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RESUM
La Sindicatura de Comptes ha auditat les despeses de personal de la Generalitat de l’exercici
2019, que han ascendit a un total de 6.091,5 milions d’euros, corresponents a 138.163
empleats (Administració general, sanitaris, docents i personal de justícia).
Al seu torn, també s’han revisat els controls de ciberseguretat més rellevants relacionats
amb els sistemes d’informació per a la gestió de la nòmina del personal no sanitari.

Opinió d’auditoria financera
-

En l’informe s’assenyala que estan infravalorades en 122,8 milions d’euros tant les
despeses de personal del compte del resultat economicopatrimonial de 2019 com les
provisions comptabilitzades en el balanç al tancament de l’exercici (pel reconeixement
de la carrera professional del personal temporal sanitari i del personal interí i per la
reducció de la jornada d’interins).

-

Segons es desprén de l’informe, excepte per l’efecte dels fets descrits en el paràgraf
anterior, les despeses de personal s’han preparat, en els aspectes significatius, d’acord
amb el marc normatiu d’informació financera i pressupostària que hi resulta aplicable
i, en particular, amb els principis i criteris comptables.

Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals i
reglamentaris en matèria de personal
-

La temporalitat del personal estatutari de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública (CSUSP) estava en 2019 en uns nivells molt elevats, ja que
representava el 61,1% del total i havia augmentat més de 20 punts en el període
2012-2019, segons pot apreciar-se en el gràfic següent:
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-

Les últimes ofertes públiques d’ocupació no han pal·liat aquesta situació.

-

A més, els plans d’ordenació de recursos humans de les institucions sanitàries
dependents de la CSUSP publicats fins al moment no compleixen el que es disposa en
la Llei 55/2003, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut. L’actual
situació d’emergència sanitària ha posat de manifest la necessitat urgent que la CSUSP
realitze una planificació estratègica de recursos humans de les institucions sanitàries.

-

D’altra banda, la CSUSP no publica les relacions de llocs de treball de personal estatutari
en el DOGV.

Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals i
reglamentaris en matèria de seguretat de la informació i protecció de
dades personals
-

La principal conclusió és que la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic no ha satisfet
tots els requeriments normatius previstos en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). En particular, no ha satisfet els relatius
a la realització d’auditories de seguretat biennals, realització d’anàlisi de riscos dels
sistemes d’informació, classificació formal d’aquests, aprovació de la declaració
d’aplicabilitat de l’ENS i la publicació en la seu electrònica de les declaracions de
conformitat i els distintius corresponents.

-

A més, han de realitzar-se algunes actuacions per a aconseguir un nivell satisfactori de
compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, i del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Conclusions sobre els controls de ciberseguretat
Hem revisat una sèrie de controls de seguretat aplicats per la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) sobre els sistemes d’informació
que donen suport als processos de gestió de les nòmines no sanitàries. Com a resultat del
treball realitzat, cal destacar les conclusions següents:
-

Amb caràcter general, el grau de control existent en la gestió dels controls de
ciberseguretat revisats aconsegueix un índex de maduresa del 58,6%, que es
correspon amb un nivell de maduresa N2, repetible però intuïtiu; és a dir, els
controls es realitzen, però hi ha controls parcialment establits o bé els procediments
no s’han formalitzat degudament.
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En el gràfic següent es reflecteix el nivell de maduresa per a cada un dels controls
revisats respecte a l’objectiu del 80% definit per l’ENS.
CBCS 1

CGTI‐D4 75,8

CBCS 2

50,5
59,5

Índex de maduresa
observat
CGTI‐D3

60,3

61,5

56,5

CBCS 4

Objectiu

46,2

CGTI‐D2

CBCS 8

CBCS 1 Inventari de dispositius autoritzats i no autoritzats

CGT-D2 Mecanismes d’identificació i autenticació

CBCS 2 Inventari de programari autoritzat i no autoritzat

CGTI-D3 Gestió de drets d’accés

CBCS 4 Ús controlat de privilegis administratius

CGTI-D4 Gestió d’usuaris

CBCS 8 Compliment de legalitat

-

És necessari que els òrgans de la CHME prenguen consciència de la necessitat
d’aconseguir els nivells exigits per la normativa per a la protecció dels sistemes
d’informació.

-

Els recursos humans i materials assignats a la protecció dels sistemes de la
informació i les comunicacions de la Generalitat són insuficients, tenint en
compte la seua grandària i complexitat, per a fer front a les ciberamenaces,
contínuament creixents tant en nombre com en perillositat.

-

La millora dels controls de ciberseguretat requereix actuacions i inversions, tant en
mitjans materials com personals, que han de ser adequadament planificades i
pressupostades. Els plans i accions per a millorar els controls existents exigeixen un
suport decidit, tant per part dels òrgans superiors i nivell directiu de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, com del mateix Consell de la Generalitat.

Com a resultat del treball de fiscalització, s’han efectuat recomanacions tendents a
esmenar les deficiències de control intern observades.

NOTA
Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als
lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del
treball realitzat.
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en milions d’euros. S’ha efectuat un
arredoniment per a mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor
exacte i no la suma de dades arredonides. Els percentatges també s’han calculat sobre els valors
exactes i no sobre els arredoniments. Els imports inferiors a un milió d’euros s’expressen en euros.
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1. INTRODUCCIÓ
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de
l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes, 1 i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2020
(PAA2020), ha auditat les despeses de personal de la Generalitat de l’exercici 2019.
Les despeses de personal de la Generalitat Valenciana han ascendit en 2019 a un total de
6.091,5 milions d’euros que corresponen a un total de 138.163 empleats (Administració
general, sanitaris, docents…).
En combinació amb aquesta fiscalització hem realitzat una auditoria financera del Compte
de l’Administració de la Generalitat els resultats de la qual són objecte d’un informe
específic i diferenciat, la lectura del qual resulta recomanable per a una adequada
comprensió del present informe. Així mateix, està en marxa una auditoria operativa de la
gestió del personal sanitari de la Generalitat, la finalització del qual està prevista en 2021.
El marc normatiu que resulta aplicable es detalla en l’apèndix 1.

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
GENERALITAT EN RELACIÓ AMB LES DESPESES DE
PERSONAL
D’acord amb la normativa, en el període fiscalitzat la responsabilitat de l’administració de
la nòmina del personal no sanitari correspon a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
(CHME), específicament a la Direcció General de Pressupostos. Des del punt de vista tècnic,
la gestió de les aplicacions informàtiques i els actius que suporten i garanteixen una gestió
adequada del personal i de la nòmina de personal no sanitari correspon a la Direcció
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), també integrada en
la CHME.
La gestió de la nòmina del personal sanitari és responsabilitat de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública (CSUSP) i es troba assignada a la Direcció General de Règim
Econòmic i Infraestructures. La competència en la gestió d’expedients de personal és
atribuïda a la Direcció General de Recursos Humans. D’altra banda, la gestió de les
aplicacions informàtiques i els actius que suporten i garanteixen una gestió adequada del
personal i de la nòmina de personal sanitari correspon a la Subdirecció General de Sistemes
d’Informació per a la Salut (CSUSP).
La Intervenció General de la Generalitat (IGG), en la seua qualitat de centre gestor de la
comptabilitat pública, és responsable d’elaborar el Compte de l’Administració de la

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d'acord amb la
nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat (DOGV
núm. 8169, de 14/11/2017).
1
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Generalitat, que va ser aprovat pel Consell el 7 d’agost de 2020. El conseller d’Hisenda i
Model Econòmic va presentar a la Sindicatura de Comptes, aquest mateix dia, el Compte
General de la Generalitat de l’exercici 2019, en el qual s’integra el Compte de l’Administració
de la Generalitat, dins del termini ampliat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Els diferents òrgans de direcció de les conselleries i la IGG han de garantir que les activitats
de gestió del personal i de la nòmina, les operacions pressupostàries i la informació
reflectida en els comptes anuals resulten conformes amb les normes aplicables i han
d’establir els sistemes de control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat i
per a permetre la preparació i presentació de comptes anuals, lliures d’incorrecció material,
deguda a frau o error.
La DGTIC és l’òrgan directiu responsable que existisquen uns controls adequats sobre els
sistemes d’informació i les comunicacions, i ha de garantir que els controls de seguretat
proporcionen una garantia raonable que les dades, la informació i els actius dels sistemes
d’informació compleixen amb les cinc dimensions de la seguretat de la informació que
estableix l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS): confidencialitat, integritat, disponibilitat,
autenticitat i traçabilitat.

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre el capítol 1 de despeses de personal
de l’estat de liquidació del pressupost i les despeses de personal, reflectides en el compte
del resultat economicopatrimonial del Compte de l’Administració de la Generalitat de 2019,
basada en la nostra auditoria, que és d’abast limitat i, per tant, no versa sobre els comptes
anuals en el seu conjunt, sinó sobre l’element assenyalat. Per a això, hem dut a terme el
treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de
control extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests
principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i
executem la fiscalització amb la finalitat d’obtindre una seguretat raonable que les despeses
de personal recollides en el Compte de l’Administració de la Generalitat de 2019 estan
lliures d’incorreccions materials.
Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtindre evidència d’auditoria
sobre els imports i la informació revelada en el component auditat dels comptes anuals. Els
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos
d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes
valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per
part de l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments
d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies. Una auditoria també
inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat
de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la
presentació de l’epígraf auditat.
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En l’àmbit de l’auditoria de compliment de determinades obligacions legals i
reglamentàries, la revisió s’ha limitat bàsicament a l’aplicació de procediments analítics i
activitats d’indagació sobre la gestió de la nòmina. No hem dut a terme una auditoria sobre
compliment general, per la qual cosa la nostra conclusió proporciona només seguretat
limitada sobre la gestió del personal, d’acord amb el treball realitzat.
La revisió s’ha centrat en les despeses de personal de la nòmina de personal de
l’Administració general, docents i justícia, la seua comptabilització i els controls implantats
en la gestió de la nòmina d’aquest personal, encara que també ha inclòs la comptabilització
de la nòmina de sanitat i aspectes connexos relacionats amb aquesta nòmina.
També hem revisat els controls de ciberseguretat més rellevants relacionats amb els
sistemes d’informació per a la gestió de la nòmina del personal no sanitari. La revisió
d’aquests controls s’ha realitzat d’acord amb la metodologia establida en el Manual de
fiscalització de la Sindicatura de Comptes.
Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i
adequada per a fonamentar la nostra opinió d’auditoria sobre les despeses de personal
d’acord amb l’abast que s’exposa en aquest apartat, així com també per a fonamentar les
nostres conclusions sobre el compliment de determinades obligacions legals i
reglamentàries i sobre l’estat dels controls interns, inclosos els relatius a la seguretat dels
sistemes d’informació.
Així mateix, es pretén oferir propostes correctores a les possibles deficiències 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.
També hem realitzat un seguiment de les recomanacions dels informes d’exercicis anteriors.
En l’apèndix 2 s’inclouen de forma detallada les observacions i constatacions relatives a la
revisió de personal, que serveixen de base per a fonamentar l’opinió que es mostra en
l’apartat 5, mentre que la metodologia de la revisió dels controls de ciberseguretat es
mostra en l’apèndix 3.

4. FONAMENT DE L’OPINIÓ D’AUDITORIA AMB
EXCEPCIONS
1.

Provisions per a despeses de personal sanitari
En l’exercici 2019 s’han comptabilitzat provisions per valor de 22,5 milions d’euros per
a cobrir els costos del reconeixement de la carrera i desenvolupament professional del
personal temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les estimacions
que hem realitzat sobre les despeses corresponents a 2019 o anteriors a què serà
necessari fer front com a conseqüència de l’execució de sentències judicials fermes i/o
en aplicació dels decrets que s’han aprovat en 2020 per al reconeixement d’aquestes
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retribucions ascendeixen, almenys, a 37,4 milions
comptabilitzats.
2.

d’euros addicionals

als

Provisions de despeses de personal de l’Administració general per reducció de jornada
d’interins
No s’han registrat provisions per les reclamacions judicials interposades per part de
personal funcionari interí de la Generalitat afectat per la reducció de jornada prevista
en el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell. Davant potencials reclamacions
de tots els afectats, el total d’indemnitzacions ascendiria a 16,2 milions d’euros, que
haurien d’haver sigut objecte de provisió a 31 de desembre de 2019.

3.

Provisions de despeses de personal de l’Administració general per reconeixement de
la carrera professional d’interins
No s’han registrat provisions pels imports de drets meritats del personal interí de
l’Administració general en concepte de retribucions per carrera professional,
reconeguts en diverses sentències judicials, i que es va aprovar amb caràcter general
per mitjà de l’Acord de 5 d’abril de 2019, del Consell. Al llarg de l’exercici 2020, s’han
abonat per aquest concepte 69,2 milions euros, 57,3 en concepte de sous i salaris i
11,9 per les quotes corresponents de cotitzacions socials, imports que haurien d’haverse retingut com a provisió a 31 de desembre de 2019.

Les provisions comptabilitzades en el balanç al tancament de l’exercici pels tres conceptes
assenyalats i les despeses de personal del compte del resultat economicopatrimonial de
2019 estan infravalorats en 122,8 milions d’euros.

5. OPINIÓ DE L’AUDITORIA FINANCERA DE LES DESPESES
DE PERSONAL
En la nostra opinió, excepte per l’efecte dels fets descrits en l’apartat 4 anterior, el capítol 1
de despeses de personal de l’estat de liquidació del pressupost i les despeses de personal,
reflectits en el compte del resultat economicopatrimonial del Compte de l’Administració de
la Generalitat de 2019, s’han preparat, en els aspectes significatius, de conformitat amb el
marc normatiu d’informació financera i pressupostària aplicable i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que conté.
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6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ
D’AUDITORIA FINANCERA
Durant el treball de fiscalització s’han posat de manifest les qüestions següents, que no són
prou rellevants per a afectar l’opinió d’auditoria però que considerem necessari posar de
manifest per a una millor comprensió de la fiscalització.
1.

Arrossegament de despeses entre exercicis de la nòmina de sanitat.
S’ha observat que, amb càrrec al pressupost de 2019, s’han comptabilitzat despeses
de personal de 2018 del programa “Assistència sanitària”, per les nòmines del personal
substitut i d’atenció continuada, per 39,8 milions d’euros, així com les quotes de la
Seguretat Social a càrrec de la Generalitat dels mesos de novembre i desembre, per
91,4 milions d’euros. De la mateixa manera, no s’han imputat al pressupost en 2019
les despeses anteriorment referides, per un import conjunt de 141,9 milions d’euros,
que a 31 de desembre de 2019 es troben registrades en el compte 413, “Creditors per
operacions reportades”. L’efecte net resultant és de 10,7 milions d’euros.

7. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES
REQUERIMENTS LEGALS I REGLAMENTARIS
Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de manifest, durant l’exercici 2019, els
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de fons públics
relacionada en l’apèndix 1:

Gestió de personal
1.

