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Exercicis 2017-2019

RESUM. Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada.
Exercicis 2017-2019

RESUM
La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització a
l’Ajuntament de Montcada consistent en una revisió del seu control intern
durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).
El treball elaborat ha posat de manifest un total de 67 deficiències
significatives, 16 de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. Del
conjunt de deficiències, destaca la falta de control de diversos comptes
bancaris i l’absència d’un pla de disposició de fons. És rellevant també que
el Ple no ha verificat les rectificacions anuals de l’inventari de
l’Ajuntament des del 31 de desembre de 2016, i no s’ha realitzat la
comprovació en l’última renovació de la corporació al juny de 2019. A més,
els ens dependents no disposen d’un inventari.
D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes,
l’Ajuntament de Montcada ha obtingut 25.520 punts, que representen un
51,0% de la puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el
percentatge obtingut en les diferents àrees en què s’ha efectuat la revisió
del control intern.
Gràfic.

Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

La Sindicatura de Comptes ha efectuat cinc recomanacions al consistori
de Montcada: elaborar manuals de funcions de les diferents unitats
administratives; adoptar determinades mesures per a la gestió de la
comptabilitat; elaborar un pla d’inversions realista; efectuar una
segregació de funcions entre la intervenció i la gestió econòmica; i dur a
la pràctica una sèrie de mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de
l’entorn tecnològic.
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 euros. Hem efectuat un
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.
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1.

INTRODUCCIÓ
En virtut de les disposicions de l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, modificada
per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, i d’acord amb el
que es preveu en els programes anuals d’actuació de 2018, 2019 i 2020
(PAA2018, PAA2019 i PAA2020), s’ha efectuat una fiscalització consistent
en una revisió del control intern dels ajuntaments de la nostra Comunitat
amb una població compresa entre 20.000 i 25.000 habitants, entre els quals
es troba l’Ajuntament de Montcada, que ha comprés els exercicis 2017 i
2018 i, en determinats aspectes, el primer trimestre de 2019.

2.

RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB EL
CONTROL INTERN
Els òrgans municipals (l’alcalde, la Junta de Govern, el Ple de l’entitat, la
Secretaria General, la Intervenció i la Tresoreria) són els responsables que
n’hi haja un control intern adequat. D’acord amb les seues competències,
han de garantir que el funcionament de l’entitat resulta conforme amb les
normes aplicables, la fiabilitat de la informació i una adequada protecció
dels actius.

3.

RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió
sobre el control intern de l’entitat en la fiscalització realitzada i, si és el
cas, formular conclusions sobre les operacions i procediments revisats.
Per a això, hem dut a terme el treball de conformitat 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 i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments
d’ètica i que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat d’obtenir
una seguretat raonable sobre el control intern.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir
evidència d’auditoria. 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.

4.

FONAMENT DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
Com a resultat de la revisió efectuada s’ha observat una sèrie de
deficiències significatives de control intern, que representen un risc per a
la fiabilitat de la informació economicofinancera, la protecció dels actius,
el compliment de normativa aplicable i el funcionament adequat de
l’entitat. Aquestes incidències es refereixen a:
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Organització administrativa i grau de transparència
1)

A 31 de desembre de 2017 hi ha dos consorcis que no s’han registrat
en la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals.

2)

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

Informació economicofinancera i la seua fiabilitat
3)

El reconeixement de les obligacions, relatiu a les factures, es
comptabilitza en un termini superior a 10 dies hàbils des que la
Intervenció té coneixement de l’aprovació per l’òrgan competent,
una vegada prestada la conformitat de la factura, i en general s’ajusta
als principis comptables que li són aplicables, excepte que
determinats comptes no estan comptabilitzats o no es controlen els
restringits, ni es comptabilitzaven les periodificacions d’interessos
de les operacions de crèdits ni les amortitzacions de l’immobilitzat
fins al 31 de desembre de 2018.

4)

No es porta un registre de tots els contractes, inclosos els menors.

5)

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

6)

No es troba regulada la informació que cal subministrar al Ple de
l’entitat sobre l’execució dels pressupostos i els moviments de
tresoreria.1 No obstant això, se subministra la informació
trimestralment corresponent a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’ara en avant,
LOEPSF).

7)

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

8)

No existeix un pla d’inversions.2

9)

En 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar quatre expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import de 581.979
euros.

1

Article 207 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (d’ara en avant, TRLRHL).

2

Article 166.1 del TRLRHL.

4

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019

10)

No es concilia l’inventari amb la comptabilitat.

Compliment de la normativa aplicable
Organització i funcionament corporatiu
11)

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

12)

Els llibres d’actes i resolucions estan foliats i diligenciats, però s’han
transcrit en un termini superior a tres mesos.3

Personal
13)

No disposen d’una relació de llocs de treball actualitzada; en
conseqüència, no estan aprovades pel Ple4 ni publicades5 les
modificacions realitzades des de l’última elaboració fa 15 anys.

14)

No existeix una classificació de llocs de treball.6

15)

El complement de productivitat no està vinculat a una valoració
objectiva.7

Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari
16)

L’entitat no ha acreditat el compliment de l’objectiu de regla de
despesa8 en l’aprovació del pressupost de 2017.

17)

Hi ha una societat mercantil que a 31 de desembre de 2017 no havia
corregit el seu desequilibri i en la data de redacció d’aquest informe
es troba en un procés concursal.

3

Articles 198, 199 i 110 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (d’ara en avant, ROF).

4

Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (d’ara en avant,
LRBRL).

5

Article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, actualment text
refós, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (d’ara en avant, EBEP).

6

Article 35 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana (d’ara en avant, LFPV).

7

Article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril.

8

Capítol III de la LOEPSF.
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18)

No s’ha elaborat el pla economicofinancer immediatament després
de l’incompliment de la regla de despesa,9 posat de manifest en la
liquidació del pressupost de 2016.

19)

L’entitat no ha presentat a la Sindicatura en el termini preceptiu el
Compte General corresponent a l’exercici 2017,10 degudament
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, i tampoc compleix altres tràmits
relatius al cicle pressupostari. En aquest sentit, el pressupost en vigor
per a l’exercici 2017 es va aprovar de manera definitiva el 16 de
novembre de 2017 i el pressupost corresponent a 2018 és el prorrogat
de 2017.

Subvencions
20)

A causa de la falta d’informació relativa a les subvencions
concedides, es desconeix si l’entitat compleix l’obligació de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions,11 tant en les convocatòries com en la concessió.

21)

La Intervenció no ha certificat que l’entitat remet en termini la
documentació que acredita el compliment de les condicions de
subvencions concedides per altres administracions.

Contractació
22)

La Intervenció no ha certificat que en els contractes es motive
correctament la tramitació d’urgència o d’emergència.12

23)

La Intervenció no ha certificat que tots els contractistes s’hagen
seleccionat segons els principis de publicitat, concurrència i
transparència.13

24)

En algun expedient s’ha efectuat fraccionament de l’objecte del
contracte (amb l’excepció dels lots).14

9

Article 21 de la LOEPSF.

10

Article 8 de la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre.

11

Article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant, LGS).

12

Articles 112 i 113 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara en avant, TRLCSP).

13

Article 1 del TRLCSP.

14

Article 86 del TRLCSP.
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Operacions de crèdit i pagament a proveïdors
25)

L’estat del deute que se’ns ha facilitat del Compte General dels
exercicis 2016 i 2017 no coincideix amb l’estat del deute que figura
en la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals.

26)

Les entitats bancàries no han facilitat informació relativa a l’excés
dels límits en la utilització dels comptes de crèdit, al retard en el
pagament d’amortitzacions de crèdit i préstec ni a l’existència de
descoberts en compte corrent.

27)

En els quatre trimestres de l’exercici 2017, el període mitjà de
pagament a proveïdors va superar el termini de 30 dies,15 com
s’observa en el quadre següent.

Quadre 1. Període mitjà de pagament a proveïdors
Trimestre

Dies

1r trimestre

90

2n trimestre

122

3r trimestre

115

4t trimestre

106

Tributs
28)

Hi ha ordenances reguladores de taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic, o per a finançar totalment
o parcialment nous serveis que no compten amb un informe en què
es pose de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del
cost d’aquells, respectivament.16

Protecció dels béns de l’entitat
29)

El Ple no ha realitzat les rectificacions anuals de l’inventari de
l’Ajuntament des del 31 de desembre de 2016, i no se n’ha fet la
comprovació en l’última renovació de la corporació17 al juny de 2019.
Addicionalment, els ens dependents no disposen d’un inventari.18
Aquests incompliments legals representen, a més, una debilitat molt
important del control intern per la falta de protecció dels actius.

15

Article 5 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

16

Article 25 del TRLRHL.

17

Article 33 del Reglament de Béns (d’ara en avant, RB).

18

Article 17 de l’RB.

7

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019

30)

No s’ha facilitat l’informe dels gestors corresponent a la justificació
de les subvencions de concessió directa. Per això, no s’ha pogut
verificar que es comprove la realització efectiva de l’activitat
subvencionada.19

31)

No s’ha proporcionat informació respecte a l’existència o no de
subvencions concedides pendents de justificar en què haja vençut el
termini per a això, ni tampoc que, si és el cas, s’haja exigit el
reintegrament20 o imposat la sanció corresponent.21

32)

A 31 de desembre de 2017 hi ha 12 comptes bancaris no inclosos en
l’estat de tresoreria i sí confirmats pels bancs, quatre dels quals
tenen saldo zero, cinc són comptes restringits no controlats (els
saldos dels quals pugen a 89.665 euros) i tres comptes bancaris dels
quals no tenim informació (que sumen un import de 9.649 euros).

33)

No existeix un pla de disposició de fons.22

34)

L’arqueig i les conciliacions bancàries al 31 de desembre de 2017 no
estan signats per la persona responsable d’Intervenció.

35)

L’import de pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa no
justificats en el termini legal durant l’exercici 2017 va pujar,
respectivament, a 5.980 euros i 613 euros.

36)

En l’entitat local no els consta l’existència d’expedients per baixes de
drets reconeguts. La gestió tributària i la recaptació es troben
delegades en la Diputació Provincial de València (DPV), tal com
s’indica en l’apartat “Recaptació” de l’apèndix 5 d’aquest informe. En
aquest sentit, la delegació no eximeix de responsabilitat pels actes o
omissions de qui exercita les facultats delegades, que han de ser
objecte de supervisió per l’entitat que ha efectuat la delegació.

37)

Encara que l’entitat indica que no hi ha valors prescrits, en la
liquidació del pressupost de l’exercici 2017 figuren 262.062 euros de
drets reconeguts pendents de cobrament de 2012 i anteriors que,
atesa la seua antiguitat, podrien estar afectats per prescripció.

19

Articles 30 i següents de l’LGS.

20

Article 37 de l’LGS.

21

Article 59 de l’LGS.

22

Article 187 del TRLRHL.
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Intervenció
Organització i regulació
38)

L’actuació de control intern de l’entitat local no s’exerceix sobre la
totalitat de les entitats que en depenen.23

39)

L’òrgan interventor no exerceix el control sobre entitats
col·laboradores i beneficiaris de subvencions, que es troben finançats
amb càrrec als pressupostos de l’entitat local.24

40)

L’òrgan interventor de l’entitat local no exerceix el control intern
amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats la
gestió de les quals siga objecte de control.25

41)

El control financer que s’exerceix a través del control permanent i/o
l’auditoria pública no inclou el control d’eficàcia (article 29.1 de l’RCI).

Funció interventora
42)

L’òrgan interventor no ha remés, en el termini establit, a la
Sindicatura de Comptes l’informe de totes les resolucions i acords
adoptats pel president i pel Ple contraris als advertiments formulats,
així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos.26 La remissió s’ha efectuat el 10 de juliol de 2019.

Control financer
43)

L’entitat ha establit la fiscalització prèvia limitada degudament
aprovada pel Ple de l’Ajuntament. No obstant això, no realitza una
fiscalització posterior.27 La Intervenció ha posat de manifest la falta
de mitjans per a realitzar totes les funcions relatives al control
financer.

44)

La Intervenció no va elaborar els informes relatius al compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària,28 regla de despesa29 i límit

23

Article 2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local (d’ara en avant, RCI).

24

Article 3 de l’RCI.

25

Article 4.2 de l’RCI.

26

Article 15.7 i 15.8 de l’RCI.

27

Article 13.4 de l’RCI.

28

Articles 3 i 11 de la LOEPSF.

29

Article 12 de la LOEPSF.
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de deute públic30 en les modificacions dels pressupostos de 2017 i
2018.
45)

Hi ha aprovacions o modificacions d’ordenances fiscals sense
informe d’Intervenció.

46)

No es té constància per l’entitat de l’existència d’anul·lacions de
drets; en conseqüència, no se n’ha efectuat fiscalització prèvia.

47)

No es té constància de la fiscalització prèvia de les bases reguladores
de subvencions.

48)

En la fiscalització de la justificació de les subvencions, no sempre es
comprova:
-

La presentació en termini del compte justificatiu.

-

L’acreditació de les despeses per mitjà de factures o documents
de valor probatori.

