ha proposada la persona que hi té la competència. 

Una vegada realitzada la despesa, en la Intervenció es registren i 
escanegen les factures remeses pels proveïdors, aquestes s’incorporen a 
l’aplicació Sicalwin per comptabilitzar-les i estan visibles en tot moment 
per al participants en el procés. 
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Les factures es posen a disposició de l’àrea competent perquè les 
tramite, aquesta les verifica a través de l’aplicació i, mitjançant 
signatures digitals, les valida i les aprova. 

Una vegada aprovades, d’acord amb els procediments establits per a 
cada tipus de despesa, es fiscalitza i comptabilitza en Sicalwin l’obligació 
reconeguda pel Departament de la Intervenció. 

Per a la fiscalització dels diferents tipus d’expedients, la Intervenció 
utilitza una aplicació auxiliar de desenvolupament propi que preveu els 
tipus de verificacions que cal realitzar i genera els informes de 
fiscalització corresponents. 

Una vegada fiscalitzats i comptabilitzades les despeses, les obligacions 
reconegudes estan disponibles en l’aplicació Sicalwin per tramitar els 
pagaments des de la Tresoreria. 

La descripció gràfica del subprocés de recepció, aprovació, fiscalització i 
comptabilització de les factures la detallem en el gràfic següent. 
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Pagaments 

La gestió de les obligacions pendents de pagament correspon a la 
Tresoreria municipal. 

Els pagaments es realitzen, com a norma general, mitjançant 
transferència bancària. 

El procediment de gestió de pagaments, parteix de les obligacions 
reconegudes comptabilitzades en Sicalwin. Les llistes de pagaments 
pendents s’imprimeixen en la Tresoreria per tramitar-los. Les relacions 
de pagaments s’imprimeixen en paper, les signa el tresorer i el regidor 
d’Hisenda i es remeten a la Intervenció perquè les fiscalitze. 

En el procés de fiscalització, la Intervenció comprova que els pagaments 
que s’han de realitzar es corresponen amb les obligacions reconegudes 
no pagades, els imports totals i líquids que cal pagar, les partides 
pressupostàries i els tercers. Realitzada la fiscalització, l’interventor 
signa en l’aplicació Scalwin i sobre el paper la relació de pagaments. 

En la Tresoreria, a partir de l’aplicació es genera un fitxer de pagaments 
en el format corresponent de l’Associació Espanyola de Banca (C34), per 
remetre a l’entitat financera mitjançant els sistemes de pagament 
electrònics. 

Les ordres de pagament signades manualment es remeten mitjançant 
correu electrònic, fax o físicament, segons els casos, a les entitats 
financeres. Aquestes entitats no realitzen els pagaments fins que no es 
remeten aquestes ordres. 

A més del procediment de pagaments habitual que s’ha descrit, 
l’Ajuntament també disposa d’altres procediments de pagament com ara 
la caixa fixa i els pagaments a justificar. 

La regla 21 de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament regula 
els pagaments que s’han de justificar, per atendre els pagaments de 
despeses per a les quals no és possible obtenir els justificants abans del 
pagament, si bé aquesta no ha sigut desenvolupada per l’Ajuntament, 
per la qual cosa els procediments no preveuen tots els aspectes de 
control desitjables i/o exigits per la normativa. 

En la regla 22 de les bases d’execució del pressupost s’especifiquen les 
normes de funcionament dels acomptes de caixa fixa als habilitats per a 
despeses corrents de caràcter repetitiu d’import reduït (inferiors a 2.000 
euros). 

En 2011 es disposava d’una targeta de crèdit que va ser cancel·lada en 
2012. 
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La descripció gràfica del subprocés de pagaments la detallem en el gràfic següent: 
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Gestió de reintegraments de pagaments 

L’Ajuntament té establits procediments per verificar els pagaments. 
Quan es produeixen pagaments indeguts, els departaments de gestió 
afectats realitzen els tràmits per obtenir la devolució de les quantitats 
pagades indegudament. Els imports recuperats es comptabilitzen en 
Sicalwin una vegada recaptats. 

