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RESUM
La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de
l’Ajuntament de Paiporta 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 26 deficiències
significatives, dues de les quals es refereixen a l’entorn tecnològic. Del
conjunt de deficiències, és rellevant que el Ple no ha verificat la
comprovació de l’inventari en l’última renovació de la corporació i que es
va posar en coneixement del Tribunal de Comptes l’existència de 173.116
euros de subvencions concedides pendents de justificar en què havia
vençut el termini per a fer-ho, sense que s’haguera exigit el reintegrament
o imposat la sanció corresponent. Durant el període d’al·legacions del
nostre informe i per requeriment del Tribunal de Comptes, s’informa que
l’import actual de subvencions concedides pendents de justificar
ascendeix a 100.869 euros i s’acredita que totes les ajudes superiors a mil
euros que estaven pendents de justificar es troben justificades.
D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes,
l’Ajuntament ha obtingut 40.362 punts, que suposen un 80,7% de la
puntuació màxima possible. En el gràfic següent es mostra el percentatge
obtingut en les diferents àrees en les quals s’ha efectuat la revisió del
control intern.
Gràfic.
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La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de
recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades i de les quals
destaquem les següents: elaborar un reglament orgànic, així com un
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organigrama actualitzat de l’entitat i manuals de funcions de les diferents
unitats administratives; confeccionar un pla d’inversions realista, d’acord
amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament, i portar a la pràctica les
mesures que es recullen en l’apèndix 7 de l’Informe per a millorar la
seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.
En aquest sentit, la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per
la pandèmia del COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de
publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té
la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això
fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables
davant dels ciberatacs i que, per tant, siga més necessari que mai
mantindre davant seu un sistema de protecció sòlid i una ciberhigiene
adequada.

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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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 segons 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 Paiporta, 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’alcaldessa, la Junta de Govern, el Ple de l’entitat,
la Secretaria General, la Intervenció i la Tresoreria) són els responsables
que hi haja un control intern adequat. D’acord amb les seues
competències, han de garantir que el funcionament de l’entitat resulte
conforme amb les normes aplicables, la fiabilitat de la informació i una
protecció adequada 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, com també que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat
d’obtindre una seguretat raonable sobre el control intern.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtindre
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 la normativa aplicable i el funcionament adequat de
l’entitat. Aquestes incidències es refereixen a:

3

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

Organització administrativa i grau de transparència
1)

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

Informació economicofinancera i la seua fiabilitat
2)

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.

3)

No hi ha un pla d’inversions.1

4)

L’any 2016 el Ple va aprovar dos expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits, per un import de 311.745 euros.

Compliment de la normativa aplicable
Organització i funcionament corporatiu
5)

Els llibres d’actes del Ple i de la Junta de Govern es porten i estan
foliats i diligenciats, però s’han transcrit en un termini superior a tres
mesos.2

Estabilitat pressupostària, control de la despesa i cicle pressupostari
6)

Pel que fa al subsector administració pública, l’entitat va incomplir
l’objectiu de la regla de despesa en les liquidacions del pressupost
dels exercicis 2017 i 2018.3

7)

A 31 de desembre de 2017 l’entitat pública empresarial dependent de
l’Ajuntament, Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI), incomplia els
objectius d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. En l’exercici
2018 ja compleix l’objectiu d’estabilitat, però continua sense complir
la regla de despesa.

8)

L’entitat ha presentat a la Sindicatura en el termini preceptiu el
Compte General corresponent a l’exercici 2017,4 degudament aprovat
pel Ple de l’Ajuntament, si bé no compleix altres tràmits relatius al
cicle pressupostari com ara l’elaboració de la liquidació del

1

Article 166.1 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

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).

3

Capítol III de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (d’ara en avant, LOEPSF).

4

Article 8 de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes.
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pressupost i la formació del Compte, en els terminis legalment
previstos.
Contractació
9)

No tots els expedients de contractació contenen l’acte formal de
recepció.5

Protecció dels béns de l’entitat
10)

El Ple no ha verificat la comprovació de l’inventari en l’última
renovació de la corporació.6

11) La informació facilitada indica que hi ha 173.116 euros de
subvencions concedides pendents de justificar encara que ha vençut
el termini per a justificar-les, sense que se n’haja exigit el
reintegrament7 o imposat la sanció corresponent.8 No obstant això,
aquest fet s’ha posat en coneixement del Tribunal de Comptes.
Durant el període d’al·legacions, el Tribunal de Comptes ha requerit
a l’interventor que informe sobre quines subvencions superaven els
mil euros i quines no s’havien justificat. S’informa sobre aquest tema
que l’import actual de subvencions concedides pendents de justificar
ascendeix a 100.869 euros i s’acredita que totes les ajudes superiors a
mil euros que estaven pendents de justificar, una vegada vençut el
termini, es troben justificades.
12)

Segons l’entitat, hi ha valors prescrits per un import de 79.670 euros
i no es tramiten expedients per a determinar possibles
responsabilitats.