-

Que l’import de la subvenció no supere el cost de l’activitat
subvencionada.

-

Que no s’han finançat
subvencionades.

-

Si hi ha imports pendents de justificar en què ha finalitzat el
termini.

-

La realització de l’activitat subvencionada.

despeses

que

no

puguen

ser

49)

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

50)

L’òrgan interventor no ha elaborat un pla anual de control financer
que reculla les actuacions de control permanent i auditoria pública
que cal realitzar durant l’exercici 2019.31

51)

No s’han publicat en la seu electrònica corporativa la informació
comptable de les entitats del sector públic local i, si és el cas, els
informes d’auditoria.32

30

Articles 4 i 13 de la LOEPSF.

31

Article 31.1 de l’RCI.

32

Article 36.2 de l’RCI.
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Entorn tecnològic
Marc organitzatiu
52)

L’entitat no disposa de documentació que acredite el nivell
d’adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat, Reial Decret 3/2010,
de 8 de gener.

53)

No s’ha designat delegat de protecció de dades (DPD), tal com detalla
l’article 39 del Reglament (UE) 679/2016.

54)

No existeix un registre d’activitats de tractament, d’acord amb el que
s’estableix en l’article 30 del Reglament (UE) 679/2016.

55)

No es disposa de l’informe d’auditoria anual de sistemes exigit per la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i
Creació del Registre Comptable de Factura.

Operacions dels sistemes d’informació
56)

L’entitat no compta amb mecanismes per a controlar (detectar o
restringir) l’accés de dispositius físics no autoritzats.

57)

L’entitat no disposa d’un inventari de programari o no es troba
actualitzat.

58)

L’entitat no ha establit un procediment d’instal·lació i fortificació
(configuració segura) de sistemes que detalle el programari que cal
instal·lar per sistema i/o usuari i que garantisca la instal·lació
exclusiva del programari suportat i autoritzat.

59)

No es disposa d’un procediment i/o eina que assegure que les
vulnerabilitats dels sistemes són detectades en temps oportú i es
gestionen activament per a prioritzar-les i resoldre-les.

60)

No es compta amb un procediment de fortificació o reforçament de
la seguretat (configuració segura) dels sistemes previ a l’entrada en
operació que considere els diferents tipus de dispositius existents
(servidors, equips de taula, portàtils, mòbils i tauletes) i que
establisca l’ús d’imatges o plantilles per a aplicar la configuració de
seguretat de tots els sistemes, d’acord amb estàndards aprovats per
l’organització.

61)

No es disposa d’eina o procediment per a realitzar comprovacions
periòdiques que permetan verificar que la configuració actual de
dispositius existents (servidors, equips de taula, portàtils, mòbils,
tauletes, equips de seguretat i equips de xarxa) no ha sigut
modificada de forma no autoritzada respecte de la configuració de
seguretat original.
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62)

No es registren en tots els casos les activitats dels usuaris en els
sistemes revisats per mitjà de logs d’auditoria, en els quals s’indique
qui realitza l’activitat, quan la realitza i sobre quina informació.

63)

No s’ha acreditat el procediment o eina que permeta la consulta de
logs d’auditoria per a identificar esdeveniments o patrons anormals i
que permeta el monitoratge i identificació en temps real
d’incidències.

Controls d’accessos a dades i programes
64)

No hi ha un procediment de gestió de privilegis que garantisca que
es restringeixen els permisos d’administració als casos en què siga
necessari i que només s’utilitzen els comptes d’administrador quan
siga necessari.

65)

No es disposa d’un inventari dels comptes d’administració que en
permeta l’adequada gestió i control.

66)

L’ús de comptes d’administrador no està regulat per un procediment
que establisca els mecanismes necessaris per a garantir-ne la
seguretat, considerant com a mínim l’existència d’una política de
contrasenyes, l’ús nominatiu de comptes, l’ús de mecanismes
d’autenticació adequats basat en un procediment que els regule i el
registre de les activitats dels comptes d’administrador.

Continuïtat del servei
67)
5.

No es fan proves de recuperació a partir de les còpies de seguretat
realitzades.

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS SOBRE EL CONTROL INTERN
En la nostra opinió, excepte pels incompliments descrits en l’apartat
“Fonament de l’opinió amb excepcions”, el control intern de l’entitat
resulta adequat per a proporcionar un grau de confiança raonable en la
integritat de la informació i el seu nivell de transparència, el compliment
de la normativa aplicable i la protecció dels actius.
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6.

VALORACIÓ GLOBAL
L’Ajuntament ha obtingut 25.520 punts, que suposen un 51,0% de la
puntuació màxima possible, tal com es mostra en el quadre següent per
àrees i subàrees:
Quadre 2. Detall de la distribució de la puntuació per tipus d’incidència
i per àrees i subàrees
Punts obtinguts
Bàsiques
No bàsiques
(a)
(b)

ÀREES
1. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Aspectes organitzatius de l’entitat local
Ens dependents o en què participe l’entitat local
Personal al servei de la corporació local
Secretaria, registre i actes
Inventari de béns i patrimoni
Subvencions
Contractació i compres
TOTAL ÀREA 1
2. ÀREA DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Pressupostos
Despeses d’inversió
Ingressos tributaris, preus públics i multes
Ingressos per transferències
Recaptació
Tresoreria
Comptabilitat
Endeutament
TOTAL ÀREA 2
3. ÀREA D’INTERVENCIÓ
Organització i regulació
Funció interventora
Control financer
Altres aspectes
TOTAL ÀREA 3
4. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC
Marc organitzatiu
Gestió de canvis en aplicacions i sistemes
Operacions dels sistemes d’informació
Controls d’accés a dades i programes
Continuïtat del servei
TOTAL ÀREA 4
TOTAL ÀREES

Total
(c) = (a) + (b)

Puntuació
màxima (d)

420
855
650
0
515
385
1.570
4.395

442
450
870
350
425
540
620
3.697

862
1.305
1.520
350
940
925
2.190
8.092

1.050
1.500
3.300
1.050
2.550
2.250
3.300
15.000

82,1%
87,0%
46,1%
33,3%
36,9%
41,1%
66,4%
54,0%

1.095
45
380
0
380
1.130
0
720
3.750

955
135
330
97
230
320
580
910
3.557

2.050
180
710
97
610
1.450
580
1.630
7.307

3.750
450
1.050
300
1.350
3.000
3.000
2.100
15.000

54,7%
40,0%
67,6%
32,3%
45,2%
48,3%
19,3%
77,6%
48,7%

250
890
2.378
450
3.968

430
840
2.595
180
4.045

680
1.730
4.973
630
8.013

1.280
1.880
11.210
630
15.000

53,1%
92,0%
44,4%
100,0%
53,4%

118
0
363
0
344
825
12.938

52
333
448
327
123
1.283
12.582

170
333
811
327
467
2.108
25.520

782
434
2.056
963
765
5.000
50.000

21,7%
76,7%
39,4%
34,0%
61,0%
42,2%
51,0%

En els apèndixs 4, 5, 6 i 7 es recullen, respectivament, les observacions
sobre les àrees de Gestió Administrativa, Gestió Economicofinancera,
Intervenció i Entorn Tecnològic, que no s’han inclòs en l’apartat 4.
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En el gràfic següent es resumeixen els percentatges d’assoliment en cada
àrea:
Gràfic 1.

7.

Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

RECOMANACIONS
Com a resultat del treball de fiscalització realitzat és procedent efectuar
les recomanacions que s’assenyalen a continuació:
1.

Resulta útil elaborar un reglament orgànic, així com un organigrama
actualitzat de l’entitat i manuals de funcions de les diferents àrees.

2.

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

3.

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

4.

La Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de l’entitat,
perquè hi haja així una adequada segregació de funcions.

5.

L’Ajuntament ha de dur a la pràctica les mesures que es recullen en
l’apèndix 7 d’aquest informe, per a millorar la seguretat i l’eficàcia
de l’entorn tecnològic.
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APÈNDIX 1.

MARC NORMATIU

Per a avaluar el control intern s’ha tingut en compte, fonamentalment, la
legislació següent:
Disposicions generals
-

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

-

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura
de Comptes, modificada per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat.

-

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

-

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

-

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

-

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

-

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

Béns de les entitats locals
-

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

Personal al servei de les entitats locals
-

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques.

-

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

-

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

Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.

-

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

-

Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de
les retribucions dels funcionaris de l’Administració local.

-

Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

Hisendes locals
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

-

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

-

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

-

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

-

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local (RCI).

-

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

-

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

Subvencions
-

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

-

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

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

-

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

Contractes del sector públic
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP).

-

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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APÈNDIX 2.

OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA

Objectius
La fiscalització realitzada sobre el control intern ha tingut els objectius
generals següents dels previstos en els articles 9 i 10 de la Llei de
Sindicatura de Comptes:
-

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

-

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

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

Comprovar la protecció dels béns de l’entitat.

-

Verificar la fiabilitat i integritat de la informació.

-

Comprovar el compliment de la normativa aplicable.

-

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

Abast i procediments de la fiscalització
Aquest treball s’ha realitzat a partir de la informació obtinguda d’uns
qüestionaris, respostos i signats pels diferents responsables de
l’Ajuntament.
Les àrees en què s’ha estructurat el treball són les següents:
1.

2.

Àrea de Gestió Administrativa:
-

Aspectes organitzatius de l’entitat local

-

Ens dependents o amb la participació de l’entitat local

-

Personal al servei de la corporació local

-

Secretaria, registre i actes

-

Inventari de béns i patrimoni

-

Subvencions

-

Contractació i compres

Àrea de Gestió Economicofinancera:
-

Pressupostos

-

Despeses d’inversió

-

Ingressos tributaris, preus públics i multes
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3.

4.

-

Ingressos per transferències

-

Recaptació

-

Tresoreria

-

Comptabilitat

-

Endeutament

Àrea d’Intervenció:
-

Organització i regulació

-

Funció interventora

-

Control financer

-

Altres aspectes

Àrea de l’Entorn Tecnològic:
-

Marc organitzatiu

-

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes

-

Operacions dels sistemes d’informació

-

Controls d’accés a dades i programes

-

Continuïtat del servei

Cada un dels qüestionaris s’ha valorat en funció de les respostes donades
pels responsables de les entitats locals i amb uns criteris que possibiliten
l’homogeneïtat en la puntuació de les diferents àrees. En aquest sentit,
s’ha d’interpretar que com més gran siga la puntuació millor és el control
intern efectuat per l’Ajuntament. Així mateix, cal tenir en compte que
determinades respostes posen de manifest incidències que s’han
considerat bàsiques perquè afecten significativament el control intern o
posen de manifest àrees de risc. Per tant, aquestes incidències bàsiques
s’han valorat d’acord amb la seua rellevància i es recullen en l’apartat 4
d’aquest informe, dedicat al fonament de l’opinió.
En general, l’ajuntament ha facilitat les dades que figuren en aquest
informe i no han sigut objecte de verificació, llevat que s’indique el
contrari.
Totes les qüestions que podrien suposar una incidència bàsica s’han
comprovat, com també una mostra de les altres, per mitjà de les proves
d’auditoria considerades pertinents d’acord amb les normes tècniques de
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.
L’avaluació s’ha realitzat sobre una puntuació màxima total de 50.000
punts, distribuïts tal com es recull en el quadre següent, que reflecteix els
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punts assignats a cada àrea per tipus d’incidència i els percentatges que
representen sobre el total de cada àrea.
Quadre 3. Detall de la distribució de la puntuació per tipus d’incidència
i per àrees i subàrees

ÀREES

Bàsiques

No
bàsiques

Puntuació
total

% sobre la
puntuació
de l’àrea

1. ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Aspectes organitzatius de l’entitat local

525

525

1.050

7,0%

Ens dependents o en què participe l’entitat local

1.050

450

1.500

10,0%

Personal al servei de la corporació local

1.650

1.650

3.300

22,0%

525

525

1.050

7,0%

Inventari de béns i patrimoni

1.530

1.020

2.550

17,0%

Subvencions

1.125

1.125

2.250

15,0%

Contractació i compres

2.310

990

3.300

22,0%

8.715

6.285

15.000

100,0%

Secretaria, registre i actes

TOTAL ÀREA 1
2. ÀREA DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Pressupostos

2.250

1.500

3.750

25,0%

Despeses d’inversió

315

135

450

3,0%

Ingressos tributaris, preus públics i multes

525

525

1.050

7,0%

Ingressos per transferències

150

150

300

2,0%

Recaptació

945

405

1.350

9,0%

Tresoreria

2.100

900

3.000

20,0%

Comptabilitat

1.500

1.500

3.000

20,0%

Endeutament

1.050

1.050

2.100

14,0%

8.835

6.165

15.000

100,0%

850

430

1.280

8,5%

Funció interventora

1.040

840

1.880

12,5%

Control financer

6.660

4.550

11.210

74,8%

450

180

630

4,2%

9.000

6.000

15.000

100,0%

404

378

782

15,6%

TOTAL ÀREA 2
3. ÀREA D’INTERVENCIÓ
Organització i regulació

Altres aspectes
TOTAL ÀREA 3
4. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC
Marc organitzatiu
Gestió de canvis en aplicacions i sistemes
Operacions en els sistemes d’informació
Controls d’accés a dades i programes
Continuïtat del servei

0

434

434

8,7%

1.388

668

2.056

41,1%

237

726

963

19,3%

471

294

765

15,3%

TOTAL ÀREA 4

2.500

2.500

5.000

100,0%

TOTAL ÀREES

29.050

20.950

50.000
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Gràfic 2.