La temporalitat del personal estatutari de la CSUSP estava en 2019 en uns nivells
molt elevats, ja que el personal temporal representava el 61,1% del personal
estatutari total i havia augmentat 2,2 punts respecte a l’exercici anterior; més de 20
punts en el període 2012-2019, segons pot apreciar-se en el gràfic següent.
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Gràfic 1. Evolució de la temporalitat del personal sanitari
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L’oferta pública d’ocupació (OPO) en l’àmbit de la sanitat per als exercicis 2017 i 2018
preveia una oferta de 5.029 i 6.790 places respectivament, i la de l’exercici 2019,
aprovada el 13 de desembre de 2019 (DOGV de 19 de desembre), preveia una oferta
d’únicament 2.032 places. Aquestes ofertes són clarament insuficients per a reduir la
temporalitat, ja que, segons certifica la CSUSP, el personal estatutari temporal
ascendeix a 31.370 empleats a 31 de desembre de 2019. (Vegeu apèndix 2.)
La dilació en la celebració dels processos selectius s’ha vist agreujada en 2020 per la
situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19, que ha suposat la
paralització dels processos selectius en vigor i l’ajornament de les noves convocatòries.
Aquesta situació ha deixat patents, a més, les dificultats que l’alta temporalitat planteja
en la consecució dels objectius d’eficiència en l’assignació dels recursos públics i
d’eficàcia en la prestació dels serveis públics que marquen els articles 31.2 i 103.1 de
la Constitució.
La CSUSP ha d’agilitar la cobertura d’aquestes places, d’acord amb els procediments
legals (en la data de realització del treball de camp, setembre de 2020, encara estaven
pendents de finalització els processos selectius de totes les OPO de 2017 a 2019
esmentades), planificar les accions adequades i executar les mesures necessàries per
a reduir aquesta característica persistent, que condiciona negativament la prestació
del servei sanitari, la qual cosa és greu en un període de crisi pandèmica com l’iniciat
en el primer trimestre de 2020.
2.

En el nostre informe de l’exercici 2018 indiquem que els plans d’ordenació de
recursos humans de les institucions sanitàries (PORHIS) dependents de la CSUSP
publicats fins al moment no compleixen el que es disposa en l’article 13 de la Llei
55/2003, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut, ja que no
especifiquen els objectius en matèria de personal ni els efectius i l’estructura de
recursos humans que es consideren adequats per a complir aquests objectius. Aquesta
situació s’ha mantingut en l’exercici 2019.
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L’actual situació d’emergència sanitària ha posat de manifest la urgent necessitat que
la CSUSP realitze una planificació estratègica de recursos humans de les institucions
sanitàries, que s’ajuste als requeriments normatius i resulte eficaç, de manera que
permeta adaptar aquest tipus de recursos a les necessitats reals i, al seu torn, reduir la
temporalitat en l’ocupació.
En 2020 s’ha dictat la Resolució de 14 de febrer de 2020, de la CSUSP, per la qual es
publica el pla anual de gestió 2020 en desenvolupament del PORHIS, en el qual es
detallen diverses actuacions, però no s’especifiquen els objectius de prestació de
serveis sanitaris ni l’estructura de recursos humans necessària per a aconseguir-los. És
a dir, es continua incomplint la normativa indicada i continua sent un pla no mesurable.
3.

La CSUSP no publica les relacions de llocs de treball de personal estatutari en el
DOGV.
En el portal de transparència es publica un resum per centres de gestió del personal
estatutari al servei de les institucions sanitàries que no conté informació sobre les
retribucions complementàries, localitat, centre de treball, mèrits o forma de provisió, ni
la data o l’òrgan d’aprovació d’aquesta relació.
Les comprovacions realitzades han posat de manifest que la informació publicada en
el portal de transparència, tant en relació amb el personal estatutari com en relació
amb el personal funcionarial, no està actualitzada.

4.

La revisió dels efectius de dos serveis de la CSUSP ha posat de manifest que tres
empleats estatutaris temporals estan indegudament adscrits als serveis centrals de la
CSUSP. La relació funcionarial especial del personal estatutari, tal com assenyala l’article
2 de la Llei 55/2003, es correspon amb la relació administrativa del personal que presta
els seus serveis en els centres i institucions sanitàries dels serveis de salut. Per a la
cobertura de vacants o necessitats temporals en els serveis centrals de la Conselleria
ha d’acudir-se al personal funcionari i a les borses d’ocupació temporal constituïdes a
aquest efecte.

5.

En un lloc de caràcter temporal de la CSUSP hem observat que s’ha excedit en 12 mesos
la duració autoritzada per a això.

Seguretat de la informació i protecció de dades personals
6.

La CHME no ha satisfet tots els requeriments normatius previstos en el Reial
Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS),
en particular els relatius a la realització d’auditories de seguretat biennals, realització
d’anàlisi de riscos dels sistemes d’informació, classificació formal d’aquests, aprovació
de la declaració d’aplicabilitat de l’ENS i la publicació en la seu electrònica de les
declaracions de conformitat i els distintius corresponents.

7.

També han de realitzar-se algunes actuacions per a aconseguir un nivell
satisfactori de compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
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Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i el Reglament Europeu de
Protecció de Dades (RGPD), com elaborar i publicar la relació d’activitats de
tractament de dades personals dels tres departaments de la Generalitat que tenen
pendent fer-ho: Presidència, Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
En al·legacions, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública informa que
“en data 12 de juny de 2020 s’adjudica un contracte menor [...] per a realitzar les
activitats necessàries dirigides al fet que la Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública complisca les obligacions establides en la normativa de protecció
de dades”.
8.

No s’ha realitzat en l’exercici 2019 l’auditoria del Registre Unificat de Factures de
la Generalitat prevista en l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls
de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el sector
públic.

8. CONCLUSIONS SOBRE ELS CONTROLS DE
CIBERSEGURETAT
Hem revisat una sèrie de controls generals de tecnologies de la informació (CGTI), formats
pels controls bàsics de ciberseguretat (CBCS) que s’han considerat rellevants i els controls
d’accés lògic (D2, D3 i D4), aplicats per la Direcció General de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions (DGTIC) sobre els sistemes d’informació que donen suport als
processos de gestió de les nòmines. En la majoria dels casos, per tractar-se de CGTI,
abasten el conjunt dels sistemes d’informació, no sols els sistemes de gestió de personal i
nòmines; per tant, les conclusions poden generalitzar-se.
Com a resultat del treball realitzat, cal concloure que, amb caràcter general, el grau de
control existent en la gestió dels controls de ciberseguretat revisats arriba a un índex
de maduresa del 58,6%, que es correspon amb un nivell de maduresa N2, repetible
però intuïtiu; és a dir, els controls es realitzen, però hi ha controls parcialment establits o
bé els procediments no s’han formalitzat degudament.
Els sistemes d’informació de la Generalitat, d’acord amb la declaració INES (Informe
Nacional de l’Estat de Seguretat) de 2019 realitzada per la DGTIC al Centre Criptològic
Nacional (CCN), estan classificats com de categoria de seguretat de nivell MITJÀ, encara
que no consta l’aprovació formal d’aquesta classificació. Així, d’acord amb aquesta
categoria, el nivell de maduresa requerit pel Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i que també és aplicable per als controls
revisats en aquesta auditoria, és N3, procés definit, amb un índex de maduresa del 80%.
En conseqüència, l’índex de compliment conjunt és del 73,3%, que resulta de comparar
l’indicador de maduresa observat (58,6%) amb el nivell requerit o objectiu (80%) que ha de
tindre el sistema segons l’ENS.
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En el gràfic que es mostra a continuació es reflecteix el nivell de maduresa per a cada un
dels controls revisats respecte a l’objectiu definit d’acord amb l’ENS (el detall dels controls
es mostra en l’apèndix 3.
Gràfic 2. Maduresa dels controls de seguretat revisats
CBCS 1

CGTI‐D4 75,8

CBCS 2

50,5
59,5

Índex de maduresa
observat
CGTI‐D3

60,3

61,5

56,5

CGTI‐D2

CBCS 4

Objectiu

46,2

CBCS 8

CBCS 1 Inventari de dispositius autoritzats i no autoritzats

CGT-D2 Mecanismes d’identificació i autenticació

CBCS 2 Inventari de programari autoritzat i no autoritzat

CGTI-D3 Gestió de drets d’accés

CBCS 4 Ús controlat de privilegis administratius

CGTI-D4 Gestió d’usuaris

CBCS 8 Compliment de legalitat

És necessari que els òrgans de la CHME prenguen consciència de la necessitat
d’aconseguir els nivells exigits per la normativa per a la protecció dels sistemes
d’informació enfront de la multitud d’amenaces existents, a fi de garantir la consecució
dels objectius de l’entitat, l’adequada prestació de serveis als ciutadans i la protecció de la
informació i de la resta dels actius dels sistemes d’informació.
Els recursos humans i materials assignats a la protecció dels sistemes de la
informació i les comunicacions de la Generalitat són insuficients, tenint en compte la
seua grandària i complexitat, per a fer front a les ciberamenaces, contínuament creixents
tant en nombre com en perillositat.
La millora dels controls de ciberseguretat requereix actuacions i inversions, tant en
mitjans materials com personals, que han de ser planificades i pressupostades
adequadament. Els plans i accions per a millorar els controls existents necessiten un
suport decidit tant per part dels òrgans superiors i nivell directiu de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, com del mateix Consell de la Generalitat, ja que afecten
totes les conselleries i tots els serveis prestats als ciutadans.
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9. RECOMANACIONS
Els òrgans responsables de la Generalitat, a més d’adoptar les mesures correctores dels fets
descrits en els apartats anteriors, han de tindre en compte les recomanacions que a
continuació s’assenyalen per a millorar la gestió de personal de l’Administració de la
Generalitat:

Recomanacions en relació amb la gestió de personal
Dirigides al Consell
1.

Recomanem homogeneïtzar la gestió del personal en totes les conselleries, utilitzant
un únic sistema informàtic integrat de gestió per a tots els col·lectius i gestions de la
Generalitat, la qual cosa permetria aprofitar les sinergies creades per la col·laboració
de tots els departaments implicats, estalvis en el seu manteniment i evitar els riscos de
falta d’integritat derivats de l’ús simultani de tecnologies semiobsoletes incompatibles
al costat d’altres d’última generació. Per a això recomanem analitzar i planificar
adequadament, amb la participació de tots els departaments responsables del personal
(de l’Administració general, docent, de justícia i personal sanitari), els requeriments
específics que faciliten la total integració d’aquests col·lectius en una mateixa eina que
substituïsca la multiplicitat existent actualment.

2.

S’han d’elaborar i aprovar procediments que garantisquen que els expedients de
personal es mantinguen actualitzats i complets, i agilitar la instauració de l’expedient
electrònic en tots els sectors de la Generalitat.

Dirigides a la CHME
3.

Recomanem establir un sistema d’alertes en l’aplicació SIGNO de manera que en
assignar un lloc de treball a un empleat, encara que la informació bàsica del lloc (grup
i nivell) no s’autocomplete, almenys avise l’operador de la que li correspon segons la
relació de llocs de treball aprovada.

4.

Recomanem realitzar una revisió exhaustiva del mestre de conceptes retributius de
l’aplicació SIGNO, de manera que es bloquegen els conceptes obsolets i
s’introduïsquen, en els casos necessaris, modificacions en la denominació dels
conceptes que aclarisquen les característiques fiscals i de cotització a la seguretat social
de cada un i que eviten l’ús de denominacions duplicades.

5.

Recomanem establir controls en la interfície entre l’aplicació SIGNO i l’aplicació
GNOMO (gestió i normalització de models de l’AEAT) per a garantir que la informació
de la nòmina traspassada per a la presentació de les declaracions tributàries és íntegra,
incloent-hi la validació de la integritat de la informació entre les diferents taules
subjacents de l’aplicació SIGNO.

6.

Automatitzar, en la mesura que siga possible, el procés d’actualització dels imports dels
conceptes retributius de l’aplicació SIGNO, per a evitar els possibles errors derivats de
la seua introducció manual.
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Dirigides a la CSUSP
7.

Recomanem que, en els llocs creats amb duració determinada i limitada des de la seua
autorització, s’establisca un control automàtic que requerisca emplenar la data de
finalització del contracte en el moment de la seua creació i que s’establisca un sistema
d’alertes que recorde al gestor, amb prou antelació, la proximitat de la finalització del
contracte, perquè sol·licite a la Direcció General de Pressupostos l’ampliació de la
duració del contracte en cas de ser necessari.

8.

La duració de les adscripcions funcionals provisionals ha de limitar-se al temps
imprescindible per a la cobertura definitiva dels llocs. Un ús excessiu desvirtua la utilitat
de les relacions de llocs de treball com a instruments de planificació i ordenació del
personal.

Recomanacions en relació amb els controls de seguretat
Dirigides a la DGTIC
9.

Aprovar formalment un procediment per a la gestió de l’inventari i el control d’actius
físics que, partint del procés actualment implantat, considere tot el maquinari de
l’entitat, amb el detall necessari de cada actiu, i que incloga revisions periòdiques.
També recomanem implantar alguna solució que permeta restringir l’accés de
dispositius físics no autoritzats a la xarxa corporativa o fer extensives les mesures
actualment implantades en determinades localitzacions.