Intervenció
Organització i regulació
13)

L’actuació de control intern de l’entitat local no s’exerceix sobre
l’entitat pública empresarial que en depén,9 ja que l’òrgan
interventor no pot exercir-lo amb plena autonomia per falta de
mitjans.10

5

Article 222.2 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).

6

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

7

Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant, LGS).

8

Article 59 de l’LGS.

9

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).

10

Article 4.2 de l’RCI.
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14)

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.11

Funció interventora
15)

L’entitat ha establit la fiscalització prèvia limitada degudament
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, però a banda de la suficiència i
adequació del crèdit i la competència de l’òrgan, no fiscalitza altres
aspectes que haguera determinat el Ple a proposta del president amb
informe previ de l’interventor (amb el mínim de l’acord del Consell
de Ministres respecte a l’exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics).12

Control financer
16)

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

17)

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

18)

Es realitza el control posterior dels ingressos per mitjà de l’exercici
del control financer, si bé la presa de raó comptable recollida en les
bases d’execució, en substitució de la fiscalització prèvia, no se signa
per Intervenció.

19)

L’entitat pública empresarial participada majoritàriament per
l’entitat ha sigut auditada per una empresa externa, però
l’Ajuntament no la fiscalitza ni controla. En al·legacions, se’ns remet
el Decret de l’Alcaldia de 27 de novembre de 2020, en el qual es
determina que la Intervenció realitza totes les actuacions amb la
finalitat que es complisquen les funcions reservades i necessàries
legalment en l’Entitat Pública Empresarial ESPAI i d’aquesta manera
no hi haja deficiències.

20)

S’efectuen informes de control financer com a resultat de les
actuacions de control permanent13 i aquests han sigut remesos per
l’òrgan
interventor
al
gestor
directe
de
l’activitat
economicofinancera controlada i al president de l’entitat local , si bé
aquest últim encara no els ha remesos al Ple perquè en prenga
coneixement.14 No obstant això, durant el període d’al·legacions

11

Article 3 de l’RCI.

12

Article 13.2 de l’RCI.

13

Article 35 de l’RCI.

14

Article 36.1 de l’RCI.
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s’indica que se n’ha donat compte al Ple de l’Ajuntament en la sessió
celebrada el dia 26 de novembre de 2020.
21)

No s’han publicat en la seu electrònica corporativa ni la informació
comptable actualitzada de l’entitat dependent ni els informes
d’auditoria.15

22)

El president encara no ha formalitzat un pla d’acció que determine
les mesures a adoptar per a esmenar les debilitats, deficiències,
errors i incompliments que es posen de manifest en l’informe
resum.16 Referent a això, cal indicar que durant el període
d’al·legacions l’Ajuntament ens aporta un decret d’Alcaldia, de 4 de
desembre de 2020, en què s’aprova el Pla d’Acció 2020.

Altres aspectes
23)

A partir de l’1 de juliol de 2018, l’òrgan interventor ha apreciat que
existeix un fet, descrit en el punt 12 d’aquest apartat, susceptible de
donar lloc a responsabilitat comptable.17 El 20 d’octubre de 2020
l’interventor va posar aquest fet en coneixement del Tribunal de
Comptes, en compliment del que es preveu en els articles 5.2 i 36.1
de l’RCI.

24)

Durant el transcurs de l’exercici de la funció de control, l’òrgan
interventor no ha tingut la total col·laboració per part de l’entitat
dependent de l’Ajuntament per a poder efectuar l’exercici de les
seues funcions correctament.18

Entorn tecnològic
Marc organitzatiu
25)

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 Factures.

15

Article 36.2 de l’RCI.

16

Article 38.1 de l’RCI.

17

Article 5 de l’RCI.

18

Article 6 de l’RCI.
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Operacions dels sistemes d’informació
26)

5.

No es disposa d’eines o procediments per a realitzar comprovacions
periòdiques que permeten 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.

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.

6.