Distribució de la puntuació per àrees

5.000
Àrea de Gestió Administrativa 30%

15.000

Àrea de Gestió Economicofinancera 30%

15.000

Àrea d'Intervenció 30%
15.000

Àrea de l'Entorn Tecnològic 10%

Àmbit temporal
L’àmbit temporal de la fiscalització s’ha centrat bàsicament en els
exercicis 2017 i 2018, si bé s’ha estés a altres exercicis quan així s’ha
considerat convenient.
En particular, l’Àrea d’Intervenció inclou bàsicament aspectes de l’exercici
2018 i del primer trimestre de 2019 per a verificar l’aplicació del règim
jurídic del control intern regulat en l’RCI.
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APÈNDIX 3.

INFORMACIÓ GENERAL

Descripció de l’Ajuntament
El municipi de Montcada està situat a la comarca de l’Horta Nord, a la
província de València. La seua població és de 21.623 habitants, segons
l’actualització del cens a 1 de gener de 2017.
El Ple de l’Ajuntament està integrat per 21 regidors.
El nombre de membres de la Junta de Govern i de tinents d’alcalde, així
com el nombre de comissions informatives sense considerar la Comissió
Especial de Comptes, després de les eleccions de maig de 2019, es mostra
en el quadre següent:
Quadre 4. Dades sobre determinats òrgans municipals
Membres Junta de
Govern (*)

Tinents
d’alcalde

Comissions
informatives

7

4

4

Nombre
(*) Incloent-hi el president.

En el gràfic següent es mostra l’evolució del nombre total de funcionaris
de carrera i interins al servei de la corporació que figurava en la nòmina a
31 de desembre de 2016, 2017 i 2018:
Gràfic 3.
90

Evolució del nombre de funcionaris
85

80
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40
30
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35
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20
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En les dades que es reflecteixen en el gràfic anterior s’aprecia que els
funcionaris de carrera han experimentat entre 2016 i 2018 una disminució
del 18,8%, en passar de 85 a 69 persones. Els funcionaris interins han
augmentat en un 53,3% entre 2016 i 2018.
El nombre de persones en comissió de serveis a 31 de desembre de 2016
ascendia a dos; en 2017, a cinc, i a 31 de desembre de 2018, a vuit. En
l’exercici 2018 s’han realitzat dotze provisions de llocs de treball, dels
quals nou han sigut per concurs oposició, un per comissió de serveis i dos
llocs per altres formes de provisió.
No hi ha coordinadors generals ni directors generals o assimilats.
En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral temporal i
del personal laboral fix. És destacable que s’ha produït un augment del
88,6% en el nombre de laborals temporals.
Gràfic 4.

Evolució del personal laboral
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21

20

20
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20
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L’entitat no va nomenar personal eventual durant el període 2016 a 2018.
Informació econòmica
El quadre següent mostra, en euros, els imports més significatius
corresponents a l’activitat economicofinancera de 2015, 2016 i 2017,
facilitats per l’Ajuntament, la verificació dels quals no ha sigut objecte
d’aquest treball.
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Quadre 5. Dades sobre l’execució pressupostària
Concepte

2015

2016

2017

Pressupost inicial ingressos

14.137.211

14.137.211

13.870.849

Pressupost inicial despeses

14.047.736

14.047.736

13.655.353

Previsions ingressos definitives

17.891.419

15.862.460

18.680.111

Previsions despeses definitives

17.801.943

15.772.984

18.464.615

Drets reconeguts nets

17.303.420

20.313.828

16.074.990

Obligacions reconegudes netes

14.090.998

13.124.365

15.082.473

Resultat pressupostari ajustat

3.507.394

7.305.246

3.840.595

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

-555.325

6.159.009

6.287.534

Romanent de tresoreria total

919.238

8.111.750

8.994.250

A continuació es detalla, en euros, l’estat del deute a 31 de desembre de
2015, 2016 i 2017:
Quadre 6. Estat del deute
Estat del deute

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

A curt termini

1.124.501

1.123.437

887.522

A llarg termini

6.985.664

10.458.343

8.197.034

981.072

657.078

526.662

Altres deutes
Total deute

9.091.237

12.238.858

9.611.218

En el quadre següent es mostra, en euros, l’estalvi net i la capacitat o
necessitat de finançament de 2015, 2016 i 2017:
Quadre 7. Estalvi net i capacitat o necessitat de finançament
Concepte

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Estalvi net

2.619.435

2.555.968

2.507.847

Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament

2.812.478

1.404.278

4.376.307

En les dades que es reflecteixen en els quadres anteriors s’observa que
entre 2015 i 2016 el deute va augmentar en un 34,6%, principalment a
causa de l’increment en el deute a llarg termini. No obstant això, en 2017
s’ha reduït en un 21,5%, i s’ha situat en 519.981 euros més que en 2015 (un
5,7%). D’altra banda, durant aquests dos anys l’estalvi net s’ha reduït en
111.588 euros (un 4,3%), mentre que la capacitat de finançament s’ha
incrementat en 1.536.829 euros (un 55,6%), després d’haver-se reduït en
2016.
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APÈNDIX 4.

OBSERVACIONS SOBRE L’ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Aspectes organitzatius de l’entitat local
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 862 punts, la qual cosa
representa un 82,1% de la puntuació màxima possible.
L’Ajuntament no compta amb un reglament orgànic. Tampoc disposa d’un
organigrama actualitzat.
Després de les eleccions municipals de 2019, las assignacions als grups
municipals aprovades figuren en el quadre següent:
Quadre 8. Assignacions mensuals als grups municipals (en euros)
Grup municipal

Component fix
mensual

Component variable
nombre regidors

Total mensual

PSPV-PSOE

500

450

950

PP

500

200

700

Ciutadans

500

150

650

Compromís

500

150

650

Vox

500

100

600

El nombre de regidors i l’import total de les seues retribucions per
assistències de l’exercici 2017 es mostra en el quadre següent:
Quadre 9. Retribucions per assistències (en euros)

Nre. de regidors
Import total

Ple

Junta de Govern

Altres

21

7

Diversos

52.360

9.945

n/d

n/d: no disponible.

Dos grups municipals no portaven una comptabilitat específica de les
seues assignacions, cosa que implica un incompliment de l’article 73.3 de
l’LRBRL.
Ens dependents o amb la participació de l’entitat local
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.305 punts, la qual cosa
representa un 87,0% de la puntuació màxima possible.
Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament, els ens dependents de
l’entitat i amb la participació d’aquesta són els que s’indiquen en el quadre
següent:
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Quadre 10. Nombre d’ens dependents i participats
Tipus d’ens

100%

Organismes autònoms

1

Societats mercantils

2

Nombre segons percentatge de participació
100% > X > 50%
X ≤ 50%
Sense determinar

Entitats públiques empresarials
Fundacions
Consorcis adscrits
Consorcis no adscrits

3

Mancomunitats
Altres

Personal al servei de la corporació local
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.520 punts, que equival al
46,1% de la puntuació màxima possible.
De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent:
-

Les provisions de llocs de treball i els canvis de departament no es
realitzen per mitjà de convocatòria pública i, per tant, no es
compleixen els articles 78 i següents de l’EBEP. El procés de millora
d’ocupació dels funcionaris no està regulat per l’Ajuntament i, per
tant, no es garanteixen els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.33

-

L’oferta d’ocupació pública no inclou totes les places vacants.

Amb la finalitat de millorar l’organització de l’Ajuntament es recomana:
-

Incorporar en els expedients de personal els cursos realitzats.

-

Incloure en el web de l’entitat la informació següent:
-

La relació de llocs de treball, una vegada aprovada.

-

Les
resolucions
d’autorització
o
reconeixement
compatibilitat que afecten els seus empleats.

de

Secretaria, registre i actes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 350 punts, la qual cosa
representa tan sols un 33,3% de la puntuació màxima possible.

33

Article 10.2 de l’EBEP i article 107 de l’LFPV.
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Segons la informació facilitada en el qüestionari, el departament no
disposa d’un organigrama actualitzat. Les funcions de Secretaria les
exerceix una funcionària amb habilitació nacional que va ocupar el seu
lloc per concurs l’1 d’abril de 2019. Des del 24 d’octubre de 2019, ocupa la
Secretaria de manera accidental un funcionari llicenciat en Dret.
L’entitat no disposa de registres auxiliars que depenguen del registre
general ni registres descentralitzats.
L’entitat no compta amb un sistema que assegure que la documentació
arribe al seu destinatari, ja que a l’Ajuntament el funcionari del registre és
qui determina la destinació dels escrits i de la documentació presentada,
sense que conste la seua supervisió.
D’altra banda, es recomana integrar el gestor electrònic dels expedients
en el circuit d’aprovació de factures i la resolució d’òrgans col·legiats, com
també portar un registre sobre els litigis, els contractes, els convenis i
compromisos signats i els poders atorgats.
Hi ha delegació del president per a dictar resolucions a favor de la Junta
de Govern, que disposa del seu propi llibre d’actes.
La documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia està a la
disposició dels membres de la corporació en suport paper.
L’entitat ha facilitat la informació corresponent a l’article 77 de l’LRBRL en
relació amb les peticions realitzades al president de l’entitat, i es
desconeix quines han estat ateses, resoltes i desestimades.
El quadre següent recull en euros les despeses en defensa i assessoria
jurídica, encara que només siga en alguna àrea:
Quadre 11. Despeses en defensa i assessoria jurídica
Defensa
Advocats interns

Import anual en
euros

Assessoria
1

1

Advocats externs

En el web de l’entitat no figura la informació següent:
-

Extracte d’acords adoptats de les juntes de govern

-

Subvencions

-

Declaracions d’interessos dels membres corporatius

Inventari de béns i patrimoni
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 940 punts, la qual cosa
representa tan sols el 36,9% de la puntuació màxima possible.
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En la unitat de patrimoni treballa una persona, assignada a Secretaria.
En el quadre següent es recull la informació que l’Ajuntament ha aportat
en relació amb el nombre i valor en euros de determinats béns inclosos en
el seu inventari:
Quadre 12. Béns immobles, mobles històrics i vehicles
Nombre
Béns immobles
Mobles de caràcter històric, artístic o de
considerable valor econòmic
Vehicles

Import

157

47.884.883

1

75.000

33

208.400

A continuació es detallen els incompliments detectats:
-

L’inventari de l’entitat no està autoritzat pel secretari, ni compta amb
el vistiplau del president.34

-

No tots els béns immobles ni tots els drets reals estan inscrits en el
Registre de la Propietat.35

-

L’inventari no expressa totes les dades exigides en els articles 20, 22
i 25 de l’RB.

-

No ha sigut possible determinar si en totes les adquisicions de béns
immobles a títol onerós es va exigir l’informe pericial i en les de béns
de valor històric o artístic es va requerir l’informe de l’òrgan estatal
o autonòmic competent, quan aquest era exigible segons la
normativa aplicable.36

A més, hi ha altres aspectes que afecten significativament el control intern
de l’entitat, com aquests:
-

No hi ha pòlisses per a cobrir la pèrdua, deterioració o robatori de
tots els béns o les cobertures són insuficients.

-

No és possible identificar els béns que integren el patrimoni
municipal del sòl ni la destinació dels recursos que se n’obtenen.

34

Article 32 de l’RB.

35

Article 36 de l’RB.

36

Article 11 de l’RB.
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Finalment, es recomana elaborar unes instruccions escrites per a l’ús dels
vehicles, com també implantar un registre que permeta controlar el
consum de combustible.
Subvencions
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 925 punts, la qual cosa
representa un 41,1% de la puntuació màxima possible.
La gestió de les subvencions la fan diverses unitats administratives.
No s’ha facilitat la informació relativa a l’import total de les subvenciones
concedides en 2018, ni de les concedides nominativament.
L’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament disposa que les
subvencions de concessió directa seran les que es preveuen
nominativament en els pressupostos.
No s’ha facilitat l’acord del Ple pel qual s’aprova l’ordenança general
reguladora de les bases per a la concessió de subvencions.37
Las bases reguladores de subvencions no preveuen la possible modificació
de la resolució de concessió.38
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva no
conté la indicació del diari oficial en què està publicada la disposició que
establisca, si és el cas, les bases reguladores (article 23.2 de l’LGS).
Addicionalment a tot això, també mereix destacar que:
-

En la justificació de la subvenció no es comprova el mitjà de
pagament.

-

No es comprova si s’ha subcontractat per a dur a terme l’objecte de
l’activitat subvencionada.

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

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

-

Quan els beneficiaris de les subvencions siguen agrupacions de
persones físiques o jurídiques sense personalitat, han de constar els

37

Article 9.2 de l’LGS i article 22 de l’LRBRL.