10. Elaborar, aprovar i implantar un procediment d’inventari i gestió de tot el programari
instal·lat en els sistemes d’informació de la Generalitat. Haurà d’incloure l’autorització
de les instal·lacions, la llista de programari autoritzat (llista blanca) i les mesures
tècniques que impedisquen l’execució d’aquell no autoritzat. A més, haurà de preveure
revisions periòdiques de programari i documentar-les.
11. Elaborar i aprovar un pla de manteniment que considere de manera integral el procés
de gestió del suport de tot el programari utilitzat. També s’han d’identificar i actualitzar
tots els elements que actualment estan fora del període de suport, atés que alguns
d’aquests sistemes poden representar un risc greu per al sistema d’informació. Les
migracions, actualitzacions i controls compensatoris han de documentar-se en plans
d’actuació detallats.
12. Formalitzar i aprovar un procediment unificat de gestió d’usuaris i privilegis que
establisca les directrius per a tots els sistemes de la Generalitat. Aquest haurà de
preveure la forma d’identificació i autenticació, el principi de mínima funcionalitat,
establir clarament els responsables que han d’autoritzar els accessos a cada entorn i
incloure en el seu abast tots els sistemes, incloses bases de dades i sistemes operatius.
L’actual procediment existent de revisió periòdica d’usuaris s’ha d’aplicar a tots els
sistemes i aplicacions que componen el sistema d’informació.
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13. Eliminar de tots els sistemes, sempre que siga possible des del punt de vista tècnic, tots
els usuaris no nominatius amb privilegis administratius. Quan hi haja raons d’índole
tècnica que impedisquen l’eliminació d’usuaris genèrics, el seu ús haurà d’estar
controlat, de manera que es mantinga el principi de traçabilitat de les accions en els
sistemes. També s’ha d’elaborar, aprovar i aplicar un procediment que aborde
específicament la revisió periòdica de l’activitat dels usuaris administradors.
14. Implantar la política de contrasenyes aprovada en tots els dispositius i sistemes.
15. Actualitzar la tecnologia i/o les aplicacions de nòmina per a assegurar que es poden
implantar els controls adequats d’identificació i autenticació d’usuaris en els sistemes
operatius de les aplicacions.
Dirigides al Consell
16. El servei de seguretat de la informació de la DGTIC ha comptat fins al moment amb
recursos limitats, la qual cosa ha impedit que haja pogut impulsar la implantació de les
mesures de seguretat necessàries en l’ampli àmbit de les competències que té
assignades (tota la Generalitat i els organismes autònoms, excepte la CSUSP).
Recomanem valorar la necessitat de recursos addicionals en matèria de seguretat de la
informació i aprovar un pla per a dotar-los en un termini reduït de temps.
17. També recomanem abordar la modificació del Decret 130/2012, de 24 d’agost, del
Consell, pel qual s’estableix l’organització de la seguretat de la informació de la
Generalitat, per a adaptar-la a les referències i exigències de la nova normativa
relacionada amb la matèria.
L’organització i assignació de responsabilitats en matèria de seguretat de la informació
s’ha mostrat poc efectiva fins hui, per la qual cosa hauria de considerar-se la
modificació, especialment pel que fa a les responsabilitats assignades als òrgans
col·legiats: Comité de Seguretat de la Informació i responsable de la informació
(Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la
Societat del Coneixement), que s’han reunit en comptades ocasions en els últims anys.
L’aportació d’aquests òrgans responsables a la seguretat de la informació de la
Generalitat és molt important, perquè han de participar i prendre decisions en l’àmbit
de l’anàlisi de riscos i determinació dels nivells de seguretat dels sistemes d’informació
de la Generalitat. És essencial assegurar la coordinació entre els departaments que han
de treballar per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació.
18. La Generalitat Valenciana va aprovar les polítiques de seguretat de la informació,
previstes en l’article 11.1 de l’ENS, per mitjà del Decret 66/2012, de 27 d’abril, del
Consell, que han sigut desplegades mitjançant normativa de seguretat
complementària. Aquestes polítiques de seguretat necessiten ser actualitzades per a
incorporar les referències a la nova normativa en matèria de protecció de dades i
administració electrònica.
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Seguiment de recomanacions dels informes de personal d’exercicis
anteriors
Hem sol·licitat a la CHME informació sobre el grau d’implantació de les recomanacions
incloses en informes anteriors de personal dels exercicis 2014, 2015 i 2018 actualitzat a
2020. El seguiment del grau d’implantació d’aquestes recomanacions es detalla en l’apèndix
3.
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La normativa bàsica relacionada amb la gestió del personal de la Generalitat és:

General, pressupostària-comptable
•

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.

•

Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019
(correcció d’errors de 20 de maig de 2019).

•

Decret Llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

•

Llei 27/2018, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera, i d’Organització de la Generalitat.

•

Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els aspectes
addicionals que ha de comprovar la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de la
despesa.

Gestió de personal
•

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis
de Salut.

•

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

•

Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

•

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors.

•

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.

•

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

•

Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

•

Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i
Funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en vigor des del 21 de
juliol de 2018.

•

Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’estableixen criteris generals per a
la classificació dels llocs de treball, i el procediment d’elaboració i aprovació de les
relacions de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat.
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•

Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions
de treball del personal al servei del Consell (i la seua modificació posterior en el Decret
68/2012, de 4 de maig).

•

Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11
de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per
serveis extraordinaris, i el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es
regulen les condicions de treball del personal al servei de l’Administració del Consell.

•

Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció,
Provisió de Llocs de Treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana.

•

Decret 7/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació de
Recursos Humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública i es regula la prolongació de la permanència en el servei actiu
del personal estatutari al seu servei.

•

Acord de 7 de juny de 2013, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació de
Recursos Humans de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
(vigent fins al 01/02/2019).

Sistemes d’informació, seguretat i protecció de dades
•

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals.

•

Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, derogada, amb les excepcions indicades,
per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

•

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat
(ENS) en l’àmbit de l’administració electrònica.

•

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat (ENI) en l’àmbit de l’administració electrònica.

•

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), d’aplicació general a partir del
25 de maig de 2018 (RGPD).
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Comptabilització. Obligacions reconegudes en 2019
Les obligacions reconegudes netes (ORN) del capítol 1, “Despeses de personal”, de l’exercici
2019, per import de 6.091,5 milions d’euros, representen el 37,2% de les ORN no financeres
totals de l’Administració de la Generalitat (37,3% en 2018). Les obligacions reconegudes i
els pagaments realitzats han aconseguit graus d’execució i de compliment pròxims al 100%.
El detall per articles pressupostaris de les obligacions reconegudes i els pagaments
realitzats en 2019 del capítol 1 es mostra en el següent quadre, en milions d’euros:
Quadre 1. Despeses de personal. Detall per articles
Obligacions
reconegudes
netes

Pagaments

Grau de
compliment

Alts càrrecs

6,9

6,9

100,0%

Alts càrrecs: personal eventual

3,8

3,8

100,0%

2.928,5

2.928,5

100,0%

99,4

99,4

100,0%

1.675,5

1.675,5

100,0%

Incentius al rendiment (2)

384,4

384,4

100,0%

Quotes/prestacions socials

957,1

957,0

99,9%

35,9

26,5

73,8%

6.091,5

6.082,0

99,8%

Article

Funcionaris
Laboral fix
Altre personal (1)

Alts òrgans de la Generalitat
Total
(1)

Laboral eventual, interí, substitucions per IT, MIR.

(2)

Productivitat, nocturnitat, festivitat, treball per torns, guàrdies i atenció continuada.

Les obligacions reconegudes han augmentat un 6,8% respecte a les de 2018. En el quadre
2 es detalla l’evolució dels programes pressupostaris amb major dotació pressupostària, en
milions d’euros.
Les àrees d’activitat que generen una major despesa són sanitat i educació. Així, el
programa d’assistència sanitària representa el 43,2% de les obligacions reconegudes totals
del capítol 1 i els programes d’ensenyament primari i secundari, el 39,9%.
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Quadre 2. Despeses de personal, per programes, 2018-2019
Programa

2018

2019

Variació

412.22 Assistència Sanitària

2.448,6

2.631,2

7,5%

422.30 Ensenyament Secundari

1.284,2

1.379,4

7,4%

422.20 Ensenyament Primari

1.010,9

1.052,8

4,1%

959,7

1.028,1

7,1%

5.703,4

6.091,5

6,8%

Resta de programes
Total

L’increment de les obligacions reconegudes entre els exercicis 2018 i 2019 s’explica en la
major part per l’increment retributiu autoritzat en l’exercici 2019, el 2,25%, i l’increment del
3% del personal empleat públic.
En la nota 1.7 de la memòria del Compte de l’Administració es proporciona informació
sobre el personal per relació administrativa, categoria i sexe de l’exercici 2019.

Gestió de les nòmines
El personal de la Generalitat s’agrupa en els col·lectius següents:
1.

Personal de l’Administració general: inclou el personal adscrit a les diverses conselleries.

2.

Personal docent: personal amb funcions educatives de primària i secundària, adscrit a
la Conselleria d’Educació, principalment als programes 422.20 i 422.30.

3.

Personal sanitari: que inclou fonamentalment personal regulat per l’estatut del personal
sanitari adscrit orgànicament a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
principalment als programes 412.22, 412.26 i 412.28.

4.

Personal de justícia: que inclou personal de la Generalitat regulat per la Llei Orgànica
del Poder Judicial (no s’hi inclouen jutges, magistrats, fiscals ni lletrats de
l’Administració de justícia), adscrit al programa pressupostari 141.10.

La gestió de la nòmina s’ha realitzat a través de dos centres de gestió:
1.

Nòmina gestionada per la CHME, que agrupa els col·lectius de l’Administració general,
docents i justícia, per mitjà de l’aplicació informàtica SIGNO.

2.

Nòmina gestionada per la CSUSP, que inclou fonamentalment el personal sanitari, per
mitjà de l’aplicació informàtica NOMINA.

La revisió efectuada s’ha focalitzat en el col·lectiu del personal de l’Administració de la
Generalitat, i en determinats aspectes que s’han considerat rellevants de la gestió del
personal sanitari, incloent-hi el seguiment de les recomanacions i incompliments que han
posat de manifest les fiscalitzacions realitzades en exercicis anteriors.
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Així mateix, s’ha comprovat que els imports registrats en les aplicacions de gestió de
nòmines, SIGNO i NOMINA, s’han reflectit adequadament en l’aplicació de comptabilitat.
Els resultats de la sèrie de proves realitzades han sigut, en general, satisfactoris.
Des de fa molts anys hi ha nombroses aplicacions informàtiques dissenyades pels diferents
centres gestors de la CSUSP per a la gestió i el control dels diferents conceptes retributius
i llocs de treball. Sobre aquest tema, es recomana avaluar la conveniència, millora en
l’eficiència i en la seguretat que resultaria d’integrar les funcionalitats d’aquestes
aplicacions en les d’ús general.
La gestió dels llocs de treball i de les persones de la nòmina de sanitat es realitza des dels
centres gestors i la CSUSP a través de les aplicacions MASTIN i CIRO. La gestió dels llocs de
treball, realitzada a través de l’aplicació MASTIN, inclou la creació, modificació i
amortització de llocs. Una vegada finalitzada la tramitació, aquesta aplicació actualitza
automàticament el conjunt de llocs inclosos en la nòmina de Sanitat, que posteriorment
seran tractats amb l’aplicació CIRO.
CIRO permet la gestió dels llocs una vegada creats i la gestió dels expedients del personal
sanitari (dades personals, titulació acadèmica, historial administratiu…). La gestió dels llocs
es transfereix a l’aplicació NOMINA a través d’una interfície automàtica, però quant a
persones no existeix una interfície similar, per la qual cosa la informació ha d’introduir-se
per duplicat en les dues aplicacions. S’efectua en un primer moment en CIRO i
posteriorment en NOMINA, per a poder generar la nòmina mensual. La falta d’aquesta
connexió automàtica impedeix garantir la integritat i la disponibilitat de la informació
gestionada, a més de ser ineficient.
Resultaria aconsellable homogeneïtzar la gestió del personal en totes les conselleries,
utilitzant un únic sistema informàtic integrat de gestió per a tots els col·lectius i gestions
de la Generalitat, la qual cosa permetria aprofitar les sinergies creades per la col·laboració
de tots els departaments implicats, estalvis en el manteniment i evitar els riscos de falta
d’integritat derivats de l’ús simultani de tecnologies semiobsoletes incompatibles al costat
d’altres d’última generació. Per a això recomanem analitzar i planificar adequadament, amb
la participació de tots els departaments responsables del personal, els requeriments
específics que faciliten la total integració d’aquests col·lectius en una mateixa eina que
substituïsca la multiplicitat existent actualment.
Hem realitzat proves massives de dades sobre els conceptes retributius bàsics de la nòmina
de l’Administració general, docents i justícia de 2019 (sou base, complement de destinació
i triennis) i no hem detectat incompliments o errors significatius.
La situació de crisi sanitària vigent en el moment de realització del treball de camp ha
impedit dur a terme una revisió detallada de la mostra d’expedients de personal sol·licitada.
La seua revisió limitada no ha posat de manifest incompliments significatius de la normativa
aplicable.
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Plantilles
El quadre 4 següent mostra el detall del total de treballadors classificats pel tipus de relació
jurídica que els uneix amb la Generalitat, i el quadre 3 mostra els llocs de treball recollits en
les diferents relacions de llocs de treball (RLT) al tancament de 2018 i 2019, segons la
informació facilitada per les conselleries:
Quadre 3. Relacions de llocs de treball al tancament de l’exercici
2018

2019

123.048

126.915

Ocupats

119.561

123.489

Vacants

3.487

3.426

2018

2019

134.230

138.163

Funcionaris de carrera

52.711

56.211

Funcionaris interins

24.868

24.354

Estatutaris fixos

20.666

19.944

Estatutaris temporals(1)

29.612

31.370

Laborals fixos

2.732

2.657

Laborals temporals

3.573

3.521

68

106

Total llocs de treball

Quadre 4. Empleats a 31 de desembre

Total treballadors

Eventuals

El personal estatutari temporal podrà ser d’interinitat, de caràcter eventual o de substitució, com estableix
l’article 9 de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut.
(1)

Com pot observar-se en el quadre 3 anterior, a 31 de desembre de 2019, les relacions de
llocs de treball mostraven 3.426 llocs vacants, d’un total de 126.915, mentre que les
persones ocupades en la data esmentada, segons la informació subministrada, eren
138.163. Aquestes diferències es produeixen, fonamentalment, en les conselleries amb
competències en sanitat i educació, a causa de la necessitat d’atendre els serveis bàsics que
presten de manera temporal, especialment per a l’atenció continuada en l’àrea de sanitat.
També s’aprecia un augment en els funcionaris de carrera, del 6,6%, seguint la tendència
iniciada en l’exercici anterior, i que disminueix, encara que lleument, l’alta temporalitat
d’aquest col·lectiu (s’ha produït una disminució del 3,6% dels funcionaris interins).
No obstant això, segueix el descens del personal estatutari fix de sanitat, que ha disminuït
un 3,5% en 2019 (un 7,2% en 2018 i un 4,3% en 2017) amb l’increment paral·lel del 7,2%
del personal estatutari temporal (en 2018 l’increment d’aquest col·lectiu va ser del 10,5%).
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Quadre 5. Evolució del nombre d’empleats, per tipus, en els últims anys
Nombre d’empleats a final d’any
Exercici

Funcionaris

Total

Carrera

Estatutaris

Interins

Fixos

Temp.

Laborals
Fixos

Temp.

Eventuals

ORN
Capítol 1
(milions
euros)

2009

131.894

60.786

15.571

27.224

21.624

2.958

3.642

89

5.345,3

2010

130.342

59.611

15.317

27.743

21.003

2.848

3.707

113

5.297,8

2011

125.898

59.285

11.793

28.234

20.408

2.272

3.809

97

5.161,3

2012

121.980

56.820

13.037

27.406

18.607

2.424

3.595

91

4.588,9

2013

122.588

56.589

14.123

25.407

20.483

2.272

3.626

88

4.695,6

2014

123.163

54.957

15.911

24.594

21.863

2.191

3.550

97

4.830,3

2015

124.439

53.766

17.589

24.286

23.146

2.156

3.441

55

5.150,7

2016

126.772

53.038

19.914

23.258

25.007

2.082

3.407

66

5.261,4

2017

129.787

52.018

23.334

22.259

26.794

1.860

3.456

66

5.354,5

2018

134.230

52.711

24.868

20.666

29.612

2.732

3.573

68

5.703,4

2019

138.163

56.211

24.354

19.944

31.370

2.657

3.521

106

6.091,5

140.000
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100.000

5.000

80.000
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60.000

3.000
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Temporalitat
S’aprecia un elevat índex de temporalitat en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, que arriba al 61,1% del personal estatutari (el 58,9% en 2018). Sense qüestionar la
necessitat d’una certa temporalitat per les especials característiques del servei públic que
es presta, l’índex de temporalitat en la contractació d’aquest personal en 2019 sembla
excessiu i hauria de ser objecte d’anàlisi i revisió, a fi d’adaptar les plantilles a les necessitats
reals de personal.
La Llei 55/2003, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut, en els seus
articles 12 i 13 regula els plans d’ordenació de recursos humans com els instruments de
concreció de la planificació dels recursos humans en els serveis de salut. Com a
desplegament d’aquests articles s’han aprovat els següents plans:
•

Pla d’Ordenació de Recursos Humans de les Institucions Sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 2013, aprovat per l’Acord de 7 de
juny de 2013, del Consell (DOGV de 10 de juny de 2013).