VALORACIÓ GLOBAL
L’Ajuntament ha obtingut 40.362 punts, que suposen un 80,7% de la
puntuació màxima possible, segons es mostra en el quadre següent per
àrees i subàrees:
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Quadre 1. Detall de la distribució de la puntuació per tipus d’incidència
i per àrees i subàrees
Punts obtinguts
ÀREES

Bàsiques
(a)

No
bàsiques
(b)

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

Puntuació
màxima
(d)

% (c/d)

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

525

300

825

1.050

78,6%

Ens dependents o en què participe l’entitat local

855

450

1.305

1.500

87,0%

1.650

1.235

2.885

3.300

87,4%

275

480

755

1.050

71,9%

1.330

770

2.100

2.550

82,4%

935

1.055

1.990

2.250

88,4%

Personal al servei de la corporació local
Secretaria, registre i actes
Inventari de béns i patrimoni
Subvencions
Contractació i compres
TOTAL ÀREA 1

2.270

750

3.020

3.300

91,5%

7.840

5.040

12.880

15.000

85,9%

1.285

1.235

2.520

3.750

67,2%

2. ÀREA DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Pressupostos
Despeses d’inversió

265

75

340

450

75,6%

Ingressos tributaris, preus públics i multes

525

375

900

1.050

85,7%

Ingressos per transferències

150

150

300

300

100,0%

Recaptació

460

325

785

1.350

58,1%

Tresoreria

2.100

780

2.880

3.000

96,0%

Comptabilitat

1.500

1.160

2.660

3.000

88,7%

Endeutament

1.050

980

2.030

2.100

96,7%

7.335

5.080

12.415

15.000

82,8%

Organització i regulació

350

430

780

1.280

60,9%

Funció interventora

850

840

1.690

1.880

89,9%

4.630

3.370

8.000

11.210

71,4%

TOTAL ÀREA 2
3. ÀREA D’INTERVENCIÓ

Control financer
Altres aspectes

150

180

330

630

52,4%

5.980

4.820

10.800

15.000

72,0%

345

258

603

782

77,1%

0

244

244

434

56,2%

1.260

578

1.838

2.056

89,4%

Controls d’accés a dades i programes

237

683

920

963

95,5%

Continuïtat del servei

471

191

662

765

86,5%

TOTAL ÀREA 4

2.313

1.954

4.267

5.000

85,3%

TOTAL ÀREES

23.468

16.894

40.362

50.000

80,7%

TOTAL ÀREA 3
4. ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC
Marc organitzatiu
Gestió de canvis en aplicacions i sistemes
Operacions dels sistemes d’informació
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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 han sigut incloses en l’apartat 4.
En el gràfic següent es resumeixen els percentatges d’assoliment en cada
àrea:
Gràfic 1.

Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible
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RECOMANACIONS
Com a resultat del treball de fiscalització realitzat és procedent efectuar
les recomanacions que s’assenyalen a continuació:
1.

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

2.

L’entitat local ha de confeccionar un pla d’inversions realista, d’acord
amb la capacitat d’execució de l’Ajuntament.

3.

L’Ajuntament ha de portar 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 del 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 següents
objectius generals 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 s’hi apliquen.

-

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 participats per 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, s’ha de tindre 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, les dades que figuren en aquest informe han sigut facilitades
per l’Ajuntament 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 2. 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

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 Paiporta està situat a la comarca de l’Horta Sud, a la
província de València. La seua població és de 25.241 habitants, segons
l’actualització del cens a 1 de gener de 2017. Aquesta corporació s’ha inclòs
en la franja d’ajuntaments de 20.000 a 25.000 habitants perquè a 1 de gener
de 2015, moment en què es va fer la selecció de la mostra, el nombre
d’habitants era de 24.810.
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, es mostra en el quadre següent:
Quadre 3. Dades sobre determinats òrgans municipals

Nombre

Membres Junta de
Govern (*)

Tinents
d’alcalde

Comissions
informatives

7

3

7

(*) Incloent-hi la presidenta.

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:
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Gràfic 3.

Evolució del nombre de funcionaris

100
90

86

83

82

80
70
60
49

50
40

41
31

30
20
10
0
2016

2017

Funcionari de carrera

2018
Funcionari interí

En les dades que es reflecteixen en el gràfic anterior s’aprecia que els
funcionaris han experimentat entre 2016 i 2018 un increment del 12,0% i
han passat de 117 a 131 persones, a causa de l’augment del nombre de
funcionaris interins, que experimenten un increment del 58,1%, en
contrast amb la variació negativa del 4,7% en el nombre de funcionaris de
carrera entre 2016 i 2018.
El nombre de persones en comissió de serveis a 31 de desembre de 2016,
2017 i 2018 ascendia a quatre, nou i deu, respectivament. En l’exercici 2018
s’han realitzat quinze provisions de llocs de treball, de les quals onze han
sigut per comissió de serveis i quatre per adscripció provisional.
En el gràfic següent es mostra l’evolució del personal laboral fix i del
personal laboral temporal entre 2016 i 2018. És destacable que s’ha produït
un augment del 37,1% en el nombre de laborals temporals.
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Gràfic 4.