38

Article 17 de l’LGS.
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aspectes següents tant en la sol·licitud com en la resolució de
concessió:39
-

Els compromisos d’execució assumits per cada membre de
l’agrupació.

-

L’import de subvenció que ha d’aplicar cada un, que tindran
igualment la consideració de beneficiaris.

-

El nomenament d’un representant o apoderat únic de
l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions
que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

-

El compromís que no es podrà dissoldre l’agrupació fins que
haja transcorregut el termini de prescripció.

Contractació i compres
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.190 punts, que equival al
66,4% de la puntuació màxima possible.
Segons la informació facilitada, quatre funcionaris treballen en la unitat
de contractació, assignats a dos negociats.
En el quadre següent es mostra, en euros, l’import formalitzat, el
modificat, si és el cas, i el nombre d’expedients dels diferents tipus de
contractes formalitzats en 2017, amb l’excepció dels contractes menors i
dels que comporten ingressos per a l’entitat:

39

Article 11.3 de l’LGS.
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Quadre 13. Contractes segons tipologia
Tipus de contractes

Procediments d’adjudicació

Import
formalitzat

Import
modificat

Nre. de
contractes

Obert
Restringit
Obres

Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat

67.019

1

Altres
Subtotal

67.019

0

1

0

0

0

Obert
Restringit
Conc. obres públiques

Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Altres
Subtotal
Obert
Restringit

Subministraments

Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat

40.500

1

Altres
Subtotal

40.500

0

1

Obert
Restringit
Serveis

Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat

55.000

1

Altres
Subtotal

55.000

0

1

162.519

0

3

Altres
Total

En 2017 no es van formalitzar contractes subjectes a regulació
harmonitzada.
Els expedients de contractació figuren en suport paper i digitalment i
contenen un índex i l’ordenació cronològica correcta dels tràmits
corresponents.
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L’entitat no ha remés a la Sindicatura de Comptes la informació sobre els
contractes adjudicats.40
El web de l’entitat no recull la informació següent:
-

La convocatòria de licitacions.

-

L’accés a la informació necessària per a poder participar i conéixer
les característiques de la contractació.

-

La composició de les meses de contractació.

D’acord amb la informació obtinguda, es recomana elaborar instruccions
escrites sobre les entrades i eixides del material del magatzem, i també fer
recomptes físics almenys una vegada a l’any, per personal diferent del del
magatzem.

40

Article 29 del TRLCSP.
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APÈNDIX 5.

OBSERVACIONS
SOBRE
ECONOMICOFINANCERA

L’ÀREA

DE

GESTIÓ

Pressupostos
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.050 punts, el 54,7% del total
de punts possibles.
En l’entitat no existeix unitat de pressupostos, depén de la Intervenció. En
aquest sentit, és important destacar que la Intervenció participa en
l’elaboració dels pressupostos, la qual cosa representa una falta de
segregació de funcions.
El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici 2017, i s’hi posa de
manifest el compliment o no dels terminis establits en la legislació vigent:
Quadre 14. Compliment del termini dels tràmits del pressupost
Tràmit

Data

Remissió del pressupost general a la Intervenció

11/07/2017

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general

17/07/2017

Remissió del pressupost general al Ple

Compliment
del termini

(*)

Aprovació inicial

27/07/2017

Aprovació definitiva

09/08/2017

Entrada en vigor: inserció en el BOP

16/11/2017

Remissió a l’Administració de l’Estat

02/11/2017

Remissió a l’Administració de la Generalitat

02/11/2017

(*) No facilitada.

El 27 de juliol de 2017, el Ple de l’entitat va desestimar aprovar el
pressupost d’aquest exercici, que finalment s’aprova el 9 d’agost de 2017.
De la informació obtinguda destaca:
-

No es van presentar reclamacions sobre els pressupostos.

-

El romanent positiu de tresoreria per a despeses generals dels
exercicis 2016 i 2017 s’ha destinat a reduir l’endeutament i les
obligacions pendents d’aplicar al pressupost.

-

Existeix un pla d’ajust aprovat per la Junta de Govern Local el 29
d’abril de 2016 en vigor per 10 anys.
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L’import de les obligacions pendents d’aplicar a pressupost a 31 de
desembre de 2017 puja a 253.763 euros.
En el quadre següent es mostra el compliment o no dels terminis del cicle
pressupostari durant els exercicis 2015, 2016 i 2017:
Quadre 15. Cicle pressupostari
Exercicis
2016

2015

2017

Aprovació definitiva del pressupost pel Ple
Elaboració de la liquidació del pressupost
Formació del Compte General
Presentació al Ple del Compte General
Presentació a la Sindicatura del Compte General

A continuació es recull la informació sobre els expedients de les
modificacions de crèdit aprovades:
Quadre 16. Modificacions de crèdit
Tipus de modificació

Import

Crèdits extraordinaris / suplements de crèdit
Ampliació de crèdits
Transferències de crèdits
Generació de crèdits
Incorporació de romanents
Baixes per anul·lació

Nre. expedients

3.216.567

7

0

0

459.574

22

1.177.703

19

414.993

5

0

0

De la informació facilitada en relació amb els expedients de modificacions
de crèdit destaca que la tramitació de les ampliacions de crèdit no està
regulada en les bases d’execució del pressupost, per la qual cosa
s’incompleixen els articles 39 i 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
El 28 de desembre de 2017 s’aprova, per mitjà de resolució d’Alcaldia, la
pròrroga per a l’exercici 2018 del pressupost de 2017, sense considerar
prorrogables els crèdits consignats per a fer front a les inversions a
realitzar en 2017 consignades en el capítol VI, per import de 85.804 euros,
i els corresponents a les subvencions nominatives que consten en la base
d’execució 30 del pressupost 2017.
És necessari incloure informació en el web de l’entitat sobre:
-

Els pressupostos dels exercicis 2018 i 2019.

-

Les modificacions que aprove el Ple.
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-

Els pressupostos dels organismes autònoms dels exercicis 2018 i
2019.

-

L’execució trimestral del pressupost corresponent a l’exercici 2019.

-

La liquidació del pressupost.

-

Els informes d’auditoria o de fiscalització.

Amb la finalitat de millorar la gestió en aquesta àrea, es recomana
confeccionar circulars normalitzades per a recollir la informació
necessària de les unitats gestores per a elaborar el pressupost.
Despeses d’inversió
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 180 punts, que representa tan
sols el 40,0% de la puntuació màxima possible, a causa de les incidències
bàsiques que s’indiquen en l’apartat 4 d’aquest informe.
En la gestió de les inversions participa una unitat administrativa i vuit
funcionaris.
Ingressos tributaris, preus públics i multes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 710 punts, que suposa el 67,6%
de la puntuació màxima possible.
En la unitat d’ingressos tributaris, preus públics i multes treballen dos
funcionaris assignats a un negociat autònom.
De la informació facilitada destaca el següent:
-

El nombre d’ordenances fiscals vigents puja a 36, si bé no totes les
ordenances s’han actualitzat en termini i s’han publicat abans de
l’entrada en vigor de l’exercici a què es refereixen.

-

L’entitat no compta amb una unitat d’inspecció de tributs, ni tampoc
existeix un pla d’actuació ni un informe en el qual es valoren les
actuacions realitzades.

Amb la finalitat de millorar l’organització de l’àrea de gestió tributària es
recomana establir la possibilitat que el ciutadà puga realitzar les gestions
tributàries per mitjà de signatura electrònica.
Ingressos per transferències
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 97 punts, la qual cosa
representa tan sols un 32,3% de la puntuació màxima possible, a causa de
la incidència bàsica que s’indica en l’apartat 4 d’aquest informe.
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En la gestió d’ingressos per transferències i subvencions participen vuit
funcionaris assignats a tres unitats administratives.
De la informació facilitada destaca el següent:
-

-

Es porten registres individualitzats de les subvencions rebudes,
encara que és convenient que s’hi completen alguns aspectes de la
informació, de manera que s’indique:
-

Aplicació comptable

-

Desviacions de finançament

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

Recaptació
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 610 punts, que representa el
45,2% del màxim possible de l’àrea.
En la unitat de recaptació treballen tres funcionaris assignats a Tresoreria.
Els sistemes que utilitza l’entitat per a la recaptació dels ingressos
tributaris es mostren a continuació:
Quadre 17. Sistemes de recaptació
Sistema de recaptació

Període voluntari

Període
executiu

Per funcionaris
En col·laboració amb entitats bancàries
En col·laboració amb empreses privades (que no
siguen entitats bancàries)
Delegació en entitats públiques

El nombre de contractes (un per entitat) de col·laboració amb entitats
bancàries per a la recaptació puja a cinc i no s’han signat contractes de
col·laboració per a la recaptació amb empreses privades.
Els ingressos procedents de la recaptació s’apliquen al pressupost cada 90
dies.
L’entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una
empresa privada. Aquest servei va representar un cost per a l’Ajuntament
en 2017 de 27.660 euros, mentre que els drets reconeguts per aquest
concepte es van elevar a 19.598 euros.
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El programa de recaptació no permet registrar en comptabilitat els
cobraments de manera directa o a través d’una interfície amb l’aplicació
comptable. La comptabilització es realitza manualment.
El període de cobrament en via voluntària dels tributs és el següent:
-

IBI: del 15 de juliol a l’1 d’octubre

-

IAE: del 15 de juliol a l’1 d’octubre

-

IVTM: de l’1 de març al 30 d’abril

Amb la finalitat de millorar el control intern de la recaptació es recomana
el següent:
-

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

-

Establir un sistema perquè el ciutadà puga realitzar la liquidació i
pagament dels tributs per mitjà de l’ús de signatura electrònica.

-

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

Tresoreria
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.450 punts, i representa un
48,3% de la puntuació màxima possible.
En la unitat de tresoreria treballen tres funcionaris assignats a un
negociat. El tresorer és funcionari amb habilitació nacional i ocupa una
plaça coberta per concurs des del 31 de maig de 2019.
D’altra banda, hi ha cinc persones autoritzades per a accedir als comptes
de l’entitat a través d’internet per a fer consultes i els tres clavaris
realitzen les transferències de manera mancomunada.
El nombre de comptes bancaris oberts per l’entitat local és el següent en
funció del concepte:
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Quadre 18. Relació de comptes bancaris
Nombre de
comptes

Concepte
Comptes operatius

14

Comptes restringits de recaptació

3

Comptes restringits de pagaments de bestretes de caixa fixa

0

Comptes restringits de pagaments a justificar

1

Comptes restringits de pagaments

0

Comptes financers

0

L’ordre de prelació de pagaments és deute bancari, personal, Seguretat
Social i Hisenda Pública, proveïdors i altres.
No es confeccionen plans de tresoreria.
De la informació facilitada destaca també:
-

Es manegen fons en efectiu amb un saldo mitjà de 450 euros, encara
que no hi ha normes per escrit sobre l’import màxim que ha d’haverhi en caixa. Tampoc es fan arquejos periòdics d’aquests fons.

-

Hi ha deu comptes inactius.

-

En les entitats bancàries estan autoritzades dues persones que no
formen part dels clavaris.

La quantia dels pagaments a justificar efectuats durant 2017 és de 9.450
euros, i el saldo pendent de justificar a 31 de desembre de 2017 és de 5.500
euros. Hi ha normes per escrit sobre el funcionament dels pagaments a
justificar.
D’acord amb la informació obtinguda, es recomana deixar constància de
les negociacions realitzades amb les entitats bancàries a fi d’obtenir la
major rendibilitat possible dels diners en els comptes.
Comptabilitat
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 580 punts, la qual cosa
representa tan sols un 19,3% de la puntuació màxima possible.
En la unitat de comptabilitat treballen quatre funcionaris adscrits a
Intervenció.
De la informació facilitada destaca el següent:
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-

Set persones poden accedir a l’aplicació informàtica de
comptabilitat, si bé es garanteix un accés exclusiu a les persones que
s’encarreguen de comptabilitzar.

-

El Ple no ha aprovat normes en matèria comptable.

-

El departament comptable té coneixement de les factures rebudes en
un màxim d’un dia i utilitza aproximadament 35 dies per a
comptabilitzar-les.

-

Els comprovants de les operacions comptables no són fàcilment
accessibles.

-

No hi ha normes comptables elaborades per l’entitat i, per això, no
estan definits els documents i registres comptables utilitzats, ni el
flux que han de seguir els documents perquè els signen els diferents
responsables que intervenen en el procés comptable.

-

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

-

L’arxiu dels documents comptables no està en suport informàtic.

-

Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit.41 En aquest
sentit, es mostra en el quadre següent el nombre i l’import dels
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats pel
Ple de l’entitat en 2016 i 2017.

Quadre 19. Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits
Exercici
d’aprovació

Nombre
d’expedients

Import en
euros

Despeses
anteriors a
l’exercici
d’aprovació

Despeses de
l’exercici
d’aprovació

2016

1

95.214

51.183

44.031

2017

4

581.979

458.115

123.864

Total

5

677.193

509.298

167.895

-

El sistema comptable no subministra informació sobre el patrimoni
municipal del sòl ni s’efectua un seguiment de les despeses amb
finançament afectat que la seua gestió puga generar.