•

Pla d’ordenació de recursos humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, aprovat pel Decret 7/2019, de 25 de
gener, del Consell (DOGV núm. 8477, d’1 de febrer de 2019).

No obstant això, els plans aprovats no inclouen les previsions de l’article 13 de l’Estatut
Marc del Personal Estatutari quant a la determinació dels objectius que s’han d’aconseguir
en matèria de personal, així com els efectius i l’estructura de recursos humans que es
consideren adequats per a complir-los.
Fins hui, no sols no s’ha aconseguit reduir la temporalitat en l’ocupació dels treballadors de
la sanitat pública i ajustar la seua estructura a les necessitats reals, sinó que la temporalitat
ha augmentat any rere any.
Els decrets del Consell 256/2019, de 19 de desembre, d’aprovació de l’oferta d’ocupació
pública de 2019, 226/2018, de 14 de desembre, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública
de 2018, i 178/2017, de 10 de novembre, aproven respectivament l’oferta pública
d’ocupació en l’àmbit de la sanitat per als exercicis 2017, 2018 i 2019 amb una oferta de
5.029, 6.790 i 2.032 places.
En els decrets de 2018 i 2019 es recull l’objectiu de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de situar la taxa de temporalitat per davall
del 8% en les places incurses en processos d’estabilització en 2020, objectiu clarament
inassolible de manera global.
El Decret 256/2019, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2019 en l’àmbit de la
sanitat i de la salut pública, posa de manifest que els processos selectius de les ofertes
públiques de 2017 i 2018 no s’havien convocat en la data de la seua aprovació, 13 de
desembre de 2019, per la qual cosa inclou la possibilitat d’acumular en una única
convocatòria les places corresponents a les mateixes categories o cossos de les ofertes
d’ocupació pendents.
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Metodologia
L’auditoria dels controls de ciberseguretat ha sigut realitzada per la Unitat d’Auditoria de
Sistemes d’Informació de la Sindicatura de Comptes (UASI), seguint la metodologia
establida en les guies pràctiques de fiscalització GPF-OCEX 5313, Revisió dels controls bàsics
de ciberseguretat i GPF-OCEX 5330, Revisió dels controls generals de tecnologies d’informació
en un entorn d’administració electrònica i en la resta de les seccions aplicables del Manual
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.
Atés l’elevat risc d’aquesta àrea, per la multiplicitat de col·lectius, aplicacions informàtiques
i interfícies, l’auditoria de la ciberseguretat ha consistit en la revisió d’un grup de controls
de seguretat implantats en els sistemes relacionats amb els processos de gestió de la
nòmina. Els controls de seguretat revisats són els que es mostren en el quadre 6, classificats
segons els criteris de les guies esmentades adés i amb les corresponents mesures de
seguretat de l’ENS indicades.
Quadre 6. Controls revisats
Mesures de
seguretat
de l’ENS

Controls
A. Marc
organitzatiu

A.1 Compliment de legalitat (CBCS 8)

org.1

C. Operacions
dels sistemes
d’informació

C.1 Inventari de maquinari i programari
(CBCS 1 i CBCS 2)

op.exp.1

D.1 Ús controlat de privilegis administratius (CBCS 4)

op.acc.4

D.2 Mecanismes d’identificació i autenticació

op.acc.1 i 5

D.3 Gestió de drets d’accés

op.acc.4

D.4 Gestió d’usuaris

op.acc

D. Controls
d’accés a dades i
programes

Considerem rellevants el conjunt de controls revisats perquè la seua absència o el seu mal
funcionament representaria una deficiència significativa o una feblesa material de control
intern sobre els processos assenyalats.
Hem avaluat la situació dels controls utilitzant el model de nivell de maduresa dels
processos, ja que, a més de ser un sistema àmpliament acceptat, permet establir objectius
i realitzar comparacions entre entitats diferents i veure l’evolució al llarg del temps. La
metodologia utilitzada està plenament alineada amb la que estableix l’Esquema Nacional
de Seguretat.
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Atesa la naturalesa de l’objecte material a revisar –els sistemes d’informació que donen
suport a un dels processos de negoci de l’entitat–, la seua complexitat i la diversitat de
tecnologies implicades, ha sigut necessari delimitar els sistemes que calia analitzar. En
aquest sentit, la revisió s’ha efectuat sobre la xarxa corporativa i els sistemes d’informació
relacionats amb les aplicacions de gestió revisades, incloent-hi els controls relacionats amb:
•

Les aplicacions de nòmina PAN-SIGNO, i les interfícies amb la de comptabilitat
CONTAG-SIP.

•

Les bases de dades subjacents.

•

Sistemes operatius.

A més, per la seua importància per al bon funcionament i la ciberseguretat dels sistemes
d’informació, la revisió ha inclòs també una selecció de controls per als elements següents:
•

Controlador de domini.

•

Sistema de gestió d’accessos a les aplicacions corporatives.

Confidencialitat
Com que la informació utilitzada en l’auditoria i els resultats detallats d’aquesta tenen un
caràcter sensible i poden afectar la seguretat dels sistemes d’informació, els resultats
detallats de cada un dels controls solament es comuniquen amb caràcter confidencial als
responsables de la DGTIC, perquè puguen adoptar les mesures correctores que consideren
necessàries. En aquest informe els resultats es mostren de manera sintètica.

Resultats detallats obtinguts
A continuació, com a complement a les conclusions de l’apartat 8 es detallen els principals
aspectes sorgits en la revisió de cada un dels controls de seguretat revisats.
Inventari i control de dispositius físics (CBCS1)
Hem verificat que la DGTIC realitza determinades accions per a mantindre i gestionar un
inventari d’actius físics dels sistemes d’informació. En 2015 es van establir diversos
procediments per a això, però no han sigut aprovats formalment.
Per al manteniment de l’inventari s’utilitza una eina de desenvolupament propi que
l’actualitza de manera automatitzada, encara que determinats elements han de ser afegits
manualment.
En general, l’inventari està correctament actualitzat, encara que hem observat algunes
omissions i alguns dels elements revisats no disposen del detall necessari.
D’altra banda, s’haurien de millorar els controls que impedisquen la connexió de dispositius
físics no autoritzats a la xarxa corporativa.
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La valoració global del control existent sobre els dispositius físics i el seu inventari és d’un
índex de maduresa del 50,5%; és a dir, s’aconsegueix un nivell de maduresa N2, Repetible
però intuïtiu, la qual cosa significa que els controls es realitzen, però hi ha controls
parcialment establits o els procediments no s’han aprovat formalment.
CBCS2, Inventari i control de programari autoritzat
Hem analitzat l’inventari i el control de programari i hem verificat que hi ha un procediment
per a gestionar-los que es realitza correctament i de manera sistemàtica, si bé no ha sigut
formalment establit.
L’inventari de programari es manté actualitzat per mitjà d’una eina de desenvolupament
propi en la qual, de manera manual, s’inclou el detall necessari.
S’ha evidenciat l’existència d’equips amb programari fora del període de suport del
fabricant, fet que suposa un greu risc per al sistema d’informació. Encara que els equips es
van actualitzant, no s’ha detallat cap pla d’acció sobre aquest tema.
L’entitat compta amb mesures orientades a impedir la instal·lació de programari no
autoritzat en els seus sistemes que poden considerar-se efectives, si bé poden completarse amb mesures addicionals i haurien d’establir-se en el procediment que s’aprove.
La valoració global del control existent sobre l’inventari i control de programari autoritzat
és d’un índex de maduresa del 59,5%; és a dir, s’aconsegueix un nivell de maduresa N2,
Repetible però intuïtiu, la qual cosa significa que els controls es realitzen, però hi ha controls
parcialment establits o els procediments no s’han aprovat formalment.
CBCS4, Ús controlat de privilegis administratius (usuaris administradors de les
aplicacions)
Hem analitzat els procediments aplicats per la DGTIC per al control dels comptes d’usuaris
administradors i hem verificat que, en la pràctica, hi ha controls en funcionament relacionats
amb aquestes activitats.
La valoració global del control existent sobre l’ús controlat de privilegis administratius és
d’un índex de maduresa del 60,3%; és a dir, la DGTIC aconsegueix un nivell de maduresa
N2, Repetible però intuïtiu, la qual cosa indica que els controls es realitzen, però hi ha
controls parcialment establits i els procediments no s’han formalitzat documentalment.
Com que hi ha alguns procediments en funcionament per a la gestió i autenticació d’usuaris
no aprovats formalment, l’obtenció del nivell N3 està a l’abast de l’organització.
Compliment de la legalitat sobre seguretat de la informació i protecció de dades (CBCS8)
La valoració global del control sobre el compliment dels aspectes de legalitat inclosos en
la revisió (Reial Decret 3/2010 ENS, RGPD, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica) és que la Generalitat
aconsegueix un nivell de compliment bàsic, encara que compta amb mesures rellevants
previstes en aquestes normatives implantades especialment quant a protecció de dades.
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La valoració global del control sobre el compliment dels aspectes de legalitat que hem
verificat és d’un índex de maduresa del 46,2%; és a dir, la DGTIC aconsegueix un nivell de
maduresa N1, Inicial/ad hoc, la qual cosa significa que hi ha incompliments significatius
generalitzats de la normativa.
Gestió de drets d’accés, mecanismes d’identificació i autenticació. Gestió d’usuaris (CGTI
D2-D3-D4)
Hem analitzat els procediments aplicats en la DGTIC per a garantir la identificació,
autenticació i concessió de funcionalitats en les aplicacions als usuaris que accedeixen als
sistemes d’informació i hem verificat que hi ha controls en funcionament i procediments,
en general no aprovats, en desenvolupament de la política de seguretat de la informació.
La Resolució de la Conselleria d’Hisenda de 28 de març de 2018, de la DGTIC, per la qual
s’estableixen els criteris d’estandardització tecnològica i les polítiques d’ús correcte del lloc
de treball normalitzat dels usuaris TIC en l’Administració de la Generalitat i dels seus
organismes autònoms, especifica que la Generalitat facilitarà als usuaris dels sistemes
d’informació un compte personal i estableix les normes d’ús segur dels dispositius i bones
pràctiques.
La valoració global del control és que la DGTIC aconsegueix un índex de maduresa del
64,6% (conjunt per al grup de controls d’accés D2, D3 i D4 amb valoracions individuals del
56,5%, 61,5%, i 75,8%); és a dir, un nivell de maduresa N2, Repetible però intuïtiu, que
implica que els controls es realitzen, però hi ha controls parcialment establits o els
procediments no s’han formalitzat documentalment. Com que ja hi ha alguns procediments
en funcionament per a la gestió i autenticació d’usuaris, però no estan aprovats
formalment, l’obtenció del nivell N3 està a l’abast de l’organització.
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APÈNDIX 4

Seguiment de l’auditoria del control intern de personal realitzada en els
informes dels exercicis 2014, 2015 i 2018

Informe de fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat.
Exercici 2019Exercici 2019

L’Administració de la Generalitat ha comunicat a aquesta Sindicatura les mesures
adoptades en relació amb les recomanacions que contenen els informes dels exercicis 2014,
2015 i 2018 sobre el control intern de les despeses de personal. En els quadres següents
s’indica la situació d’aquestes recomanacions que es desprén del seguiment realitzat.
Quadre 7. Recomanacions informe despeses de personal 2018
Recomanacions 2

Situació actual

1

Recomanem revisar els controls
establits en el procediment de gestió
de reconeixement de triennis per a
garantir que només es tenen en
compte en el càlcul de la meritació els
períodes de temps que es preveuen en
la normativa d’aplicació (aplicació
CIRO).

Aplicada.

2

Recomanem establir i aprovar
procediments que garantisquen que
els expedients de personal es
mantenen actualitzats i complets.

Aplicada parcialment.

3

Recomanem integrar les diferents
aplicacions utilitzades en alguns
departaments de salut per al control
de determinats complements
retributius o les seues funcionalitats en
les aplicacions de gestió de personal i
nòmina d’ús general en la CSUSP,
perquè puguen ser utilitzades per tots
els departaments.

Aplicada parcialment.

4

Recomanem implantar una interfície
automàtica entre l’aplicació de gestió
dels expedients de personal de la
CSUSP (aplicació CIRO) i l’aplicació
NOMINA, de manera que es garantisca
la integritat i equivalència de la
informació sobre els treballadors en
les dues aplicacions.

No aplicada.

Pendent finalització procés digitalització expedientes.

El text complet de les recomanacions figura en l'apartat 9 de la secció III, “Informe de fiscalització
de les despeses de personal”, del segon volum de l'informe de fiscalització de 2018.
2
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Quadre 8. Controls generals de tecnologies de la informació 2014 i 2015
Recomanacions 3

Situació actual

2

Gestió de canvis

Aplicada parcialment.

A causa de l’alt grau d’obsolescència
de les aplicacions, hauria de planificarse un canvi a una aplicació que
possibilitara estandarditzar i integrar
els procediments de gestió i
administració.

El Servei d’Aplicacions Corporatives de la DGTIC està
implantant en totes les conselleries aplicacions com:
- gvCONTRATOS, per a la tramitació d’expedients de
contractació (actualment en tres conselleries: Habitatge,
Infraestructures i Obres, Presidència. En marxa la
implantació d’Educació).
- DHARMA, per a la tramitació d’expedients de personal de
la Funció Pública.
- SANCIONADOR, per a la gestió d’expedients de sancions.
A més, s’estan integrant moltes de les aplicacions
informàtiques en gvLOGIN i gvCLAU, com a solució de
gestió d’accessos corporativa.
Els sistemes d’ajuda a la decisió de totes les conselleries
(explotació massiva de dades), s’han unificat sota una sola
tecnologia COGNOS.
S’ha aplicat en els sistemes següents:
- gvQUEJAS, per a la tramitació de queixes administratives.
- DIETASgv, gestor de dietes amb connexió a caixa fixa.
- Altres menors com: control de visites, reserva de sales,
etc.

5

9

11

Gestió de canvis

Aplicada.

Limitar l’accés dels desenvolupadors a
l’entorn de producció.

S’ha limitat i definit l’accés dels desenvolupadors a l’entorn
de producció.

Operacions dels SI

Aplicada.

Establir un procediment de control
efectiu sobre els usuaris autoritzats per
a accedir als CPD.

Hi ha un procediment signat d’accessos al CPD que regula
les normes per a entrar en el recinte.

Operacions dels SI

Aplicada parcialment.

Formalitzar un procediment de gestió
d’usuaris i permisos que incloga la
revisió periòdica d’usuaris i de
permisos.

gvLOGIN està actualment en producció en 76 aplicacions,
de les quals 49 estan usant gvCLAU.
Les aplicacions que usen gvCLAU compten amb un
procediment de gestió d’usuaris que permet delegar
autorització d’accés d’un usuari als seus superiors
immediats (gvQUEJAS) o al responsable funcional de
l’aplicació (VIVIENDA).
Ofereix un sistema que té traçabilitat, d’acord amb els
requeriments marcats des de Seguretat.