Gestió d’ingressos i cobraments en la Tresoreria 

L’Ajuntament recapta els ingressos liquidats en voluntària, a través dels 
seus centres de cobrament (caixes d’efectiu), caixers automàtics i també 
mitjançant comptes restringits de recaptació d’entitats bancàries 
col·laboradores. 

La recaptació dels cobraments en executiva la té delegada en l’organisme 
de recaptació dependent de la Diputació d'Alacant des de l’exercici 1993. 

En setembre de 2013, l’Ajuntament va aprovar el conveni de delegació en 
matèria de gestió, recaptació tributària i ingressos de dret públic entre 
l’Ajuntament d’Alacant i la Diputació d’Alacant, que estén la 
col·laboració en aquestes matèries als tributs en període voluntari. 

L’Ajuntament disposa de set caixes d’efectiu en diferents dependències 
municipals: 01 Caixa Principal, 02 Caixa tresoreria (caixer), 03 Caixa i 
caixer automàtic Babel (policia), 04 Caixer Tossal (piscina), 05 Caixa 
piscina Babel, 06 Caixer estadi atletisme, 07 Caixer Castell (a partir de 
2013). 

El control dels saldos d’efectiu en aquestes caixes de l’Ajuntament es 
realitza per mitjà de l’aplicació “Cobrament en tresoreria” que genera els 
documents dels arquejos diaris en les caixes de la Corporació que 
s’utilitzen com a referència per comptabilitzar els ingressos i traspassos 
en l’aplicació Sicalwin. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ D’AUTORIA D’EFICÀCIA DELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ I DE CONTROL INTERN DELS PROCEDIMENTS DE 
GESTIÓ DE LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT D’ALACANT. EXERCICIS 
DE 2011 A 2013. 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 7 de febrer de 2014 i, 
n’informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 1 de l’esborrany de l’Informe. Marc organitzatiu. 

Comentaris: 

En l’al·legació s’afirma que ja s’han elaborat els documents que integren 
la política de seguretat que es troben pendents d’aprovació. 

No s’hi aporta documentació acreditativa que s’haja aprovat una política 
general de seguretat. Els documents aportats fan referència a una 
política de seguretat de les dades personals que constitueix solament 
una part de la política general de seguretat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 3. Plans d’adequació als esquemes nacionals de seguretat. 

Comentaris: 

En l’al·legació s’indica que es té previst aprovar en 2014 el pla 
d’adequació al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat, per no s’hi aporta documentació que acredite 
l’elaboració d’aquest pla. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 4. Document de Seguretat LOPD. 
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Comentaris: 

S’hi al·lega que l’Ajuntament ja disposa del Document de Seguretat de la 
Informació que exigeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. En la 
documentació s’aporta una certificació sobre la recepció del document 
en l’Ajuntament, però no s’aporta el document mateix ni l’acord que el 
va aprovar. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6. Procediment d’identificació i comunicació de les necessitats de 
programari i gestió de canvis en les aplicacions. 

Comentaris: 

En les al·legacions s’indica que sí que hi ha un procediment 
d’identificació i comunicació de les necessitats de programari i per als 
canvis en aplicacions. 

No s’aporta documentació en relació amb el procediment d’identificació i 
comunicació de necessitats de programari. 

Pel que fa al procediment de gestió de canvis en aplicacions, el document 
que s’hi aporta, esquemàtic i breu, considera alguns dels controls d’un 
procediment d’aquesta mena, però no tots. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el segon paràgraf de l’apartat 5.6 de l’esborrany, que es redacta 
així: 

“Pel que fa a la gestió de canvis, si bé es disposa de procediments tècnics 
associats, resta pendent el desenvolupament dels aspectes següents: 

- Creació d’un entorn de proves. 

- Inclusió en el procediment de les proves que cal realitzar i de la 
necessitat d’aprovar-les prèviament al passe a producció. 

- Definició d’un procés d’emergència per revertir possibles canvis 
defectuosos. 

- Registre de canvis realitzats.” 
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Cinquena al·legació 

Apartat 7. Operacions dels sistemes d’informació. Gestió dels proveïdors 
de serveis i clàusules de confidencialitat. 