-

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

41

Article 173.5 del TRLRHL.
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-

No es realitza el seguiment dels projectes de despesa, i si es realitza
s’efectua per mitjà de registres auxiliars.

Amb la finalitat de millorar el control intern d’aquesta àrea es recomana
elaborar normes comptables en les quals s’establisca el flux que han de
seguir els documents perquè els signen els diferents responsables que
intervenen en el procés comptable.
Endeutament
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.630 punts, que representa
aconseguir el 77,6% de la puntuació màxima possible.
D’acord amb la informació facilitada, no s’han considerat els avals per al
càlcul del límit d’endeutament.
Es recomana que en el web de l’entitat figure l’import del deute i la seua
evolució en els últims exercicis, com també els informes sobre estabilitat
pressupostària.
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APÈNDIX 6.

OBSERVACIONS SOBRE L’ÀREA D’INTERVENCIÓ

Organització i regulació
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 680 punts, la qual cosa
representa un 53,1% de la puntuació màxima possible.
El nombre de funcionaris adscrits a l’Àrea d’Intervenció s’eleva a quatre.
Un funcionari amb habilitació nacional ocupa el lloc de l’interventor, que
s’ha cobert per concurs. Aquest funcionari va causar baixa temporal el 22
de gener de 2018 fins al 29 d’octubre de 2019, data de la seua
reincorporació. En absència seua, la tècnica de comptabilitat i una
habilitada nacional en comissió de serveis van exercir la Intervenció
accidentalment.
La regulació interna de les funcions assignades a l’òrgan de control es
realitza a través d’un acord del Ple de l’entitat.
El control intern de l’activitat economicofinancera de l’entitat local
l’exerceix l’òrgan interventor per mitjà de la funció interventora i el
control financer.42
El Ple de l’Ajuntament, amb informe previ de l’òrgan interventor i a
proposta del president, ha establit la fiscalització prèvia limitada del
mateix ajuntament43 i dels seus organismes autònoms, que s’ha establit
sobre contractació, personal i subvencions.
Funció interventora
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.730 punts, que representen
un 92,0% de la puntuació màxima possible.
En el quadre següent es mostra la situació dels informes de fiscalització
prèvia emesos per l’òrgan interventor en 2018 i a 31 de març de 2019:

42

Article 3 de l’RCI.

43

Article 13.1 de l’RCI.
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Quadre 20. Informes emesos per l’òrgan interventor
Estat dels informes

2018

Informes de fiscalització prèvia

31-03-2019

165

22

Informes emesos amb advertiments

6

2

Informes emesos amb discrepància

0

2

Informes emesos amb discrepàncies resoltes pel
president sense confirmar l’adequació del criteri de
l’òrgan interventor

5

1

Informes emesos amb discrepàncies resoltes pel Ple
sense confirmar l’adequació del criteri de l’òrgan
interventor

0

1

Informes amb discrepàncies no resoltes

1

0

El Ple ha resolt les discrepàncies si els advertiments es basen en la
insuficiència o inadequació de crèdit o es refereixen a obligacions o
despeses l’aprovació de les quals siga de la seua competència.44
La Intervenció, en el termini de 15 dies des de la recepció de l’advertiment,
ha plantejat les discrepàncies al president o al Ple i s’han inclòs en un punt
independent en l’ordre del dia. L’article 15.2 de l’RCI disposa que és l’òrgan
gestor qui ha de plantejar la discrepància per a la resolució quan no
accepte l’advertiment.
En 2017 i 2018 es van efectuar advertiments com a conseqüència del
fraccionament de l’objecte del contracte.
Control financer
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 4.973 punts, la qual cosa
representa un 44,4% de la puntuació màxima possible.
Control permanent i auditoria pública
La modalitat de control financer que s’exerceix sobre aquesta entitat local
i les seues entitats dependents és el control permanent i l’auditoria
pública en una societat mercantil sense incloure el control d’eficàcia.45
Segons l’entitat, a causa de la falta de mitjans en Intervenció, l’òrgan
interventor no ha exercit l’auditoria púbica sobre la societat mercantil, tal
com estableix l’article 29.3 de l’RCI.

44

Article 15.2 de l’RCI.

45

Article 29.1 de l’RCI.
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No hi ha societats mercantils amb participació de l’entitat local que
tinguen obligació legal d’auditar-se. No obstant això, en l’exercici 2017 la
societat mercantil es va sotmetre a auditoria.
No disposem d’informació en relació amb el termini pel qual s’ha
contractat la firma privada d’auditoria.
La informació comptable de les entitats del sector públic local i, si és el
cas, els informes d’auditoria de comptes anuals no s’han remés a la IGAE
per a la seua integració en el registre de comptes anuals del sector públic,
regulat en l’article 136 de la Llei 47/2003.46
Informes específics
La Intervenció de l’entitat no ha elevat al Ple un informe sobre els estats
financers de cada una de les entitats dependents, una vegada aprovats per
l’òrgan competent.47
L’informe d’estabilitat pressupostària corresponent a l’aprovació del
pressupost de 2017 posa de manifest que s’incompleix la regla de despesa
i, en conseqüència, l’entitat local hauria d’haver remés l’informe
d’estabilitat pressupostària a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma que exerceix la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies
hàbils comptadors des del coneixement del Ple.
L’informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost de 2017 no
es pronuncia sobre aquests aspectes:
-

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

-

L’existència d’obligacions pendents d’aplicar a pressupost.

-

La situació d’endeutament de l’entitat.

-

L’adopció de les mesures legals en el cas de romanent de tresoreria
negatiu per a despeses generals.

L’informe de la Intervenció, quan es concedeixen subvencions directes, no
es pronuncia sobre el règim de compatibilitat amb altres subvencions.
La nòmina del personal no es fiscalitza per no disposar de les dades amb
prou antelació.
En les comprovacions realitzades, en alguns casos no hi ha constància de
la comprovació de les conciliacions bancàries.

46

Article 36.2 de l’RCI.

47

Articles 4 i 16.2 del REP.
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No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre las
adquisicions i alienacions de béns immobles i les altes i baixes de
l’inventari.
Altres aspectes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 630 punts, la qual cosa
representa un 100,0% de la puntuació màxima possible.

44

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019

APÈNDIX 7.

OBSERVACIONS SOBRE L’ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC

Marc organitzatiu
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 170 punts, que representen tan
sols un 21,7% de la puntuació màxima possible.
Organització i personal de TI
El departament de tecnologies de la informació (TI) no és independent de
la resta de departaments funcionals. Aquest departament compta amb
dos funcionaris i no està estructurat en negociats. A més, cap treballador
extern col·labora amb aquest departament.
Estratègia de seguretat
D’acord amb la informació facilitada es recomana el següent:
-

Elaborar un pla estratègic i un pla anual de projectes dels sistemes
d’informació.

-

Una adequada segregació de funcions i tasques de manera que el
personal no execute simultàniament tasques d’operació,
administració (configuració, manteniment) i supervisió (auditoria,
govern).

-

Fer els nomenaments i constituir els òrgans requerits per a assegurar
el compliment normatiu i l’organització de la seguretat.

Marc normatiu i procediment de seguretat
L’entitat no disposa dels documents que constitueixen la normativa de
seguretat escrita, incloent-hi la política de seguretat, ni dels relatius als
procediments.
Gestió de canvis en aplicacions i sistemes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 333 punts, la qual cosa
representa un 76,7% de la puntuació màxima possible.
Adquisició d’aplicacions i sistemes
Hi ha un procediment que garanteix parcialment que totes les
adquisicions en matèria de TI tinguen en consideració els objectius
estratègics de negoci de l’entitat, els objectius de seguretat i el
dimensionament sobre la base de les necessitats dels departaments.
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Desenvolupament d’aplicacions
El departament no realitza desenvolupaments internament.
Gestió de canvis
El procediment de canvis de configuracions i components dels sistemes
no inclou la realització de proves de testatge dels canvis en entorns
separats de la producció, ni la separació de funcions en el procés de canvi,
en què se n’incloguen com a mínim l’aprovació i l’execució.
Operacions dels sistemes d’informació
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 811 punts, la qual cosa
representa tan sols un 39,4% de la puntuació màxima possible.
Serveis externs
N’hi ha de contractats amb tercers per als serveis de manteniment i/o
reparació de maquinari i d’allotjament de dades i/o aplicacions o altres
serveis.
Es disposa d’un procediment que estableix parcialment un sistema
rutinari per a mesurar el compliment de les obligacions en relació amb els
acords de nivell de servei per mitjà d’indicadors, obligacions sobre la
seguretat dels sistemes, inclosos serveis en núvol i les obligacions respecte
a la protecció de les dades.
Protecció davant de programari maliciós
L’entitat disposa de mecanismes de prevenció i reacció davant de codi
nociu, com ara virus, cucs, troians, programes espia i programari maliciós
en general, i protegeix l’organització davant de problemes que es
materialitzen a través del correu electrònic, per mitjà de recursos tècnics
i/o l’establiment de normativa d’ús del correu electrònic.
Protecció d’instal·lacions i infraestructures
D’acord amb la informació facilitada, es recomana millorar els controls
d’accés a les dependències de l’entitat per mitjà d’un procés complet
d’autorització.
Gestió d’incidents
No es disposa d’un procés integral recolzat en procediments per a fer front
a incidents que puguen tenir un impacte en la seguretat del sistema, uns
procediments que han d’incloure guia per a la presa de mesures urgents,
la comunicació dels incidents als interessats i la prevenció basada en
l’experiència i millora contínua.
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Monitoratge
Es disposa d’eines que permeten parcialment el monitoratge de l’estat de
xarxes i sistemes i no hi ha personal responsable d’aquest monitoratge.
Controls d’accessos a dades i programes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 327 punts, que representen tan
sols un 34,0% de la puntuació màxima possible.
Mecanismes d’identificació i autenticació i gestió de drets d’accés
D’acord amb la informació facilitada, es recomana que s’elaboren
procediments de gestió que prevegen els mecanismes utilitzats per a:
-

la identificació i autenticació dels usuaris i que es detalle una política
de contrasenyes que fixe la qualitat mínima i el període per a
renovar-la,

-

la limitació en l’assignació de privilegis a cada usuari al mínim
estrictament necessari per a accedir a la informació requerida i per a
complir les seues obligacions.

Gestió d’usuaris
No es disposa d’un procediment de gestió dels usuaris de l’organització.
Protecció de xarxes i comunicacions
S’utilitzen parcialment xarxes privades virtuals (VPN) quan la
comunicació discorre per xarxes fora del domini de seguretat propi i
aquestes connexions privades virtuals utilitzen algoritmes d’encriptació
acreditats pel CCN en cas de sistemes de nivell mitjà o alt.
Continuïtat del servei
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 467 punts, la qual cosa
representa un 61,0% de la puntuació màxima possible.
Pla de continuïtat
D’acord amb la informació facilitada es recomana:
-

Elaborar un pla de continuïtat que preveja els procediments de
recuperació dels processos importants de l’entitat amb terminis i
objectius de temps de recuperació.