El text complet de les recomanacions figura en l'annex IV de l'informe de fiscalització de les despeses
de personal de l'Administració de la Generalitat, exercici 2014, en l'apartat 6 de la secció III, “Despeses
de personal de l'Administració de la Generalitat”, de l'informe de fiscalització de 2015 i en l'apartat 9
de la secció III, “Informe de fiscalització de les despeses de personal”, de l'informe de fiscalització de
2018.
3
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Recomanacions 3

Situació actual

12

Operacions dels SI

Aplicada parcialment.

Modificar les polítiques i paràmetres
d’autenticació en els dominis i les
aplicacions i adaptar-les als acceptats
com a bones pràctiques.

La DGTIC informa de l’ús de dues aplicacions (gvLOGIN i
CAUCE) per a l’autenticació d’usuaris amb polítiques
d’autenticació adequades.

Operacions dels SI

Aplicada parcialment.

Configurar les polítiques d’auditoria
del domini de xarxa i aprovar un
procediment per a la revisió periòdica
dels accessos o logs registrats.

S’ha instaurat el procediment per a les aplicacions
gestionades a través de CAUCE, establint un sistema de
baixa d’usuaris automàtic per inactivitat. A més, d’acord
amb la informació facilitada, s’ha establit un procediment
anual de revisió d’accessos, però no consta que s’haja
aprovat formalment el procediment que el preveja.

Accés a dades i programes

No aplicada.

Formalitzar i establir un pla de
recuperació davant desastres i un pla
de continuïtat.

D’acord amb la informació facilitada els plans estan en
procés d’elaboració.

13

14

15

No obstant això, aquestes polítiques han d’estendre’s a
tots els sistemes.

Accés a dades i programes

Aplicada parcialment.

Elaborar i aprovar formalment un
procediment de gestió d’usuaris de les
aplicacions no cobertes per CAUCE que
implique els responsables i realitzar
revisions periòdiques dels usuaris
autoritzats.

No s’ha aprovat formalment un procediment de gestió
d’usuaris, encara que sí un de revisió periòdica.
La DGTIC assenyala que l’aplicació gvCLAU està integrada
actualment en producció amb 88 aplicacions i, per a totes,
hi ha un procediment de gestió d’usuaris definits pel
mateix flux de gvCLAU.
El flux permet delegar autorització d’accés d’un usuari als
seus superiors immediats (gvQUEJAS) o al responsable
funcional de l’aplicació (VIVIENDA). Ofereix un sistema que
té traçabilitat, concorde amb els requeriments marcats per
Seguretat.

16

17

Accés a dades i programes

No aplicada.

Implantar un procediment per a la
gestió de permisos de l’aplicació
REGPER basat en perfils organitzatius
estandarditzats i prèviament establits.

La DGTIC està estudiant, amb la Sotssecretaria d’Educació,
Cultura i Esport i la DG de Personal Docent, un
procediment nou per a la gestió de credencials i permisos
associats al nou RGPD. S’aprofitarà la posada en marxa del
projecte EDEN per a regularitzar la situació.

Continuïtat del servei

Aplicada.

Seguir el procediment de còpies de
seguretat establit per la DGTIC. Situar
les còpies de seguretat de les màquines
virtuals en una ubicació externa i
allunyada del CPD.
18

Continuïtat del servei

No aplicada.

Desenvolupar i aprovar formalment un
pla de recuperació davant desastres i un
pla de continuïtat, amb una anàlisi
prèvia de riscos que establisca la
criticitat i prioritat dels actius de l’entitat
i els punts i terminis necessaris per a
recuperar la informació i els sistemes.

Hi ha un projecte a nivell d’infraestructura per a poder
donar servei des de dos CPD: CA90 i Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport. Actualment, el projecte està
en fase d’implantació.

34

Informe de fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat.
Exercici 2019Exercici 2019

Quadre 9. Controls del procés de gestió de personal-nòmines 2014 2015
Recomanacions 4
1

2

Situació actual

Aprovar un procediment integral de
gestió de nòmina.

No aplicada.

Dissenyar interfícies automàtiques
entre les diferents aplicacions i
reemplaçar l’aplicació HUMAN.

Aplicada parcialment.

No existeix un procediment integrat. El manual d’usuari de
l’aplicació inclou instruccions segmentades per a les
diferents tramitacions.
S’està treballant en la construcció d’un nou sistema per a la
gestió de llocs i persones de l’Administració general
(DHARMA) que substituirà HUMAN i que està previst que es
pose en marxa a finals de 2020.
Posteriorment es desenvoluparà l’aplicació per a la
interfície d’aquesta aplicació amb SIGNO. Està pendent
d’avançar en la interfície de SIGNO (aplicació de gestió de
la nòmina) amb REGPER. Per al personal de justícia està en
procés d’implantació en 2020 GESPERJU2 (aplicacions de
gestió de llocs i persones de personal de justícia) per a
adaptar-lo a les necessitats de l’Administració de justícia.

3

4

5

Definir expedients de personal
electrònics perquè tota la
documentació estiga disponible en un
arxiu documental digital

Aplicada parcialment.

Establiment de procediments de gestió
i registre de borses de treball temporal
que utilitzen eines que permeten
l’emmagatzematge de dades de
manera segura i la traçabilitat dels
canvis realitzats.

Aplicada parcialment.

Elaborar i aprovar un procediment
detallat de fiscalització de nòmina que
preveja tots els tipus d’incidències i
detalle la documentació a guardar.

S’han implementat determinats processos electrònics en
l’aplicació REGPER.
En DHARMA, els expedients electrònics estaran
emmagatzemats en el gestor documental corporatiu GDE.
En fases posteriors es desenvoluparan mòduls per a la
portabilitat de l’expedient electrònic de l’empleat, d’acord
amb el format que exigisca l’òrgan competent en matèria
d’arxius.
S’està desenvolupant gvBorses, mòdul de DHARMA, que
permetrà la gestió de borses de qualsevol conselleria
(constitució, oferta, concurs, resolució adjudicació, etc.).
L’aplicació guarda traçabilitat de qualsevol actuació de
canvis i accessos. Totes les dades de la borsa, oferta de
places, etc. s’emmagatzemen en la infraestructura NICAGDE. La implantació està previst que finalitze en 2020.
No aplicada.
Hi ha instruccions parcials, no aprovades formalment.
S’està treballant amb la Intervenció General/delegades en
una fiscalització sense papers (projecte Fiscalitzant) enllaçant
informació de REGPER i SIGNO.
DHARMA. S’està treballant en la integració amb EXPIDE
(expedient electrònic d’Intervenció Delegada).

El text complet de les recomanacions figura en l'annex IV de l’Informe de fiscalització de les despeses
de personal de l'Administració de la Generalitat, exercici 2014, en l'apartat 6 de la secció III, “Despeses
de personal de l'Administració de la Generalitat”, de l'informe de fiscalització de 2015 i en l'apartat 9
de la secció III, “Informe de fiscalització de les despeses de personal”, de l'informe de fiscalització de
2018.
4
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Recomanacions 4

Situació actual

6

Modificar els permisos de les persones
que intervenen en la gestió de nòmina
i instaurar una segregació de funcions
adequada i els controls compensatoris
necessaris.

Aplicada parcialment.

7

Establir un procediment per a registrar
i avaluar les incidències en variacions
de nòmina i elaborar indicadors sobre
els tipus d’errors que es produeixen
per a establir mesures correctores i
accions formatives.

No aplicada.

Modificar l’RLT de manera que es
concreten i detallen les funcions
específiques que cal desenvolupar en
cada lloc de treball i que els llocs amb
funcions idèntiques es denominen i
configuren jurídicament de la mateixa
forma.

Aplicada parcialment.

Motivar les resolucions de
nomenament de lliure designació i
certificar la sol·licitud de participació
en el procés dels interessats.

Aplicada.

Crear una interfície automàtica entre
REGPER i SIGNO o, si no es pot,
implantar controls automàtics
d’integritat sobre la interfície utilitzada
actualment.

No aplicada.

Adaptar els procediments i REGPER a
les necessitats i requeriments d’una
administració moderna i interoperable.

Aplicada parcialment.

13

Dotar dels mitjans humans i materials
necessaris per a automatitzar al màxim
els processos massius d’adjudicacions
de places docents.

Aplicada.

14

En relació amb el personal docent,
adoptar les mesures urgents per a
implantar els expedients de personal
electrònics

Aplicada parcialment.

8

9

11

12

Consideren que, atesa l’elevada casuística de les incidències
de nòmina, la relació cost-benefici d’implantar la
recomanació no justifica l’elevat cost d’elaborar-la.

D’acord amb la informació facilitada està previst que
l’aplicació DHARMA elabore les RLT segons les
especificacions de Funció Pública.

Queden pendents les integracions automàtiques entre
REGPER i SIGNO.

S’ha aplicat la tramitació electrònica en la recollida de
documentació i en les adjudicacions de places docents. Amb
aquesta idea naix el projecte EDEN, un projecte de
transformació digital per a adaptar l’actual gestió de
personal en l’àmbit educatiu a la llei de procediment
administratiu.

Pendent d’execució projecte EDEN.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir
amb els responsables tècnics de l’Administració de la Generalitat perquè en tingueren
coneixement i per tal que, si era el cas, hi efectuaren les observacions que estimaren
pertinents.
Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització
corresponent a l’exercici 2019 aquest es va trametre als comptedants per tal que, en el
termini concedit, hi formularen al·legacions.
Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha considerant
pertinents.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

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

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig,
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta institució, el Consell de la
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 2 de desembre de 2020, va aprovar aquest
informe de fiscalització.
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ANNEX I
Al·legacions presentades

ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT EJERCICIO 2019
ÍNDICE
•

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

•

Alegaciones de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

•

Alegaciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

(se hace constar
que los documentos adjuntados han sido recibidos por correo electrónico de fecha 23/11/2020 estando pendiente su
recepción por registro oficial)

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan
alegaciones:
•

Presidencia

•

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

•

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

•

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

•

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

•

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

•

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

•

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica

•

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

Valencia, 23 de noviembre de 2020
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CSV:D8MNZF15-A7ICNIX3-UT6G5MZG

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D8MNZF15-A7ICNIX3-UT6G5MZG

Sobre el informe preliminar de revisión de los Controles Ciberseguridad GV 2019 sobre la guía
GPF-OCEX-5313, se detallan los siguientes aspectos a considerar:
Primera alegación
Apartado “Seguridad de la información y protección de datos personales” del borrador del
Informe, página 10 , parágrafo 2
Contenido de la alegación:
• AL(11)> El nombramiento del administrador de seguridad de sistemas viene implícito en
el ROF de la Conselleria: DECRETO 119/2018, de 3 de agosto, artículo 37, 2.2.5 Servicio
de sistemas y producción. Además, se dispone de la “INSTRUCCIÓ DE SERVEI 1/2016 DE
LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PRODUCCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LES TIC” que lo
valida
Documentación justiﬁcativa de la alegación:
ROF de la Conselleria: DECRETO 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico.
Instruccio-1-acces-ca90-2016-sgpct-Nombramiento Admin Seguridad.pdf
Segunda alegación
Apartado
“Recomendaciones en relación con los controles de seguridad”
Informe, página 13 , parágrafo 7

del borrador del

Contenido de la alegación:
• AL(07)> El mantenimiento de aplicaciones corporativas se contempla en diferentes
contratos como DESIG y DESIGHA. No puede haber un solo contrato que gestione todos
los aplicativos. (CNMY19/DGTIC/03 , CNMY18/DGTIC/29, ...).
Documentación justiﬁcativa de la alegación:
CNMY19/DGTIC/03 , CNMY18/DGTIC/29, …
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Tercera alegación
Apartado
“Recomendaciones en relación con los controles de seguridad”
Informe, página 14 , parágrafo 5

del borrador del

Contenido de la alegación:
Se está efectuando una migración de las aplicaciones mencionadas a la nueva
infraestructura NICA, además de la puesta en marcha del proyecto NEFIS de forma que la
actualización tecnológica ya se está efectuando.
Documentación justiﬁcativa de la alegación:
AL(06)> La migración de aplicativos de Hacienda se está realizando como proyecto en Jira
por lo que no basta con analizar un solo ticket sino que se deben revisar los tickets
dependientes para poder analizar el detalle. Por ejemplo SIS-199346 referencia a SIS-206471
PAN y SIS-206871 Nómina. El SIS-199345 referencia a varios tickets de la migración de
CAUCE.
Contrato NEFIS CNMY19/DGTIC/03
Cuarta alegación
Apartado “Inventario y control de dispositivos físicos CBCS1” del borrador del Informe, página
30 , parágrafo 6
Contenido de la alegación:
•

AL(03)> Existen distintos planes de actuación según los sistemas de que se trate. Enviada
información previamente 23072019 .zip

•

Se ha detallado el plan de actualización de equipos en GESTIC-83833, además se están
llevando a cabo en grupos de actuación

•

Equipos con Windows XP GESTIC-56941

•

Actualización W10 a la versión 1909 GESTIC-58823 coordinado a través de Teams como
el “SAUPT - Migraciones W7 -> W10”

•

Anexado SIS-2046.doc para servidores Windows
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OBSERVACIONES ADICIONALES
El beneﬁcio del trabajo de ﬁscalización no está en las recomendaciones efectuadas, sino en su
aplicación eﬁcaz, de ahí la importancia de realizar un seguimiento posterior de las medidas
adoptadas para corregir las deﬁciencias detectadas.
Tal como viene en el apartado 37 de la ISSAI-ES 300, las recomendaciones deben ser claras y
concisas. Debe estar claro qué se plantea en cada recomendación, evitando juicios de valor y
recomendaciones genéricas. Vinculando las recomendaciones a los objetivos y/o las conclusiones
de la ﬁscalización.
En este sentido, sería recomendable establecer una tabla donde exista una relación directa entre el
tipo de deﬁciencia de control, el riesgo de auditoría que representa, y la prioridad que se concede a
la recomendación. Por poner un ejemplo, en las revisiones de la ISO27k disponemos de informes
con no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora (incluyendo en este último apartado las
recomendaciones), que facilitan los seguimientos anuales de las deﬁciencias detectadas. Las
alegaciones deberían estar marcadas por códigos que permitiesen una mejor identiﬁcación.
Todo esto ayudaría a establecer un Plan de Acciones Correctivas que permita realizar un
seguimiento estricto y una supervisión eﬁcaz. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de medidas
recomendadas debe contribuir signiﬁcativamente a solventar las debilidades o deﬁciencias
constatadas procurando identiﬁcar el departamento o cargo concreto responsable de su adopción.
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Al.legacions que es formulen a l'esborrany de
l'lnforme de ﬁscalització de les despeses de personal de
l'Administració de la Generalitat, exercici 2019

Al.legació

Apartat 9 de l'esborrany de l'lnforme, página 13, paràgraf 6

Contingut de l'al.legació:
Desde el SAHNFE se ha desarrollado un módulo en la aplicación SIGNO que permite la
automatización de la actualización de los importes de las tablas retributivas.
Dicho módulo se encuentra a fecha de hoy en fase de validación por los responsables funcionales,
estando prevista su implantación en el entorno de Producción en la primera semana de diciembre de
2020