Comentaris: 

S’hi indica que en la legislació de contractes i la base 18a es preveu la 
figura del responsable del contracte i que en tots els contractes tramitats 
que siguen mínimament rellevants s’inclou una clàusula de 
confidencialitat. 

Això no obstant, en la revisió realitzada vam observar l’existència de 
contractes sense clàusules sobre nivells de servei i/o de confidencialitat, 
entre aquests els de l’aplicació Sicalwin. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 8. Seguretat en els accessos als centres de procés de dades (CPD). 

Comentaris: 

En l’al·legació s’indica que s’ha esmenat algun dels factors de risc sobre 
la seguretat del Centre de Procés de Dades (CPD). 

Les conclusions i recomanacions es refereixen a la data de revisió. No 
s’aporta cap evidència de les millores realitzades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 12.  

Comentaris: 

S’hi indica que hi ha diversos sistemes per a l’emmagatzemament 
d’incidències esdevingudes en els sistemes d’informació i s’assenyala 
que s’hi emmagatzemen “els que s’han considerat més rellevants” i per 
un any. 

No s’aporta acreditació de la modificació de directives d’auditoria ni de 
l’activació del registre d’auditoria i no consta que s’haja aprovat un 
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procediment de revisió periòdica d’incidències i activitats en la xarxa. A 
més, el període de retenció d’un any no es considera suficient. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 13. Continuïtat del servei. 

Comentaris: 

En l’al·legació es fa referència a una sèrie de sistemes, tècniques i 
configuracions en alta disponibilitat de diferents sistemes crucials que 
s’identificaren durant el treball realitzat. 

Això no obstant en l’Informe es fa referència a un pla de continuïtat 
aprovat a alt nivell directiu, que inclou l’aprovació d’una sèrie de 
previsions (sobre sistemes crucials, temps de recuperació i períodes de 
retenció de la informació) que no estan definides en les tècniques 
descrites en l’al·legació. Tampoc no s’indica res en l’al·legació sobre la 
realització de proves periòdiques.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 6, punt 1. 

Comentaris: 

L’al·legació detalla una sèrie de procediments seguits en l’Ajuntament 
per a elaborar el pressupost que, d’acord amb el seu criteri, garanteixen 
que no hi haja errors i que es revisen a posterior les dades introduïdes a 
través de la fiscalització de la Intervenció General. 

La incidència que posa de manifest l’Informe se centra en la utilització 
d’una aplicació externa a l’aplicació comptable Sicalwin que permet 
l’enregistrament de dades sobre el pressupost de manera directa sobre la 
base de dades d’aquesta darrera aplicació. Els controls que es descriuen 
en l’al·legació no garanteixen que, una vegada realitzats els processos de 
revisió, no es modifiquen els imports consignats. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 
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Desena al·legació 

Apartat 6, punt 5. 

Comentaris: 

S’indica que per a determinats supòsits cal desblocar les dades de 
registre de factures i que la data d’emissió de la factura solament es pot 
modificar fins que es comptabilitza. Pel que fa als càlculs d’IVA s’indica 
que no es verifiquen per economia en l’entrada de dades. 

Els controls d’integritat en l’entrada de dades de documents com ara les 
factures són essencials per garantir la fiabilitat de les dades processades 
en el sistema comptable. Els controls recomanats en aquest apartat de 
l’Informe són els habituals en els processos de gestió de comptes. Pel que 
fa a la data de registre, una interfície amb el registre general d’entrada 
milloraria el control de la integritat sobre aquesta dada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apartat 6, punt 6. 

Comentaris: 

En l’al·legació s’assenyala que els processos de fiscalització estan definits 
en l’aplicació de fiscalització utilitzada i en el circuit de tramitació de 
documents de Sicalwin. S’indiquen controls específics sobre NIF i 
comptes bancaris, així com sobre saldos d’obligacions en els pagaments 
per realitzar. 

Tanmateix, d’acord amb la revisió realitzada, l’aplicació de fiscalització 
permet gestionar sense considerar tots els controls previstos en aquesta, 
i la signatura dels documents en Sicalwin no garanteix, per ella mateixa, 
que la fiscalització s’haja realitzat correctament. Amb aquest objecte, 
l’existència de procediments de fiscalització aprovats és un control 
desitjable. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’Informe. 
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