-

Realitzar proves periòdiques i planificades (encara que siguen
parcials) del pla de recuperació.
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Alta disponibilitat
No es disposa d’elements redundants en tots els sistemes crítics, com ara
redundància de servidors, redundància elèctrica i redundància de servei
de comunicacions en els locals que alberguen sistemes d’informació.
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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 tècnics de l’Ajuntament de Montcada
per al seu coneixement i per tal que, si era 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 tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de
fiscalització corresponent als exercicis 2017-2019, aquest es va trametre al
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions.
Dins del termini concedit, l’Ajuntament ha formulat les al·legacions que
ha considerat 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 dels programes
anuals d’actuació de 2018, 2019 i 2020 d’aquesta institució, el Consell de la
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 4 de març de 2020, va aprovar
aquest informe de fiscalització.
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ANNEX I
Al·legacions presentades

Intervención
Expediente 372753N

NIF: P4617300A

Resolución de Alcaldía
Asunto: alegaciones al borrador borrador de informe de fiscalización sobre el control interno
del Ayuntamiento de Moncada ejercicios 2017-2019.
Visto el borrador de informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Moncada
ejercicios 2017-2019, realizado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Registro
General de Entrada n.º 237/2020 de fecha 17 de enero de 2020, se circularizó a las distintas áreas
municipales a efectos de presentar alegaciones a través de la plataforma electrónica SEDIPUALBA,
exp. n.º 372753 N
HECHOS
I.- Actuaciones de control llevadas a cabo por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana
sobre este Ayuntamiento.
II.- Borrador del informe de la Sindicatura de cuentas relativo al control interno del Ayuntamiento de
Moncada para los ejercicios 2017-2019, recibido en fecha …, a los efectos de realizar las alegaciones
que se consideren oportunas, finalizando el plazo el día …
III.- Se han elevado informes con propuestas de alegación al borrador inicial emitidos por la Secretaría
General (incluye personal), la Intervención Municipal, Tesorería e Informática.
En consecuencia, vistas las competencias que ostenta esta Alcaldía, en relación a la
representación de este Ayuntamiento, según el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local, así como, lo señalado en el artículo 192 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, al respecto de las comunicaciones
que se dirijan a otras autoridades y resto de normativa aplicable.
Primero.- Quedar enterados del borrado de Informe de fiscalización sobre el “Control Interno del
Ayuntamiento de Moncada, ejercicios 2017-2019, emitido por la Sindicatura de cuentas,
resultado de las actuaciones de control llevadas a cabo sobre esta Entidad, y en consecuencia,
formulas las siguientes alegaciones en base a los informes emitidos por los servicios de
secretaría General (incluye personal), Intervención, Tesorería e Informática:
ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME: Control Interno del
Ayuntamiento de MONCADA. Ejercicios 2017-2019.
CON RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, APARTADO CUARTO DEL BORRADOR
DEL INFORME. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES.
Primera alegación, en relación al apartado 4.- Organización administrativa y grado de
transparencia 2 ( pg. 4)
Respecto a la no adaptación a todas las obligaciones, por parte del Ayuntamiento de Moncada, de las
obligaciones impuestas por la Ley 2/2015 de 2 de abril de transparencia Buen gobierno y participación
ciudadana de la Comunidad Valenciana (ley de transparencia en adelante), nos remite en cuanto a las
obligaciones de publicidad activa a lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013 de
Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno de 9 de diciembre , por parte del
Ayuntamiento de Moncada se ha procedido a subsanar las deficiencias, publicando en su Sede
electrónica la relación de los bienes inmuebles que son de su propiedad, inmuebles histórico artísticos
y vehículos.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Por parte de los departamentos que tramitan subvenciones se va a proceder a la publicación en la
sede electrónica, de todas las subvenciones públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo
o finalidad y beneficiarios, así como de las subvenciones recibidas por cualquier Administración Pública
o financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, tanto las subvenciones nominativas como las
de régimen de concurrencia competitiva.
Por parte de esta Secretaria se va a emitir una circular interna que informe a cada uno de los
departamentos, de las obligaciones de publicidad activa, en cada una de sus respectivas materias para
dar pleno cumplimiento a la Ley de Transparencia Ley 2/2015 de 2 de abril de transparencia Buen
gobierno y participación ciudadana de la Comunidad Valenciana
Segunda alegación, en relación al apartado 4.- fundamento de la opinión con salvedades
información económico-financiera y su fiabilidad 4 ( pg. 4).
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Según información obtenida por parte del Departamento de Contratación se lleva un Registro de
Contratos en el que se incluyen los menores.
Tercera alegación, en relación al apartado 4.- fundamento de la opinión con salvedades
subvenciones 20 ( pg. 6).
Por parte de los distintos departamentos, se ha procedido a publicar las subvenciones concedidas en
régimen de concurrencia competitiva en la Base de datos Nacional de Subvenciones tanto de la
convocatoria como de la concesión, pero no se han publicado las subvenciones nominativas,
incumplimiento que se va a proceder a subsanar para dar pleno cumplimiento a lo establecido en el
artículo 18 y 20 de la Ley General de Subvenciones Ley 38/2003 de 17 de noviembre y el Real decreto
130/2019 de 8 de marzo.
Cuarta alegación, en relación al apartado 4.- fundamento de la opinión con salvedades
Protección de Bienes de la Entidad 29 ( pg. 7).
No se ha procedido a la rectificación del inventario de Bienes del Ayuntamiento desde el 31 de
diciembre de 2016, por parte de esta Secretaría, se han iniciado los trámites para iniciar el expediente
de rectificación del inventario con la inclusión de los Bienes muebles e inmuebles adquiridos por parte
del Ayuntamiento así como las bajas que se hayan de producido, para ello se ha dado traslado al
departamento de Urbanismo y se va a realizar la contratación para prestar los servicios
correspondientes a la elaboración y gestión del inventario de bienes y derechos municipales de esta
entidad local, para poder formar el inventario de Bienes con carácter previo a su aprobación por el
pleno de la corporación, conforme establece el artículo 17 a 36 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de
junio, por el que sea prueba el Reglamento de Bienes de las entidades Locales.
En cuanto al inscripción en el Registro de la Propiedad, se va a proceder a la inscripción de todos los
Bienes Inmuebles y derechos reales no inscritos en el registro de la Propiedad, conforme establece el
artículo 36 del Real Decreto 1372/1986.
RESPECTO A LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SU FIABILIDAD y DE LA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
CUESTIÓN PREVIA
El número de funcionarios asignados a la gestión económico-financiera y a la intervención como se
observa en la página 41 del borrador de informe de fiscalización sobre el control interno del
Ayuntamiento de Moncada ejercicios 2017-2019, se eleva a cuatro, no obstante durante el periodo
2017 a 2019 se han producido vacantes, el puesto de técnico de Administración Especial asignado a la
intervención, estuvo vacante durante parte del ejercicio 2017, no realizando las tareas
correspondientes a las citadas áreas.
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El puesto del interventor, (funcionario con habilitación nacional) que fue cubierto por concurso causó
baja temporal el 22 de enero de 2018 hasta el 29 de octubre de 2019, fecha de su reincorporación. En
su ausencia, la Intervención fue desempeñada accidentalmente por la técnico de administración
especial y `por dos habilitados nacionales en comisión de servicios.
Dos administrativos asignados a la intervención municipal durante el ejercicio 2016 procedían de otras
áreas municipales, sin conocimientos previos de gestión económico financiera ni del área de
intervención.
Ante la falta de personal por la intervención durante el ejercicio 2016 y el ejercicio 2017 se hizo constar
la insuficiencia de medios personales. Dicha circunstancia fue manifestada por el propio Pleno
Municipal el 29/12/2016 y en el Pleno de 25/05/2017 Y 26/10/2017, así como en los escritos de la
intervención de fecha 11/08/206, 24/10/2016, 15/11/2016,15/6/2017, 16/8/2017.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

En la actualidad el puesto de TAE, ha causado baja por desempeñar funciones en otra administración
pública desde octubre de 2019, estando vacante dicho puesto en la actualidad.
Quinta alegación. aptdo 3) pág 4 del borrador del informe de la Sindicatura: Información
económico-financiera y su fiabilidad.
3) El reconocimiento de las obligaciones, relativo a las facturas se contabiliza en un plazo
superior a 10 días hábiles desde que intervención tiene conocimiento de la aprobación por el
órgano competente, una vez prestada la conformidad de la factura. (L.16) Y en general se ajusta
a los principios contables que le son de aplicación, excepto que los ni se contabilizaban las
periodificaciones de intereses de las operaciones de créditos, ni las amortizaciones del
inmovilizado hasta diciembre de 2018. ( L23, L25, L 7)
Contenido de la alegación: se hace constar en este apartado que no está implantada en el
Ayuntamiento de la administración electrónica en la gestión del gasto.
A través de las Bases de Ejecución aprobadas por el Pleno Municipal el 9 de agosto de 2017 se reguló
el procedimiento para la tramitación electrónica del gasto a través de los centros gestores pero en la
actualidad aún no se ha puesto en marcha.
Con respecto a los derechos reconocidos pendientes de cobro de los capítulos 4 y 7, en la liquidación
de 2017, se contrastaron con las obligaciones reconocidas de las administraciones concedentes de las
subvenciones y transferencias, se aportó a la Sindicatura de Comptes 17/12/2019 a través de correo
electrónico la información aportada por la Generalitat Valenciana y por la Exma Diputación de Valencia.
Sexta alegación. respecto “Estabilidad presupuestaria, control del gasto y ciclo presupuestario”
página 5 del borrador del informe de la Sindicatura apartados 16) y 18)
16) La Entidad incumplió el objetivo de regla de gasto8 en la aprobación del presupuesto de
2017. (O.14)
18) No se ha elaborado un plan económico financiero cuando ha habido un incumplimiento de
la regla de gasto10 en la aprobación del presupuesto
de 2017. (42)
Contenido de la alegación. Al respecto tal y como se aclaró a la Sindicatura a través del correo
electrónico de 17 de diciembre de 2017, el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad Presupuestaria y del Límite de Deuda con motivo de la aprobación del Presupuesto
General de 2017, (como dice su enunciado ), se concluye expresamente que cumple con los criterios
de Estabilidad presupuestaria y del límite de Deuda, la referencia en dicho informe a la regla del gasto
se realiza al incumplimiento de la Regla de la liquidación del 2016, se concluye en el informe que
no se cumplió con el objetivo de la regla del gasto al cierre del ejercicio 2016, y que deberá
realizarse un PEF, según lo expuesto en este párrafo, no cumple al cierre de 2016 “la regla del
gasto”, pero no se evalua en este informe un incumplimiento de la Regla de gasto a la
aprobación del presupuesto del ejercicio 2017.
De conformidad con la orden HAP/ 2082/2014, a la consulta planteada por el consejo general de
Cosital , respecto la Orden HAP/ 2082/2014 que acualiza la anterior orden de 2012, la Subdirección
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General de Estudios y Administración Local, emitió comunicado por la que se especifica que no es
obligatorio la emisión del informe respecto la regla del gasto en relación con el presupuesto inicial. La
Subdirección General de Estudios y Administración Local se pronuncia de la siguiente manera:
«Se ha recibido consulta, de fecha 24 de noviembre de 2014, (…) con relación a la aplicación de la
regla de gasto tras la publicación de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre (LA LEY
16988/2014), por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre (LA LEY 16722/2012),
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LA LEY 7774/2012).
Se plantea en la consulta si el órgano interventor debe emitir informe sobre el cumplimiento de la regla
de gastos con motivo de la aprobación del presupuesto general dado que el art. 15.3 letra c) de la
Orden Ministerial tan solo exige la remisión, antes del 31 de enero, del informe de la intervención de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda, si bien el art. 16.4 de
la norma dispone que trimestralmente se valorará el cumplimiento de la regla de gasto al cierre del
ejercicio.
Considerando lo expuesto, esta Subdirección General entiende que la valoración se deberá realizar
con motivo del informe trimestral a la ejecución del presupuesto, estimando el cumplimiento de la regla
de gasto a liquidación, pero no con ocasión de la aprobación del presupuesto general por lo que no
será obligatoria la emisión de informe ni valoración de la regla de gasto en relación con el presupuesto
inicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas, si bien esto
no es óbice para que el órgano interventor, si así lo considera, incluya en su informe de fiscalización al
presupuesto general cualquier aspecto sobre esta materia que considere oportuno. (…)»
La intervención municipal con los créditos contemplados en los estados de gastos y de ingresos en el
presupuesto de 2017, y la consignación en la aplicación del estado de gastos de “ dotación de fondo
de contingencia “ no observó evaluación negativa al incumplimiento de la regla del gasto a cierre de
2017, no obstante advirtió nuevamente la necesidad de aprobar un PEF ante del incumplimiento el
objetivo de la regla del gasto al cierre del ejercicio 2016.
El plan económico financiero, (PEF) se aprobó el 7/12/2017, contemplando que la aprobación del
presupuesto había entrado en vigor el 16/11/2017, en el mismo se consideraron los créditos máximos
a reconocer en el ejercicio 2017, declarando el pleno el 7/12/2017 los créditos no disponibles como
medida entre otras para reforzar el cumplimiento de la regla de gasto a 31/12/2017.
La liquidación del presupuesto de 2017 aprobada por Resolución de la Alcaldía n.º 239/2018 de
10/4/2018 cumple con el objetivo de la regla de gasto según el informe de la interventora municipal de
fecha 9/4/2018, aportado a la Sindicatura.
Por lo expuesto se alega que no fué necesario aprobar un PEF, porque no hubo incumplimiento
de la Regla de Gasto a la aprobación del presupuesto del ejercicio 2017.
Se muestra comparativa respecto las previsiones a la regla del gasto contempladas en el PEF, ante los
datos de aprobación del presupuesto de 2017, con respecto a los datos realmente ejecutadas
resultado de la liquidación y cierre a 31/12/2017:
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Regla de gasto prevista PEF para 2017

Se estimaba el cumplimiento de la regla del gasto positiva considerando el perímetro de consolidación.