Documentació justificativa de l ' a l . l e g a c i ó :
Se adjunta versión actual del Manual de Usuario de dicho módulo
(Manual_Usuario_Procesos_Incremento_Subida_Salarial.odt)
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Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'Informe de fiscalització de les
despeses de personal de l'Administració de la Generalitat, exercici 2019
Primera al·legació.
Apartat denominat “Seguretat de la informació i protecció de dades personals” punt 7
de l'apartat 7. Conclusions sobre el compliment d'altres requeriments legals i
reglamentaris, pàgina 10 paràgraf tercer.
En relació amb el punt 7 “conclusions sobre el compliment d'altres requeriments legals
i reglamentaris” en l'apartat 7 dins de l'epígraf “Seguretat de la Informació i protecció
de dades personals” es requereix perquè es realitzen actuacions per a aconseguir un
nivell satisfactori en el compliment de la llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament Europeu de Protecció de
Dades (RGPD).
S’aporta la següent informació per a justificar el compliment de l'observació anterior
- En data 12 de juny de 2020 s'adjudica un contracte menor amb l'empresa Equip
Marzo S.L.U per a realitzar les activitats necessàries dirigides al fet que la conselleria de
Justícia, Interior, i Administració Pública complisca les obligacions establides en la
normativa en matèria de protecció de dades.
Des de la signatura del contracte fins a l'actualitat, l'empresa, en coordinació amb la
Subsecretaria, han estat realitzant les següents activitats.
- Elaboració de la Relació d'Activitats de Tractament. En concret, els tractaments de
caràcter general estan en revisió per a la publicació en la web de la conselleria en dates
pròximes. Els tractaments més específics estan en elaboració d'acord amb les funcions
de les àrees i departaments de la conselleria i les indicacions dels seus responsables.
- Elaboració dels textos informatius en matèria de protecció de dades dirigides al
personal de la conselleria. En concret s'està estudiant aquesta implementació en el
procés "de presa de possessió" del personal nou de la Conselleria.
- En relació amb els documents de polítiques avançades de protecció de dades
dirigides al personal de la conselleria, es posaran a la disposició del personal en la
intranet de Funciona de la Generalitat (portal del funcionari) difonent-se aquesta
ubicació a través d'un correu massiu d'informació.
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- Es modificaran les polítiques de la web, en concret es modificaran els textos,
detallant els drets i obligacions i destacant la inclusió de clàusules específiques per a
xarxes socials i la difusió d'imatges.
En conclusió, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública està portant a
terme totes les mesures adequades perquè l’objecció feta per la Sindicatura de
Comptes siguen esmenades al més aviat possible. La principal causa del retard en el
compliment, ha sigut la paralització del contracte de suport a la implantació de la
protecció de dades en la conselleria per l’estat d’alarma derivat de la pandèmia del
SARS-2 (Covid19).

S'adjunta l'adjudicació del contracte menor signat amb l'empresa Equip Marzo S.L.U.

València, a la data de la signatura

LA SUBSECRETÀRIA
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Dirección General de Modernización y Relaciones con
la Administración de Justicia
Ciudad Administrativa 9 de Octubre
Calle de La Democracia, 77 · 46018 Valencia
www.gva.es

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN
DE LOS GATOS DE PERSONAL DEL LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT,
EJERCICIO 2019

GASTOS DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Primera alegación
Apéndice 2 “Otras Observaciones de la auditoría de gastos de personal” del Borrador
del Informe, página 21, Apartado 4 del epígrafe Gestión de las nóminas,
Contenido de la alegación:
Se debe añadir a los Letrados de la Administración de Justicia, junto con los jueces,
magistrados y fiscales como personal no incluido en la gestión.
El apartado 4, quedaría redactado de la siguiente manera:
4. Personal de Justicia, que incluye personal de la Generalitat regulado por la Ley Orgánica del
Poder Judicial (no se incluyen jueces, magistrados, fiscales ni Letrados de la Administración de
Justicia), adscrito al programa presupuestario 141.10.
Documentación justificativa de la alegación:
REAL DECRETO 1950/1996, de 23 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de medios personales al
servicio de la Administraci6n de Justicia.

SUBDIRECTORA GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
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Direcció General Planificació, Eficiència
Tecnològica i Atenció al Pacient

NOTA DE RÉGIMEN INTERIOR
DE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, EFICIENCIA TECNOLÓGICA Y
ATENCIÓN AL PACIENTE

A: SUBSECRETARIA

N/Ref: DGPETAP/SDSIS/LLCG/EBLL/lm
Asunto: alegaciones fiscalización gastos personal

Se adjuntan alegaciones formuladas por la Subdirección General de Sistemas de
Información para la Salud al informe de fiscalización de los gastos de personal de la
Administración de la Generalitat.

La Directora General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente
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Al·legacions que es formulen a l’esborrany de
l’Informe de fiscalització de les despeses de personal de
l’Administració de la Generalitat, exercici 2019
Al legació general
En cuanto al apèndix 3 sobre los controles de ciberseguridad revisados si bien se está de acuerdo en el contenido, expresar
qué, si el informe una vez aprobado se hace público, la información de este apéndice debe obviarse pues da una información
muy delicada en materia de seguridad que podría ser aprovechada para realizar ataques con el propósito de realizar daño o
substraer información de nuestros sistemas de información.
Primera al·legació
apèndix_2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf 3
Contingut de l’al·legació:
“Desde hace muchos años existen numerosas aplicaciones informáticas diseñadas por los distintos centros gestores de la
CSUSP…………..”
Solo hay 3 aplicaciones informáticas centralizadas, Expedientes CIRO (mastin) y CIRO para el registro de puestos y la
gestión de personal respectivamente, y los conceptos retributivos entiendo que se están refiriendo a NOMINAS.
En cualquier caso, todas ellas son aplicaciones centralizadas, todos los centros gestores utilizan la misma versión, si bien la
gestión diaria tanto de los puestos de trabajo como de las personas es propia de cada uno de los centros gestores.
Documentació justificativa de l’al·legació:

Segona al·legació
apèndix_2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf 6
Contingut de l’al·legació:
La forma de contratación y su gestión es muy diferente, lo cual es difícil aprovechar las sinergias y hace poco viable la
unificación de ambos sistemas.
Además, la integración de ambos colectivos debe ir acompañada de un cambio organizativo funcional y legal.

2
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Alegaciones que se formulan al borrador de Informe de
Fiscalización de los gastos de personal de la Administración de
la Generalitat. Ejercicio 2019.
Primera Alegación:
Apéndice IV del Borrador de Informe, Página 27, Cuadro 5, punto 3
Contenido de la Alegación:
Este año 2020 se ha implementado una nueva funcionalidad en
la Aplicación de Nóminas del personal de IISS que permite la carga de
ficheros obtenidos de la Aplicación GESTUR (Gestor de Turnos) en la
Aplicación de Nóminas para el pago de la Atención Continuada
(complementos de Nocturnidad, Festividad y Turnicidad) al personal
que la devenga. La utilización de la nueva funcionalidad se está
realizando de manera progresiva en los distintos centros de gestión.
Con la nueva funcionalidad se pretende incrementar la eficiencia
en la gestión de pago de los citados conceptos retributivos y reducir
los errores que se producen en la gestión de los mismos.

Documentación justificativa de la Alegación:
Se anexa el Manual de usuario para la utilización de la nueva
funcionalidad por parte de los distintos centros de gestión
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Valencia a 19 de noviembre de 2020
LA DIRECTORA GENERAL DE RÉGIMEN ECONÓMICO E
INFRAESTRUCTURAS

Carmelina Pla Silvestre

Al·legacions de la direcciò general de Recurs Humans que
es formulen a l’esborrany de l’Informe de fiscalització de
les despeses de personal de l’Administració de la
Generalitat, exercici 2019

Primera alegación:
Apartado 7 del borrador del Informe, página 7, párrafo 1: Gestión de
personal.
Contenido de la alegación:
a)
A la afirmación de que “La temporalidad del personal estatutario
de la CSUSP estaba en 2019 en unos niveles muy elevados, ya que el personal
temporal representaba el 61,1% del pesonal estatutario total, habiendo
aumentado 2,2 puntos respecto al ejercicio anterior, más de 20 puntos en el
periodo 2012-2019…”, debe alegarse lo siguiente:
Efectivamente las plantillas de nuestras Instituciones Sanitarias cuentan con un
importante problema de temporalidad que se arrastra desde hace muchos años.
Algunos de los hechos que justifican este incremento de temporalidad en el año 2019 son
los siguientes:
1.- Como ya se indicó en el informe correspondiente al año 2018, la temporalidad es
normal en las Instituciones Sanitaria. Esta temporalidad deriva del funcionamiento ordinario de
las mismas, y de la necesidad de asegurar la asistencia sanitaria a la población, los 365 días del
año, las 24 horas del día. Esto exige la existencia de numerosos contratos de atención
continuada/guardias que vienen a cubrir las necesidades fuera de las jornadas ordinarias.
Además, el envejecimiento de las plantillas hace que sean cada vez más numerosas las
necesidades de cobertura de las reducciones de jornada solicitadas por nuestro personal, que
año tras año se incrementan, en la misma proporción que se produce el envejecimiento de las
plantillas. También el incremento del número de días de vacaciones y de asuntos propios como
consecuencia del cumplimiento de años de servicio, hace que las necesidades de cobertura
temporal sean superiores.
2.- La entrada en vigor del Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación
de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat,
que en su artículo 7 regula las reducciones de jornada sin deducción retributiva por conciliación
de la vida familiar y laboral, y que son de aplicación al personal estatutario de conformidad con
el artículo 60.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, ha supuesto un importante incremento de la necesidad de
cobertura temporal en el ámbito estatutario, en el que, como hemos indicado, la sustitución es
totalmente necesaria para dar asistencia a la población.
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3.- Desde el año 2015 se ha producido un incremento progresivo de las plantillas
estructurales de nuestras Instituciones Sanitarias, en un intento de recuperar las pérdidas que
fueron produciéndose en los años 2012 a 2014, como consecuencia de las políticas de recortes
impuestas.
Así, según los datos del programa informático gestor de plantillas (CIRO), desde el año
2010 hasta el 2020 (a fecha 15 de noviembre), las plantillas estructurales han crecido en 1.997
plazas. Desde el año 2015 al 2019 el incremento ha sido de 2.856 tras la pérdida importante de
plantilla producida en los años 2012 a 2014. El cuadro con los datos es el siguiente:

Plantilla
Presupuestaria

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2018 (*)

2.019

15-nov20

45.835

45.737

44.890

44.705

44.515

44.976

45.112

45.281

47.393

47.804

47.832

4.- En el mes de abril de 2018 se produjo la reversión de la gestión del Departamento de
Salud de La Ribera. La necesidad de equiparar las plantillas de ese Departamento a los índices
existentes en los Departamentos de gestión directa de la misma cartera de servicios, y el
desconocimiento (por la falta de colaboración de la empresa concesionaria) de la realidad del
personal, requirió de un importante número de contrataciones. Transcurrido un tiempo
prudencial que en ningún caso ha sido inferior a 1 año, el conocimiento de las características de
ese Departamento y de sus necesidades asistenciales ha derivado en numerosos expedientes de
modificación de plantillas para adecuar la dotación inicialmente prevista a la realidad existente.
Este número de plazas creadas todavía no han podido ser consolidadas pero sí esos datos han
sido tenidos en cuenta para la determinación de los índices de temporalidad de las Instituciones
Sanitarias.
b)
A la afirmación de que “… Estas ofertas son claramente
insuficientes…”, señalar que esta Conselleria está totalmente de acuerdo con
esta afirmación. Sin embargo, ha incorporado en las Ofertas de Empleo Público
de los años 2017, 2018 y 2019 el número de plazas máximo que ha permitido
la normativa vigente, esto es, las Leyes de Presupuestos estatales de los años
2017 y 2018 que, con carácter de básicas, establecen las limitaciones para las
ofertas públicas de empleo en sus respectivos artículos 19. Dentro de los
límites establecidos en las mismas, insistimos, esta Conselleria ha tramitado
los Decretos de aprobación de las OPE´s incorporando el máximo número de
plazas permitido.
c)
A la afirmación de “… La CSUSP debe agilizar la cobertura de
estas plazas, de acuerdo con los procedimientos legales (a fecha de realización
del trabajo de campo, septiembre de 2020, aún estaban pendientes de
finalización los procesos selectivos de todas las OPE de 2017 a 2019
mencionadas), planificar las acciones adecuadas y ejecutar las medidas
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necesarias para reducir esta característica persistente…”, se informa lo
siguiente:
1.- Desde el año 2015 esta Conselleria ha trabajado duramente para
ejecutar y finalizar los procesos pendientes en ese momento así como las
plazas ofertadas en las OPE´s
2014, 2015 y 2016, y ejecutar varias
sentencias que en esos momentos pese a ser firmes se encontraban sin
ejecutar. En concreto, se han desarrollado las siguientes actuaciones:
−

Se finalizó el proceso de selección de la categoría Enfermeras/os
correspondiente a la oferta del año 2007, una vez el TSJ dictó sentencia. El
segundo examen se realizó en fecha 13-03-2016 y la publicación de la
resolución definitiva del proceso se realizó mediante Resolución del Tribunal
de fecha 16 de diciembre de 2016, una vez finalizada la fase de oposición con
la corrección del segundo examen y la valoración de los méritos de la fase de
concurso.

−

Se está finalizando el concurso oposición de la categoría de celadores/as
correspondiente a la convocatoria del año 2007 en ejecución de Sentencias del
TSJ que pese a ser firmes, se encontraban en junio de 2015 sin ejecutar. El
primer examen se realizó el 4 de marzo de 2018 y el segundo el 20 de
septiembre de 2018. En el DOGV de fecha 18-11-2019 se ha publicado la
Resolución del tribunal por la que se publica la resolución definitiva del
concurso-oposición, tras la corrección de los dos exámenes y valoración de los
méritos de los opositores que superaron la fase de oposición. El total de las
ofertas correspondientes a esta ejecución ha sido de 675 plazas.

−

Se ha finalizado el concurso oposición para la provisión de las 8 vacantes de
farmacéuticos de Área de Salud, convocadas en el año 2009 y cuyo segundo
examen fue anulado por el TSJ, una vez realizado dicho segundo examen,
valorados los méritos de todos los aspirantes y adjudicado las plazas.