Resultado regla del gasto ejercicio LIQUIDACIÓN DE 2017

Se observa que la corporación cumplió con el objetivo marcado en el PEF, respecto los gastos
computables y límite previsto en el PEF y cumplió con respecto de los gastos de referencia de la
liquidación anterior del ejercicio 2016.
Séptima alegación. pág.5 del borrador de informe de la Sindicatura, aptdo 17): Estabilidad
presupuestaria, control del gasto y ciclo presupuestario.
17) Existe una sociedad mercantil que a 31 de diciembre de 2017 no se había corregido el
desequilibrio y a fecha de redacción de este Informe se encuentra en un proceso concursal.
(B.9 y B.10)
Como se informó a la Sindicatura, se adoptó por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Moncada el
1/12/2015, la disolución de la Sociedad, en el juzgado mercantil nº 2 de Valencia procedimiento 672/
2016 se está tramitando procedimiento concursal.
Octava alegación. pág 8 del borrador de informe de la Sindicatura, punto 35): Protección de
bienes de la entidad.
35) El importe de pagos a justificar o anticipos de caja fija no justificados en el plazo legar
durante el ejercicio 2017 ascendió respectivamente a 5.980 euros y 613 euros. (I.35 y 27)
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CUENTA CONTABLE 5740 CAJA PAGOS A JUSTIFICAR. Durante el ejercicio correspondiente al año
2017 se justificaron fuera de plazo 5.980 euros, de los cuales 480 euros se justificaron antes del día
31/12/2017, quedando pendiente de justificar 5.500,00 euros.
CUENTA CONTABLE 5741 CAJA ANTICIPOS CAJA FIJA. Durante el ejercicio correspondiente al año
2017 se justificaron fuera de plazo 613,00 euros, los cuales se justificaron antes del día 31/12/2017,
quedando pendiente de justificar 0,00 eruos.
Esta documentación se ha aportado por la Tesorería Municipal a fecha 03 de febrero de 2020.
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En fecha 17 de mayo de 2017 por la Procuradora del Ayuntamiento se justificó 5.500,00 euros en
concepto del pago a justificar referente al procedimiento 672/16 del juzgado de lo mercantil nº 2 de
Valencia, dicha justificación se realizó ante en requerimiento de la intervención. La intervención realizó
informe el 5/7/2017 referente a que se debían aportar al departamento de intervención los documentos
justificativos de los pagos realizados a nombre del Ayuntamiento de Moncada, especificando los
apuntes en los que no constaba soporte documental.
Recibidas alegaciones por parte de la procuradora, el 28/12/2017 se dicta resolución de la Alcaldía
requiriendo el pago de 5.500,00 euros a la interesada y acordando que se traslade el acuerdo al
administrador concursal de PEMSA y a la propia procuradora.
El 29 de enero de 2018, se recurre en reposición la resolución de la Alcaldía nº 899/2017, aportando
justificación del gasto realizado. La justificación aportada junto con el recurso e3stá a nombre de la
empresa municipal PEMSA y no del Ayuntamiento de Moncada Estando la reclamación pendiente de
resolver.
Novena alegación. página 8 del borrador de informe aptdo 36). Protección de bienes de la
entidad.
36) En la Entidad local no les consta la existencia de expedientes por bajas
de derechos reconocidos. (K.17) La gestión tributaria y la recaudación se
encuentra
delegada
en
la
Diputación
Provincial
de
Valencia
(DPV),
tal
y
como
se
indica
en
el
apartado
Recaudación
del
apéndice
5
de
este
Informe.
En
este
sentido,
esta
delegación
no
exime
de
responsabilidad
por los actos u omisiones de quien ejercita las facultades delegadas, que
deben ser objeto de supervisión por la Entidad que ha efectuado la Explicar el
procedimiento de ingresos.
Contenido de la alegación: En relación con esta consideración realizada
Cuentas es necesario hacer constar las siguientes cuestiones:

por la Sindicatura de

PRIMERO.- El ayuntamiento de Moncada aprobó mediante acuerdo de Pleno de fecha
09/11/2005) la delegación en la Excma Diputación Provincial
las funciones de gestión,
recaudación e inspección de los tributos propios y del resto de los ingresos de derecho público
de cobro periódico a partir del 01/01/2006. La extensión de dicha delegación incluye:
➢
El mantenimiento de los padrones tributarios, elaboración y emisión de padrones y
documentos cobratorios.
➢
Realización de liquidaciones para determinar las deudas por ingresos de derechos
públicos (tributarios y no tributarios)
➢
La expedición y notificación de documentos (recibos y otros)
➢
La recaudación en período de pago voluntario y en vía de apremio.
➢
La inspección de los tributos propios y del resto de los ingresos de derecho público.
➢
La resolución de recursos administrativos que se interpongan contra los anteriores actos.
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➢

Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

Mensualmente la Diputación remite al Ayuntamiento una cuenta de liquidación que incluye
información respecto los cobros efectuados las devoluciones efectuadas, los pliegos de cargos
de ingresos y las bajas de ingresos directos e ingresos por recibo.
Por parte del departamento de Intervención se realizan las operaciones correspondientes a los
Pliegos de cargos o altas, es decir el Reconocimiento de Derechos y las operaciones
correspondientes a las bajas (fallidos, duplicidades,….) Por parte del departamento de
Intervención se contabilizan los ingresos efectivos sobre los derechos previamente reconocidos.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

En la actualidad las operaciones contables derivadas de la gestión realizada por la Diputación de
Valencia, se hacen de manera manual, asimismo no consta que la documentación aportada a la
Intervención por parte de Tesorería esté visada por el departamento de Tesorería.
Décima alegación. página 9 del borrador de informe aptdo 43). La entidad ha establecido la
fiscalización previa limitada debidamente aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, sin embargo
no realiza una fiscalización posterior (20).
Contenido de la alegación: en el acuerdo de Pleno de 25 de mayo de 2017, se acuerda el plan de
control financiero (auditoria) para el ejercicio 2017, control respecto del ejercicio 2016 de la auditoria
eficacia y eficiencia de la empresa MSU.SAU, así como el control a posteriori de los contenidos
básicos de fiscalización limitada aprobados por el Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de mayo de 2016 a
Ayuntamiento y Fundación Deportiva Municipal a iniciar en el ejercicio 2017 con el objeto del
cumplimiento del Real Decreto 427/2017, de 28 de abril, estableciendo para ello la la colaboración
externa en dichos controles a posteriori. En conclusión sí se adoptó por el Pleno el plan de control
financiero, no obstante no se se ha ejecutado el control a posteriori respecto el Ayuntamiento y la
Fundación Deportiva Municipal, aduciéndose en el acuerdo de Pleno la falta de medios personales de
los que dispone la Intervención ya informados con anterioridad (informes 12/08/2016, 24/10/2016,
15/11/20156 y 20/12/2016) y la carencia de medios técnicos materiales del departamento, así como la
falta de cualificación profesional del personal del servicio.
Undécima alegación. página 9 del borrador de informe aptdo 44) La
elaboró
los
informes
relativos
al
cumplimiento
objetivos de estabilidad presupuestaria28, regla de gasto29
deuda pública30 en las modificaciones de los presupuestos de
(37)

Intervención no
de
los
y límite de
2017 y 2018.

Contenido de la alegación: De conformidad con lo señalado por la Subdirección General de
estudios de y Financiación de las Entidades
Locales
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de fecha 27/3/2013 en respuesta a Consultas de Cosital Network, la
tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en cuenta tanto
las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el RD 500/1990 como los preceptos
relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley
Orgánica 2/2012 , a través de la Orden HAP/2105/2012, se remitió trimestralmente la
actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, la
regla del gasto y del límite de la deuda. De dicha información se dió cuenta al pleno el ejercicio
2017 y 2018, elevándose al pleno los informes de estabilidad correspondientes a la liquidación
del ejercicio 2017 y del ejercicio 2018.
Concluyendo “ seria admisible considerando lo anteriormente expuesto según la consulta
efectuada a la Subdirección General de estudios de y Financiación de las Entidades Locales
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y según la circular realizada por el
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propio COSITAL, que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la
regla de gasto no seria requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de
modificaciones de crédito, sin perjuicio de la actualización trimestral a la que se refiere la Orden
HAP/2105/2012.
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CON RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
CON SALVEDADES. PERSONAL
Décimo segunda alegación. Página 5, apartado 13), cuestión D2: resulta cierto que no se
dispone de una relación de puestos de trabajo actualizada, pero sí que se cuenta con una
relación de puestos de trabajo que data de hace más de 15 años y no se ajusta a la actual
estructura y funciones que actualmente se desempeñan. En los años 2012 y 2018 se realizaron
dos estudios de valoración y catalogación de puestos de trabajo, siendo el realizado en 2018 el
que se ajusta a la organización vigente, estando pendiente de revisión y negociación con la
representación sindical y posterior aprobación, si procede.
Decimo Tercera alegación. Página 5, apartado 14), cuestiones D3 y D4: sobre estas cuestiones nos
remitimos a lo informado en el apartado anterior.
Decimo Cuarta alegación. Página 5, apartado 15), cuestiones D 12 a D14: En cuanto al
complemento de productividad, se abona uno de carácter residual que deviene su aplicación desde
2001 cuando se aprobó una estructura retributiva con revisión de específicos (acuerdo de Pleno de 3
de mayo), y existe otro percibido por determinado personal que viene percibiéndolo por el transcurso
de los años de forma "desnaturalizada", pero que sí que es por valoraciones objetivas de desempeño
de funciones concretas, pero que debería estar incluido en el complemento específico.
DEPARTAMENTO TESORERÍA.
ASUNTO: BORRADOR DE INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE MONCADA EJERCICIOS 2017-2019.
CONSIDERACIONES.
En relación con el apartado 4 relativo al fundamento de la opinión con salvedades el funcionario que
suscribe efectúa las siguientes aportaciones al respecto.
APARTADO 5, PÁGINA 4
De conformidad con los antecedentes que obran en el departamento se ha comprobado que
anualmente se tramita un expediente relativo a la cuenta de recaudación que incorpora un informe
sobre los cargos, cobros, bajas, ejecutiva y saldo resultante, así como los anexos que justifican la
información del informe de referencia.
En el ejercicio correspondiente al año 2017 la cuenta de recaudación se tramita a través del
expediente 26/2017.
Decimo quinta alegación. APARTADO 25, PÁGINA 6
Se desconoce el motivo de la discrepancia en la información en ambas fuentes.
Decimo sexta alegación. APARTADO 26, PÁGINA 6
Aunque las entidades bancarias no han facilitado la información de referencia de conformidad con los
antecedentes que obran en el departamento resulta que no existían cuentas de crédito, las cuotas de
los préstamos vigentes fueron atendidas puntualmente mediante su cargo en las cuentas bancarias de
titularidad municipal y no se produjeron descubiertos en cuenta corriente.
Decimo séptima alegación. APARTADO 28, PÁGINA 7
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional atribuye al tesorero la función de gestión
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y recaudación pero la vigente relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento no ha sido modificada
en este sentido. Por tanto, la función de jefatura del servicio de gestión de ingresos, así como el
impulso y dirección de los procedimientos de gestión no le corresponden al tesorero en la vigente
relación de puestos de trabajo y el funcionario que suscribe, que ocupa el puesto de tesorero, no
ejerce tales funciones. En este sentido el funcionario que suscribe presentó el 02 de diciembre de 2019
en el registro del Ayuntamiento una solicitud para la modificación de la ficha del puesto de trabajo de
tesorero para acomodarla a la normativa vigente y ejercer las funciones que la ley le atribuyen. Desde
entonces no se ha tenido noticia alguna sobre la misma y se está a la espera de la tramitación del
oportuno expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo.
Decimo octava alegación. APARTADO 32, PÁGINA 8
Las cuentas bancarias a las que se hace referencia están identificadas y está prevista su incorporación
a la base de datos de la contabilidad del Ayuntamiento en el ejercicio correspondiente al año 2020. A
título informativo indicar que el número exacto a día de hoy de las cuentas bancarias es 9.
LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Decimo novena alegación. APARTADO 33, PÁGINA 8
Se tiene previsto en el ejercicio correspondiente al año 2020 tramitar el expediente relativo a la
aprobación del plan de disposición de fondos correspondiente.
En este sentido, actualmente, las relaciones de ordenación del pago y pago material se ajustan al
orden de prelación de pagos previsto por la normativa reguladora de la materia.
En las alegaciones aportadas por el funcionario habilitado de la Tesorería Municipal, se hace constar
que tomó posesión del puesto de tesorero el 31 de mayo de 2019, y desde entonces ha adquirido un
conocimiento de la organización que, aunque no es completo, le permite valorar las incidencias
detectadas en la organización y elevar propuestas para su regularización.
Se Integran como anexo las alegaciones del entorno tecnológico, páginas 10 a 12.
Segundo.- Que se proceda por el departamento gestor a la remisión a la Sindicatura de cuentas
de la Comunidad Valenciana la presente Resolución, junto con los anexos correspondientes.
Tercero.- Seguir en el procedimiento los trámites previstos legal y reglamentariamente.