−

Se han convocado más de 103 procesos selectivos distintos, correspondiendo a
50 categorías profesionales distintas, lo que suma un total de 3.608 plazas
ofertadas, para las que se han presentado más de 150.000 opositores. La
realización de estos exámenes exige los siguientes trabajos realizados por el
personal del servicio de Planificación, Selección y Provisión de personal (un
total de 19 funcionarios):
a) Búsqueda de aularios suficientes y negociación con las distintas
Universidades, lo cual es bastante dificultoso cuando se tienen que
convocar a más de 30.000 candidatos en las 3 provincias.
b) Gestión de fotocopiado, custodia y traslados de los exámenes, teniendo que
desplazar a personal de la Dirección General, a las distintas provincias con
la responsabilidad de su custodia.
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c) Los primeros exámenes se realizaron en enero de 2018 y el último,
correspondiente a la categoría de Enfermeras/os, se realizó en octubre de
2018. Todos estos exámenes se han realizado los sábados y domingos por
lo que el personal de esta Dirección General ha trabajado todos y cada uno
de los fines de semana desde enero hasta julio y en los meses de septiembre
y octubre.
d) Para la realización de todos esos exámenes se ha tenido que contar con un
importante número de colaboradores (más de 3000 en los exámenes
realizados en las 3 provincias), lo que implica un importante trabajo de
coordinación, búsqueda de personas interesadas, comunicación, etc.
e) Los procesos selectivos no sólo incluyen la celebración de los exámenes
sino también la valoración de los méritos de todos los opositores que
superaron la fase de oposición. En muchos de los procesos han superado
esa fase más de 1.000 candidatos con la dificultad de valoración de los
méritos, especialmente del personal facultativo.
−

De todas las categorías cuyos procesos de selección se han ofertado, se ha
convocado concurso de traslados previo para el personal que ostenta
vinculación definitiva, habiéndose ofertado un total de 14.485 plazas vacantes.

−

Además, se ha tramitado y resuelto las alegaciones y los recursos
administrativos interpuestos contra los actos y resoluciones de los Tribunales y
Comisiones de Valoración. En algunos casos se han presentado más de 1.000
alegaciones.

Esta Dirección General considera que, dado el escaso número de funcionarios con que
cuenta, las actuaciones realizadas han sido de gran importancia para la consecución de la
necesaria estabilidad de las plantillas.
2.- Las previsiones existentes en el año 2019 eran de iniciar la tramitación conjunta de
las convocatorias correspondientes a las OPE´s 2017, 2018 y tasa de reposición 2019 (11.864
plazas) en el primer semestre del año 2020 con el fin de iniciar los procesos selectivos en el
segundo semestre. Sin embargo, la situación derivada de la pandemia que estamos viviendo, la
suspensión de los plazos administrativos y la imposibilidad de presentación personal de las
instancias, ha exigido que estas previsiones se tengan que modificar.
Ante esta situación, común en las distintas Administraciones Públicas, el propio
Gobierno del Estado ha previsto en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en
su artículo 11, la ampliación, para todas las Administraciones Publicas, de las habilitaciones
para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de empleo
temporal, señalando lo siguiente:
“1. Con carácter excepcional, la habilitación temporal para la ejecución de la Oferta de Empleo Público,
o instrumento similar de las Administraciones Públicas y de los procesos de estabilización de empleo
temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
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Estado para el año 2017 y en el artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de
procesos selectivos regulada en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyo vencimiento se
produzca en el ejercicio 2020, se entenderá prorrogada durante el ejercicio 2021.
2. Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar en los
respectivos Diarios Oficiales las ofertas de empleo público que articulen los procesos de estabilización de
empleo temporal a los que se refiere el apartado anterior. En los demás extremos estos procesos se
atendrán a los requisitos y condiciones establecidos en cada una de las citadas Leyes de Presupuestos,
según corresponda.”

Tras el levantamiento del Estado de Alarma, a partir del mes de septiembre se están
publicando paulatinamente las distintas convocatorias correspondientes a dichas OPE,s, una vez
se han adaptado los programas informáticos para evitar la presentación presencial de las
instancias y documentación, dada la situación de la pandemia y la dificultad de acceso a los
registros oficiales.
Además, señalar que, a contrario de lo que ha ocurrido en otras Consellerias del
Consell de la Generalitat, el personal de esta Conselleria fue declarado como esencial durante
el estado de alarma lo que ha supuesto la presencia física durante todo ese periodo de todo el
personal (excepto vulnerables con baja por IT) en turnos de mañana y tarde, desde las 8 de la
mañana hasta las 20 horas, incluyendo en muchos casos sábado y domingos, con el fin de poder
contratar el personal suficiente para dar cobertura a las necesidades asistenciales que estaban
demandando las Instituciones Sanitarias y la sociedad. Para ello, además de tramitar la creación
de más de 7.000 contratos de acúmulos de tareas de todas las categorías profesionales
necesarias, se han habilitado más de 5 procesos de inscripción extraordinarios de candidatos en
la bolsa de trabajo para garantizar en todo caso la selección bajo los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, todo ello con la dificultad de no contar con el apoyo de los
organismos e instituciones necesarias.
Por último indicar que, la ejecución de estos procesos selectivos, con la celebración
de las pruebas selectivas, en ningún caso se va a realizar en tanto no se pueda garantizar su
ejecución en condiciones sanitarias adecuadas, máxime teniendo en cuenta que el personal al
que van destinadas, está en estos momentos inmerso en una lucha contra las consecuencias de
esta situación de crisis sanitaria, lo que en ningún caso es compatible con un estado de
necesaria concentración para la realización de estas pruebas selectivas. Nuestro personal está en
estos momentos dedicado a lo que tiene que hacer, esto es, el cuidado sanitario de nuestra
sociedad y la lucha contra la enfermedad y sus consecuencias.
Una vez que puedan ser ejecutados estos procesos selectivos con
todas las garantías sanitarias, las estimaciones son de contar con un índice
de temporalidad inferior al 10% en la mayoría de las categorías profesionales
estatutarias y cuerpos/escalas de funcionarios de gestión sanitarias.

CSV:HYTPM15U-DRHFSZ6J-QQSDDX47

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=HYTPM15U-DRHFSZ6J-QQSDDX47

Documentación justificativa de la alegación:
No se aporta, por hallarse la justificación de esta alegación en la
normativa referenciada.

Segunda alegación:
Apartado 7 del borrador del informe, página 9, párrafo 3: Gestión de
Personal
Contenido de la alegación:
A la afirmación de que “La CSUSP no publica las relaciones de puestos
de trabajo de personal estatutario en el DOGV” debe alegarse lo siguiente:
La plantilla de plazas estatutarias de instituciones sanitarias
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se
encuentra publicada en el portal de transparencia de la Generalitat
Valenciana, en los siguientes apartados Organización de la Generalitat >
Personal Empleado Público > Relación de puestos de trabajo > 2. Relación de
puestos de trabajo dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública > Puestos de trabajo dependientes de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública de naturaleza estatutaria.
No resulta posible, por otra parte, facilitar una relación de puestos de
trabajo por lo que se refiere de forma individualizada al personal estatutario,
ya que la misma no existe. En esta materia conviene aclarar lo siguiente:
El personal estatutario ostenta una relación funcionarial especial
regulada a través de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud (EM).
Así, este personal se encuentra específicamente regulado en una norma
propia, sin perjuicio de la aplicación, como norma básica del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 2.3 EBEP), y
como norma supletoria, en defecto de regulación concreta sobre una materia,
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función
Pública Valenciana (artículo 3.5 LOGFPV).
El EBEP determina en su artículo 74 que las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos organizativos similares. En base a ello, es preciso
distinguir el sistema de ordenación profesional establecido por:
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a) La conselleria competente en materia de función pública, que
gestiona al personal funcionario del Consell: Esta conselleria elabora y
publica de forma anual, de acuerdo con las previsiones contenidas en el
artículo 43.1 de la LOGFPV, una relación de puestos de trabajo como
instrumento destinado a la organización, racionalización y ordenación de su
personal.
b) La conselleria competente en materia de sanidad, que gestiona
tanto al personal funcionario de gestión sanitaria, como al denominado
personal estatutario:
b.1.) Los puestos del personal funcionario de gestión
sanitaria, perteneciente a los colectivos del personal de salud pública, el
personal de servicios centrales y direcciones territoriales y el personal de la
Inspección de Servicios Sanitarios, se ordenan mediante relaciones de puestos
de trabajo.
b.2) Los puestos del personal estatutario se estructuran
mediante la aprobación de plantillas.
En este sentido procede destacar que el artículo 14 del EM prevé, por lo
que se refiere a la ordenación del personal estatutario:
“1. De acuerdo con el criterio de agrupación unitaria de las funciones,
competencias y aptitudes profesionales, de las titulaciones y de los contenidos
específicos de la función a desarrollar, los servicios de salud establecerán las
diferentes categorías o grupos profesionales existentes en su ámbito.
2. La integración del personal estatutario en las distintas instituciones o
centros se realizará mediante su incorporación a una plaza, puesto de trabajo o
función.
En el ámbito de cada servicio de salud, atendiendo a las características
de su organización sanitaria y previa negociación en las mesas
correspondientes, se establecerán los sistemas de agrupamiento y enumeración
de dichos puestos o plazas.”
En las plantillas se establece, pues, la categoría y el grupo profesional
del personal estatutario del ámbito de cada servicio de salud, figurando en las
mismas los puestos de cada categoría.
Sin embargo, el número de puesto concreto asignado a las plazas de
dichas categorías no resulta relevante a estos efectos, dado que la integración
del personal estatutario “mediante su incorporación a una plaza, puesto de
trabajo o función” se realiza de forma sobrevenida a la superación de un
proceso selectivo o a la resolución de un concurso de traslados cuando se
trata de personal fijo, dado que la incorporación en cada caso depende de la
aplicación de las disposiciones contenidas en la norma vigente en materia de
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selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de las
Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública.
Por otra parte, una vez establecida la agrupación de los puestos del
personal estatutario mediante las correspondientes plantillas, como
consecuencia de la flexibilidad en la estructuración de los recursos humanos
que exige la obligación constitucional de garantizar una suficiente y adecuada
prestación de la asistencia sanitaria por parte del sistema valenciano de
salud, se puede producir modificación de las mismas en ejercicio de la
potestad de autoorganización de los recursos humanos adscritos a la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, siempre que la
planificación de estos recursos humanos, de conformidad con el artículo 12
del Estatuto Marco, esté orientada a su adecuado dimensionamiento,
distribución, estabilidad, desarrollo, formación y capacitación, en orden a
mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios. Y el mismo precepto se
refiere, en su apartado 3, a que “los cambios en la distribución o necesidades
de personal que se deriven de reordenaciones funcionales, organizativas o
asistenciales se articularán de conformidad con las normas aplicables en cada
servicio de salud”, pudiendo en todo caso el personal ser adscrito a los centros
o unidades ubicados dentro del ámbito que en su nombramiento se precise,
independientemente del número de puesto que ocupe el citado personal.
En consecuencia, por los motivos expuestos, y de conformidad con el
EBEP, la Administración sanitaria en la Comunitat Valenciana no _
estructura su organización estatutaria a través de las denominadas relaciones
de puestos de trabajo, sino mediante un instrumento organizativo similar,
cual es la plantilla. Ello sin perjuicio de que la información relativa a la
misma, publicada en el portal de transparencia, sea ciertamente susceptible
de actualización, que pretendemos abordar en breve.
Documentación justificativa de la alegación
No se aporta, por hallarse la justificación de esta alegación en la
normativa referenciada.

Tercera alegación
Apartado 9 del borrador del informe, página 13, párrafo 7: Dirigidas al la
CSUSP
Contenido de la alegación:
Debemos hacer constar que los puestos creados tienen duración
determinada y limitada desde su autorización estando grabada la fecha de fin
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de contrato/nombramiento desde el inicio y solicitando la preceptiva
autorización a la Dirección General de Presupuestos en el caso de ser
necesario alargar la duración del contrato.
No consta lo contrario, sin perjuicio de que pueda haberse producido
un error material en algún supuesto puntual.

Cuarta alegación:
Apartado Apéndice 2 Otras observaciones de la auditoría de gastos de
personal, página 21, párrafo: Gestión de las nóminas
Contenido de la alegación:
En primer lugar debemos partir de que la aplicación informática CIRO,
que se configura como el Registro de Puestos y Gestión de Personal, es la
aplicación para la gestión jurídico-administrativa del personal de las
instituciones sanitarias dependientes de la CSUSP.
CIRO consta de dos grandes sistemas que engloban el registro de los
puestos de trabajo y la gestión de personas, respectivamente.
El módulo de puestos gestiona la creación, modificación y amortización
de la totalidad de los puestos de trabajo de las Instituciones Sanitarias,
mediante los diferentes expedientes propios definidos en la aplicación
MASTIN, y consta de los siguientes subsistemas en relación con los puestos
de trabajo:

•

Gestión de las autorizaciones de Plantilla Presupuestaria.

•

Gestión de las autorizaciones de Acumulaciones de Tareas.

•

Gestión de las autorizaciones Atención Continuada.
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•

Creación de puestos para el Personal en Formación.

•

Gestión de las autorizaciones de Cobertura de puestos Vacantes.

Por otra parte, el módulo de personas gestiona los datos del personal,
así como de los diversos actos administrativos que despliegan efectos sobre su
situación laboral. Incluye los siguientes procedimientos:

•

Inscripción de personal en el registro, anotando los datos básicos
necesarios (nombre y apellidos, DNI, etc.).

•

Nombramientos, tomas de posesión y ceses.

•

Gestión de situaciones administrativas de personal que implican un
cambio,

toma

administrativa
disciplinarias,

o

cese

de

en

activo,

servicios

el

puesto

de

baja,

especiales,

de

trabajo,

(situación

excedencias,

sanciones

suspensiones

de

nombramientos, etc.)
•

Gestión de las reservas de puesto.

•

Reingresos de personal.

•

Jubilaciones.

•

Otros supuestos de pérdida de la condición de personal fijo.

•

Contratos laborales en prácticas (personal residente en formación).

•

Absentismo Laboral (permisos y licencias, enfermedad, permiso por
maternidad, liberaciones sindicales, vacaciones, etc.).

•

Reducciones de jornada.

•

Control de Incapacidades Temporales.

•

Reconocimiento de antigüedad y trienios.
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•

Reconocimiento de servicios previos y servicios prestados.

•

Autorización o reconocimiento de compatibilidad.

•

Anotación de titulaciones.

•

Gestión de sanciones y de su cancelación.

•

Certificaciones en materia de personal.

No obstante, por lo que se refiere en concreto a la recomendación sobre
la implantación de una interfaz automática entre esta aplicación con la que se
gestionan los puestos de trabajo y los datos del personal contratado de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (CIRO) y la aplicación de
NÓMINA, a efectos de garantizar la integridad y la disponibilidad de la
información gestionada en nóminas, procede alegar que a la Dirección
General de Recursos Humanos le parece una recomendación adecuada,
debiendo informarse de que actualmente cabe distinguir, en cuanto a la
integración entre ambas aplicaciones, la existencia de dos fases:
1ª. La integración de los puestos de trabajo en cuanto a su
creación, reconversión y amortización, que ya se encuentra desarrollada y
operativa.
2ª. La integración de las tomas de posesión y cese de los
nombramientos del personal en los mencionados puestos, que se halla en fase
de estudio y viabilidad.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que esta recomendación debe
ser atendida de forma compartida con la Dirección General competente en
materia de nóminas, que es la de Régimen Económico e Infraestructuras, en
coordinación con la Subdirección General de Sistemas de Información para la
Salud, visto que, como se afirma en el propio borrador del informe (apartado
2. Responsabilidad de los órganos de gobierno de la Generalitat en relación
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con los gastos de personal), “La gestión de la nómina del personal sanitario es
responsabilidad de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública (CSUSP) y _ se
encuentra

asignada

a

la

Dirección

General

de

Régimen

Económico

e

Infraestructuras. La competencia en la gestión de expedientes de personal está
atribuida a la Dirección General de Recursos Humanos. Por otra parte, la gestión
de las aplicaciones informáticas y los activos que soportan y garantizan una
adecuada gestión del personal y de la nómina de personal sanitario, le
corresponde a la Subdirección General de Sistemas de Información para la
Salud (CSUSP)”.