Lo manda y firma la señora Alcaldesa, con la firma de la Secretaria a los solos efectos de hacer
constar que la presente resolución se incorpora al libro de Resoluciones.
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Expediente 197339H

ALEGACIONES BORRADOR INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA EJERCICIOS 2017-2019, APARTADO ENTORNO
TECNOLÓGICO.
Con fecha 23 de enero se comunica al Departamento de TIC el envío por parte de la sindicatura
de cuentas del borrador de informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de
Moncada ejercicios 2017-2019.
Por parte de este departamento se formulan las siguientes alegaciones:
:
APARTADO 4 del borrador de informe, Subapartado Entorno tecnológico, punto 52
Dicho punto recoge literalmente lo siguiente:
52) La Entidad no dispone de documentación que acredite el nivel de adecuación al Esquema
Nacional de Seguridad, Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. (E.T.1)
Con fecha 19 de noviembre de 2013 se emite por parte de la Técnica Informática informe en el
que se propone la realización del proyecto de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad e
Interoperabilidad y la consecuente dotación presupuestaria para llevar a cabo este proyecto.
Desde este departamento hemos sido conscientes del incumplimiento y se ha reiterado en
nuemerosas ocasiones la dotación presupuestaria para llevar a cabo este proyecto por la
incapacidad material de llevarlo a cabo con medios propios. A fecha de 07 de enero de 2020 se
inició el proyecto de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y al Reglamento General de
Protección de Datos de Carácter Personal, que nos permita acreditar, durante el año 2020 el nivel
de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
APARTADO 4 del borrador de informe, Subapartado Entorno tecnológico, punto 57
57) La Entidad no dispone de un inventario de software o éste no se encuentra actualizado.
(E.T.26)
La entidad si dispone de un inventario de software debidamente actualizado, siendo la respuesta
ET26 afirmativa. El inventario se encuentra documentado en una herramienta de gestión de
activos GLPI + Fusion Inventory que incluye por cada equipo las aplicaciones instaladas.
APARTADO 4 del borrador de informe, Subapartado Entorno tecnológico, punto 58
58) La Entidad no ha establecido un procedimiento de instalación y bastionado (configuración
segura) de sistemas que detalle el software a instalar por sistema y/o usuario y que garantice la
instalación exclusiva del software soportado y autorizado. (E.T.27)
La instalación exclusiva del software soportado y autorizado si se lleva a cabo mediante un
protocolo aunque este no se encuentra documentado por escrito. En nuestro sistema de
información el escritorio de trabajo se encuentra virtualizado con lo que el acceso a las
aplicaciones corporativas se realiza a través de servidores de aplicaciones, encontrándose por
tanto las mismas en los servidores, con lo que sólo es instalado el software soportado y
autorizado.
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59) No se dispone de un procedimiento y/o herramienta que asegure que las vulnerabilidades de
los sistemas son detectadas en tiempo oportuno y son gestionadas activamente para su
priorización y resolución. (E.T.28)
En este caso en el cuestionario por error se contestó que No a la ET28, cuando si se dispone de
una herramienta Veeam One Monitor aunque no se encuentra documentado como son
gestionadas y priorizadas para su resolucion las vulnerabilidades.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La Técnica Informática
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME
DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT DE
MONTCADA. EXERCICIS 2017-2019
Per mitjà d’un escrit amb data 16 de gener de 2020 de la Sindicatura de
Comptes, es va remetre a l’Ajuntament 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 de les quals s’assenyala el següent:
Primera al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Entorn tecnològic”, punt 52
Comentaris:
S’al·lega sobre l’absència de documentació que acredite el nivell
d’adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat. Ens indiquen que s’està
portant a terme en 2020 un projecte per a l’adequació al que s’estableix en
el Reial Decret 3/2010 (ENS) i a la normativa de protecció de dades.
Aquestes actuacions van en la línia de les millores proposades en
l’esborrany de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Segona al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Entorn tecnològic”, punt 57
Comentaris:
L’Ajuntament assenyala en l’al·legació que sí que disposa d’una eina per
a mantenir un inventari de maquinari i que això s’ha fet constar
afirmativament en el qüestionari facilitat per la Sindicatura. L’eina es
denomina GLPI + Fusion Inventory.
No obstant això, no s’ha acreditat documentalment l’al·legació perquè es
puga tenir en compte en l’informe definitiu.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
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Tercera al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Entorn tecnològic”, punt 58
Comentaris:
L’Ajuntament al·lega que disposa d’un protocol informal no escrit ni
aprovat per a la configuració segura dels equips.
La falta d’un procediment escrit i aprovat de fortificació o configuració
segura dels equips que s’aplique homogèniament en tots els casos
impedeix que el control avaluat es considere plenament efectiu. A més,
no s’ha aportat cap evidència que done suport a l’al·legació realitzada.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Quarta al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Entorn tecnològic”, punt 59
Comentaris:
L’Ajuntament al·lega que per error es va contestar en el qüestionari que
no es disposava d’una eina de detecció i gestió de vulnerabilitats d’equips
i maquinari, quan en realitat es disposa d’una eina denominada Veeam
ONE Monitor.
No obstant això, no s’ha acreditat documentalment l’al·legació perquè es
puga tenir en compte en l’informe definitiu.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Cinquena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe,
administrativa i grau de transparència”, punt 2

subapartat

“Organització

Comentaris:
Es manifesta en l’al·legació que s’adoptaran mesures per a complir les
obligacions imposades per la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
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Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Sisena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe,
economicofinancera i la seua fiabilitat”, punt 4

subapartat

“Informació

Comentaris:
S’indica que es porta un registre de tots els contractes, inclosos els
menors, però no s’aporta documentació que done suport a l’al·legació.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Setena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punt 20
Comentaris:
L’Ajuntament manifesta que adoptarà les mesures per a complir
l’obligació de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Vuitena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Protecció dels béns de
l’entitat”, punt 29
Comentaris:
S’indica que s’adoptaran les mesures per a solucionar les incidències en
relació amb l’inventari i la inscripció en el registre de la propietat dels
béns.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
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Novena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Intervenció”, punt 43;
apèndix 6, subapartat “Organització i regulació”, paràgraf 2
Comentaris:
S’al·lega que, com que està vacant el lloc de tècnic d’intervenció, en part
de 2017 no es van poder fer totes les tasques assignades a aquesta àrea i
que el lloc d’interventor va estar sense titular des del 22 de gener de 2018
fins al 29 d’octubre de 2019. En aquest sentit, la falta de mitjans assignats
a la Intervenció s’inclou en l’apartat 4 de l’Informe, subapartat
“Intervenció”, punt 43, com a conseqüència de la quinzena al·legació.
Conseqüències en l’Informe:
Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes assenyalats
(vegeu la quinzena al·legació).
Desena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe,
economicofinancera i la seua fiabilitat”, punt 3

subapartat

“Informació

Comentaris:
L’Ajuntament manifesta que el retard en la comptabilitat és degut a la
falta d’implantació de l’administració electrònica en la gestió de la
despesa. S’indica, així mateix, que els drets dels capítols 4 i 7 d’ingressos
es reconeixen quan es té coneixement que l’Administració que concedeix
la subvenció l’ha reconeguda. S’accepta aquesta al·legació pel que fa a la
comptabilització dels ingressos per transferències.
Conseqüències en l’Informe:
Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes
assenyalats.
Onzena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punts 16 i 18
Comentaris:
S’al·lega sobre la falta de referència en l’informe d’Intervenció al
compliment de la regla de despesa en l’aprovació del pressupost de 2017.
S’indica que en la liquidació del pressupost de 2017 no hi hagué
incompliment i que la Subdirecció General d’Estudis d’Administració
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Local considera que l’informe de fiscalització sobre l’aprovació inicial del
pressupost no té per què pronunciar-se sobre aquesta qüestió. No es
comparteix aquest criteri, perquè la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, no permet en cap
precepte que les corporacions locals no valoren el compliment de la regla
de despesa en l’aprovació del pressupost. Més encara, l’article 12.3
d’aquesta llei assenyala que la taxa que determine el Ministeri d’Economia
serà la referència que ha de tenir en compte l’Administració central i cada
una de les comunitats autònomes i corporacions locals en l’elaboració dels
pressupostos respectius. Per tant, no s’ha acreditat que en l’aprovació del
pressupost de 2017 es complira l’objectiu de la regla de despesa, una
circumstància que s’ha de recollir en l’Informe.
L’al·legació confirma, així mateix, la falta d’elaboració en termini d’un pla
economicofinancer que havia d’estar vigent en 2017, com a conseqüència
de l’incompliment de la regla de despesa en la liquidació del pressupost
de 2016. Això no obstant, aquest pla s’aprova al desembre de 2017, uns fets
que s’han de recollir en l’informe.
Conseqüències en l’Informe:
Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes
assenyalats, en el sentit que no s’ha acreditat el compliment de la regla de
despesa en l’aprovació del pressupost de 2017 i del retard en l’elaboració
del pla economicofinancer per incompliment de la regla de despesa en la
liquidació del pressupost de 2016.
Dotzena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punt 17
Comentaris:
L’al·legació confirma que hi ha una societat mercantil que el 31 de
desembre de 2017 no havia corregit el seu desequilibri i en la data de
redacció d’aquest informe es troba en un procés concursal.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
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Tretzena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Protecció dels béns de
l’entitat”, punt 35
Comentaris:
L’al·legació ratifica que l’import de pagaments a justificar o bestretes de
caixa fixa no justificades en el termini legal durant l’exercici 2017 va pujar,
respectivament, a 5.980 euros i 613 euros.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Catorzena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Protecció dels béns de
l’entitat”, punt 36
Comentaris:
L’al·legació recull les observacions posades de manifest sobre la delegació
de la recaptació en la Diputació i els expedients de baixes.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Quinzena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Intervenció”, punt 43
Comentaris:
L’al·legació reitera que la Intervenció ha posat de manifest la falta de
mitjans per a realitzar totes les funcions relatives al control financer, una
circumstància que s’ha de recollir en l’Informe.
Conseqüències en l’Informe:
Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes
assenyalats.
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Setzena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Intervenció”, punt 44
Comentaris:
En l’esborrany de l’Informe s’assenyala que no es va realitzar l’informe
sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de
despesa límit de deute en les modificacions pressupostàries.
En l’al·legació es justifica que aquest informe no és necessari, d’acord amb
la contestació de la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’Entitats
Locals de l’Administració de l’Estat a una consulta efectuada pel Col·legi
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local. En aquesta
contestació s’assenyala que la verificació del compliment dels objectius
d’estabilitat i de la regla de despesa no seria requisit previ necessari per a
aprovar aquests expedients, sense perjudici de l’actualització trimestral a
què fa referència l’ordre HAP/2105/2012.
No es comparteix aquest criteri, perquè la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en
l’article 11.4 que les corporacions locals han de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
Si el que pretén aquesta llei és mantenir l’estabilitat pressupostària al llarg
del cicle del pressupost, no té sentit no evitar que s’aproven modificacions
que n’alteren l’equilibri. Amb el criteri assenyalat adés, un ajuntament
podria aprovar un pressupost en equilibri i modificar-lo posteriorment,
incórrer en desequilibri en termes d’estabilitat pressupostària i evitar
l’adopció de les mesures preventives.
L’informe de la Intervenció, que és previ a l’aprovació de la modificació
del pressupost, té la finalitat de comprovar que aquesta no afecte
l’estabilitat pressupostària, perquè no es produïsca un desequilibri. En
aquest sentit, el Reglament d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per mitjà
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, determina en l’article 16.1
que l’avaluació, en el pressupost inicial i les seues modificacions, del
compliment de l’objectiu d’estabilitat correspon a la Intervenció local. Per
tant, no és procedent estimar l’al·legació.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
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Dessetena i divuitena al·legacions
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punts 13 i 14
Comentaris:
L’Ajuntament manifesta que disposa d’una relació de llocs de treball no
actualitzada des de fa 15 anys, un fet que s’ha de recollir en l’Informe.
Conseqüències en l’Informe:
Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe en els termes
assenyalats.
Denovena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punt 13
Comentaris:
S’al·lega que el complement de productivitat té caràcter residual i que en
un cas hauria de figurar com a complement específic, unes consideracions
que no desvirtuen les indicacions de l’esborrany de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Vintena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Protecció dels béns de
l’entitat”, punt 36
Comentaris:
Es manifesta que hi ha un informe de la Tresoreria sobre el compte de
recaptació, que no s’aporta en l’al·legació. Independentment d’aquesta
omissió, l’al·legació no desvirtua el que s’indica en l’esborrany de
l’Informe.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
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Vint-i-unena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punt 25
Comentaris:
S’indica que es desconeix el motiu pel qual l’estat del deute facilitat del
Compte General dels exercicis 2016 i 2017 no coincideix amb l’estat del
deute que figura en la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats
Locals.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Vint-i-dosena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punt 26
Comentaris:
S’al·lega sobre el fet que les entitats bancàries no hagen facilitat
informació relativa a l’excés dels límits en l’ús dels comptes de crèdit, al
retard en el pagament d’amortitzacions de crèdit i préstec ni a l’existència
de descoberts en compte.
Sense aportar cap documentació, s’indica que no hi ha hagut
incompliment i que, per tant, s’ha de desestimar l’al·legació davant de la
falta d’informació sobre els aspectes a què fa referència l’esborrany de
l’informe.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Vint-i-tresena al·legació
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, punt 28
Comentaris:
L’al·legació segons la qual no corresponen al tresorer les funcions de gestió
tributària no desvirtua el que s’assenyala en l’esborrany de l’Informe en
relació amb l’existència d’ordenances reguladores de taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, o per a
finançar totalment o parcialment nous serveis, que no compten amb un
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informe en què es pose de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost d’aquells, respectivament.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
Vint-i-quatrena i vint-i-cinquena al·legacions
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, subapartat “Protecció dels béns de
l’entitat”, punts 32 i 33
Comentaris:
L’al·legació confirma la falta de control dels comptes bancaris i d’un pla
de disposició de fons.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe.
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