Documentació justificativa de la alegación
No procede la aportación de ninguna documentación justificativa
adicional a la alegación formulada.

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
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ANNEX II
Informe sobre les al·legacions presentades

Informe de fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la Generalitat.
Exercici 2019

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL DE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 2019
Per mitjà d’un escrit de la Sindicatura de Comptes de 6 de novembre de 2020 es va remetre
a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i a la Intervenció General de la Generalitat
l’esborrany de l’informe de fiscalització, perquè efectuara les al·legacions que considerara
oportunes. Dins del termini concedit, es van rebre pel registre electrònic les al·legacions
formulades, respecte a les quals s’assenyala el següent:

AL·LEGACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS. CONSELLERIA D’HISENDA I
MODEL ECONÒMIC
Primera al·legació
Apartat 7.6 de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
En l’esborrany d’informe s’indica que no s’ha pogut verificar el nomenament de
l’administrador de seguretat.
S’aporta en l’al·legació la Instrucció de servei 1/2016, de la Subdirecció General de
Producció i Consolidació de les TIC Corporatives, sobre implantació de mesures de
seguretat a l’edifici A de la CA9O, en la qual es nomena l’administrador de seguretat.
S’accepta l’al·legació i es modifica l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
S’elimina el segon paràgraf del apartat 7.6, que deia: “No hem pogut verificar el
nomenament de l’administrador de seguretat previst en el Decret 130/2012, de 24 d’agost.”

Segona al·legació
Apartat 9, recomanació 11, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
S’indica en l’al·legació que es disposa de diversos contractes per al suport de les aplicacions
i que no es pot gestionar amb un sol contracte.
No obstant això, en l’esborrany d’informe es fa referència a la conveniència d’elaborar i
aprovar un pla de manteniment de gestió de tot el programari utilitzat, però l’elaboració
d’aquest pla no implica que es gestione per mitjà d’un únic contracte.
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Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

Tercera al·legació
Apartat 9, recomanació 15, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
L’al·legació indica que s’està realitzant una migració a l’actualitzada infraestructura NICA i
està en implantació el projecte NEFIS, per la qual cosa s’estan duent a terme accions per a
actualitzar els sistemes d’informació.
Encara que existeixen aquests projectes, en el període objecte de la fiscalització encara hi
havia sistemes pendents de migrar, com el de les aplicacions de nòmina.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’informe.

Quarta al·legació
Apèndix 3, apartat “Inventari i control de programari autoritzat
(CBCS2)”, segon paràgraf de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
(El contingut de l’al·legació es refereix al control CBCS-2, encara que en l’encapçalament
posa erròniament el CBCS-1.)
L’al·legació fa referència a la documentació aportada sobre tiquets de l’eina de gestió de
demanda Jira, en la qual consta la sol·licitud de diversos treballs d’actuació sobre
programari.
En el treball realitzat no es va evidenciar un pla o un full de ruta complet que especifique
la motivació, objectius, dates i més informació d’interés que permeta aconseguir l’objectiu
d’abastar tots els sistemes. Aquest pla garantiria que no es quedaren equips fora
d’actualització i s’establira un termini d’actuació. L’eina Jira de gestió d’incidències no és
substituta d’un pla.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.
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Cinquena al·legació: Observacions addicionals
Apartat 9 de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
Afecta les recomanacions a la DGTIC números 9 a 15.
Es fa referència en l’al·legació al fet que per a la implantació i correcte seguiment de les
recomanacions és convenient aclarir, classificar i prioritzar les recomanacions contingudes
en l’Informe.
Estem d’acord amb aquestes observacions. Per aquestes raons s’han classificat les
recomanacions en funció dels seus destinataris, perquè cada un d’ells sàpia quines
recomanacions li corresponen i puga actuar, i en aquest sentit cal assenyalar que, per raó
de la sensibilitat de les matèries relacionades amb la seguretat de la informació en les
auditories de ciberseguretat, com en aquest cas, s’entrega a la DGTIC un document detallat
amb els resultats de la revisió al màxim detall, incloent-hi les recomanacions. L’hem
completat amb una taula amb la classificació i priorització de totes les recomanacions.
Reiterem que, per raons de confidencialitat i seguretat de la informació, no s’inclou aquest
document de detall en l’informe que es farà públic, en el qual se sintetitzen les
constatacions d’auditoria i les recomanacions.
La Sindicatura de Comptes realitzarà el seguiment de les recomanacions en el pròxim
exercici.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

Sisena al·legació
Apartat 9 de l’esborrany de l’Informe, sisena recomanació
Comentaris
L’al·legació indica que s’ha desenvolupat un mòdul per a l’aplicació SIGNO per a
automatitzar l’actualització dels imports dels conceptes retributius de nòmina que està
pendent d’aprovació per a la seua implantació.
Aquesta actuació està alineada amb la recomanació inclosa en l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.
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AL·LEGACIONS DE LA SOTSSECRETARIA DE LA CONSELLERIA DE
JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Setena al·legació
Apartat 7, punt 7, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
En l’al·legació s’informa que ja s’estan fent els treballs per a elaborar i publicar la relació
d’activitats de tractament i altres tasques de millora de la documentació sobre protecció
de dades personals que finalitzaran en el termini més breu possible. Per a això es va
adjudicar un contracte menor el 12 de juny de 2020.
Conseqüències en l’Informe
S’afig un segon paràgraf al punt 7 amb la redacció següent:
“En al·legacions, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública informa que «en
data 12 de juny de 2020 s’adjudica un contracte menor […] per a realitzar les activitats
necessàries dirigides al fet que la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
complisca les obligacions establides en la normativa de protecció de dades».”

AL·LEGACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE MODERNITZACIÓ I
RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA DE LA CONSELLERIA
DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Huitena al·legació
Apèndix 2, apartat “Gestió de les nòmines”, punt 4
Comentaris
L’al·legació assenyala que s’han d’afegir els lletrats de l’Administració de justícia, juntament
amb els jutges, magistrats i fiscals, com a personal no inclòs en la gestió.
Estem d’acord amb l’al·legació.
Conseqüències en l’Informe
Es modifica el paràgraf 4 de l’apèndix 2 de l’Informe, que queda redactat així:
“Personal de justícia: que inclou personal de la Generalitat regulat per la Llei Orgànica del
Poder Judicial (no s’hi inclouen jutges, magistrats, fiscals ni lletrats de la Administració de
justícia), adscrit al programa pressupostari 141.10.”
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AL·LEGACIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ PER A LA SALUT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (CSUSP)
Novena al·legació (general)
Apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
L’al·legació indica que, a pesar que estan d’acord en el contingut, aquest apèndix hauria
d’eliminar-se per contindre informació relacionada amb la seguretat de la informació.
En relació amb aquest punt, hem d’assenyalar que, per les raons assenyalades en els
comentaris a l’al·legació cinquena i en l’apartat “Confidencialitat” de l’apèndix 3 de
l’Informe, les observacions incloses en aquest apèndix contenen resums de la informació
revisada en detall, conclusions i recomanacions a molt alt nivell que considerem que no
poden comprometre la seguretat dels sistemes de la Generalitat. D’altra banda, aquest
apartat de l’Informe ha sigut conegut pel servei de seguretat de la DGTIC i no li ha posat
objeccions.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

Desena al·legació
Apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf 3
Comentaris
En al·legacions assenyalen que són tres les aplicacions centralitzades, MASTIN, CIRO i
NOMINA, i que tots els centres gestors utilitzen la mateixa versió.
L’Informe posa de manifest que, a més de les aplicacions centralitzades assenyalades en el
paràgraf anterior, els centres gestors utilitzen diverses solucions dissenyades per ells
mateixos, sobretot pel que fa al control de presència i la realització de guàrdies, amb
incidència directa en el càlcul dels rebuts de nòmina, l’ús de les quals s’hauria d’estendre i
homogeneïtzar.
En aquest sentit, vegeu l’al·legació dotzena.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.
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Onzena al·legació
Apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf 6
Comentaris
S’assenyala que la integració de la gestió de tot el personal de la Generalitat en una sola
aplicació és poc viable, per les diferents formes de contractació i de gestió i perquè
requereix importants canvis organitzatius.
Cal assenyalar que, si bé és cert que requereix un important canvi organitzacional, les
diferents formes de contractació o el diferent règim legal del personal no suposen cap
impediment. Les aplicacions informàtiques que s’utilitzen actualment ja gestionen els
diferents tipus de personal sense incidències, com ocorre amb l’aplicació NOMINA (calcula
els rebuts de nòmina de personal estatutari, funcionarial, laboral o personal en formació).
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

AL·LEGACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RÈGIM ECONÒMIC I
INFRAESTRUCTURES DE LA CSUSP
Dotzena al·legació
Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, quadre 7, punt 3
Comentaris
En al·legacions comuniquen que durant 2020 s’està implementant, de manera progressiva
en els diferents centres de gestió una nova funcionalitat en l’aplicació de nòmines que
permet la càrrega dels fitxers obtinguts de l’aplicació GESTUR (gestor de torns) per al
pagament dels conceptes d’atenció continuada (nocturnitat, festivitat, treball per torns),
que permeta incrementar l’eficiència en la gestió de pagament d’aquests conceptes i reduir
els errors que es produeixen.
Conseqüències en l’Informe
Es modifica l’Informe per a assenyalar que s’estan realitzant actuacions en aquest sentit: es
canvia l’estat de la recomanació de “No aplicada” a “Aplicada parcialment”.
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AL·LEGACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS DE
LA CSUSP
Tretzena al·legació
Apartat 7 de l’esborrany de l’Informe, punt primer
Comentaris
En al·legacions posen de manifest les raons que justifiquen l’increment de la temporalitat
del personal, les causes que motiven la duració dels processos selectius, les actuacions que
s’estan duent a terme per a solucionar-ho i els objectius finals de temporalitat que es
pretenen aconseguir.
És bàsicament una justificació que no altera les conclusions de l’Informe.
Un 61,1% de temporalitat no està justificat per les necessitats de flexibilitat, que ha
d’aconseguir-se amb els mecanismes legals disponibles i una adequada gestió de personal,
que preveja també una raonable estabilitat en l’ús del personal sanitari.
Conseqüències en l’Informe
No modifica el contingut de l’Informe.

Catorzena al·legació
Apartat 7 de l’esborrany de l’Informe, punt tercer
Comentaris
En al·legacions manifesten que no és possible facilitar una relació de llocs de treball del
personal estatutari perquè no existeix com a tal de manera individualitzada, i que, per
aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal dels Serveis
de Salut, no és necessària l’aplicació de relacions de llocs de treball.
La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis
de Salut, dedica els articles 10 a 16 a la regulació de la planificació i ordenació del personal
estatutari dels serveis de salut. En l’article 2, quan defineix el seu àmbit d’aplicació, estableix
que “en tot allò no previst en aquesta llei, en les normes a què es refereix l’article següent
o en els pactes o acords regulats en el capítol XIV, seran aplicables al personal estatutari
les disposicions i principis generals sobre funció pública de l’Administració corresponent”.
En la nostra opinió, la falta de regulació de les relacions dels llocs de treball en la Llei
55/2003 fa que hi siga aplicable l’esmentat article 2.2 i, per tant, l’article 3.5 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que determina
que “el personal docent i estatutari al servei de la Generalitat es regirà, en les matèries no
regulades per la seua normativa específica, per les disposicions d’aquesta llei, a excepció
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dels articles relatius a les retribucions complementàries, la mobilitat interadministrativa i la
promoció professional”.
Els articles 34, 41, 42 i 43 de la Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, que determinen el procediment per a la creació, modificació i supressió de llocs
de treball, defineixen i fixen el contingut de les relacions de llocs de treball i estableixen la
competència i el procediment per a la seua elaboració, tramitació i aprovació, són
plenament aplicables al personal estatutari.
Es manifesta així mateix en l’al·legació que l’obligació constitucional de garantir una
prestació de l’assistència sanitària suficient i adequada requereix una major flexibilitat en
l’estructuració dels recursos humans, que en permeta l’adequat dimensionament,
distribució, estabilitat, desenvolupament, formació i capacitació.
Segons s’ha comprovat durant la realització del treball de camp, la Conselleria de Sanitat
té els seus llocs de treball d’assistència sanitària distribuïts en tres grups principals:
-

Plantilla pressupostària, que agrupa 45.912 llocs al maig de 2018, segons figura en el
portal de transparència de la Generalitat.

-

Plantilla d’acumulació de tasques, que recull 1.316 llocs a 31/12/2019, segons consta
en l’aplicació informàtica CIRO.

-

Plantilla d’atenció continuada, amb 2.446 llocs a 31/12/2019, segons consta en
l’aplicació informàtica CIRO.

Els llocs de treball denominats d’atenció continuada i d’acumulació de tasques, no inclosos
en el resum de llocs publicat en el portal de transparència, s’utilitzen per a dotar els recursos
humans de la necessària flexibilitat que requereix l’adequada prestació dels serveis sanitaris.
Per tant, una vegada coberta la necessària flexibilitat, res no impedeix que puguen publicarse, a fi d’una major transparència, les característiques dels llocs de plantilla pressupostària
complint tots els requisits que estableix la Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana.
Conseqüències en l’Informe
No modifica el contingut de l’Informe.
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Quinzena al·legació
Apartat 9 de l’esborrany de l’Informe, recomanació 7
Comentaris
En al·legacions manifesten que, en els llocs de treball autoritzats amb duració determinada,
es grava des d’un primer moment la data de finalització del contracte, i se sol·licita la
preceptiva autorització a la Direcció General de Pressupostos en el cas de ser necessari
allargar la duració del contracte, per la qual cosa la incidència detectada deu ser
conseqüència d’un error puntual.
En atenció al fet que es puga deure a un fet puntual l’incompliment detectat, es modifica
la redacció de la recomanació.
Conseqüències en l’Informe
Es modifica la recomanació 7 de l’apartat 9 de l’Informe, que queda redactat com segueix:
“7. Recomanem que, en els llocs creats amb duració determinada i limitada des de la
seua autorització, s’establisca un control automàtic que requerisca emplenar la data
de finalització del contracte en el moment de la seua creació i que s’establisca un
sistema d’alertes que recorde al gestor, amb prou antelació, la proximitat de la
finalització del contracte, perquè sol·licite a la Direcció General de Pressupostos
l’ampliació de la duració del contracte en cas de ser necessari.”

Setzena al·legació
Apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe, apartat “Gestió de les nòmines”
Comentaris
En al·legacions descriuen les funcionalitats de les dues principals aplicacions utilitzades en
la gestió de persones i llocs per la CSUSP, posen de manifest el grau d’integració de les
dues i assenyalen les implicacions que serien necessàries per a aconseguir homogeneïtzar
la gestió de personal de totes les conselleries.
No afecta el contingut de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.
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