Evolució del personal laboral
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Entre 2016 i 2018 el personal eventual s’ha mantingut estable en una
persona.
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 i la verificació dels quals no ha sigut objecte
d’aquest treball.
Quadre 4. Dades sobre l’execució pressupostària
Concepte

2015

2016

2017

Pressupost inicial ingressos

14.400.124

14.329.472

14.951.366

Pressupost inicial despeses

14.400.124

14.329.472

14.951.366

Previsions ingressos definitives

19.873.314

19.738.142

23.353.298

Previsions despeses definitives

19.873.314

19.738.142

23.353.298

Drets reconeguts nets

15.897.920

17.687.918

17.302.303

Obligacions reconegudes netes

16.342.620

16.260.612

17.791.821

Resultat pressupostari ajustat

1.799.538

3.484.654

4.052.931

Romanent de tresoreria per a despeses generals

6.412.116

7.511.747

6.891.284

10.881.115

12.325.544

11.018.581

Romanent de tresoreria total
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A continuació es detalla, en euros, l’estat del deute a 31 de desembre de
2015, 2016 i 2017:
Quadre 5. Estat del deute
Estat del deute

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

A curt termini

0

0

0

A llarg termini

3.576.343

1.429.254

0

Altres deutes

1.130.085

730.216

584.173

4.706.428

2.159.470

584.173

Total deute

En el quadre següent es mostra, en euros, l’estalvi net i la capacitat o
necessitat de finançament de 2015, 2016 i 2017:
Quadre 6. Estalvi net i capacitat o necessitat de finançament
Concepte

31/12/2015

Estalvi net
Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament

31/12/2016

31/12/2017

432.883

3.376.440

4.155.324

2.772.818

3.639.076

269.972

En les dades que es reflecteixen en els quadres anteriors s’observa que
entre 2015 i 2017 el deute s’ha reduït en 4.122.255 euros (un 87,6%), l’estalvi
net ha augmentat en 3.722.441 euros (un 859,9%) i la capacitat de
finançament s’ha reduït en 2.502.846 euros (un 90,3%).
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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 825 punts, la qual cosa
representa un 78,6% de la puntuació màxima possible.
L’Ajuntament no compta amb un reglament orgànic ni tampoc disposa
d’un organigrama actualitzat.
Després de les últimes eleccions municipals, les assignacions als grups
municipals aprovades figuren en el quadre següent:
Quadre 7. Assignacions mensuals als grups municipals
Grup municipal

Component
fix mensual

Component
variable nombre
regidors

Total
mensual

Grup Popular

550

1.400

1.950

Compromís per Paiporta

550

1.050

1.600

Grup Socialista

550

875

1.425

Ciutadans

550

350

900

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 8. Retribucions per assistències
Ple

Junta de Govern

Altres

Nre. de regidors

16

16

16

Import total

29.110

5.972

18.762

L’entitat desconeix si les assignacions als grups municipals s’han destinat
al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de
la corporació o a l’adquisició de béns que puguen constituir actius de
caràcter patrimonial. També es desconeix si els grups municipals porten
una comptabilitat específica de les assignacions fixades pel Ple de l’entitat,
ja que no l’ha sol·licitat aquest òrgan.
En el lloc web de l’entitat no figuren les dades sobre les unitats
administratives.
Ens dependents o participats per 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.
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Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament, els ens dependents de
l’entitat i participats per aquesta són els que s’indiquen en el quadre
següent:
Quadre 9. Nombre d’ens dependents i participats
Nombre segons percentatge de participació
Tipus d’ens
Entitats públiques empresarials

100%

100% > X > 50%

X ≤ 50%

Sense
determinar

1

Consorcis no adscrits

3

Mancomunitats

1

Personal al servei de la corporació local
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.885 punts, que equival al
87,4% de la puntuació màxima possible.
De la informació facilitada per l’Ajuntament destaca el següent:
-

Ni en la classificació dels llocs de treball ni en L’RLT consta la
informació obligatòria sobre mèrits:19

-

S’ha detectat que el personal eventual realitza funcions reservades
als funcionaris, la qual cosa incompleix per tant els articles 9.2 i 12.1
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (d’ara en
avant, TREBEP).

-

Els canvis de departament no sempre es realitzen per mitjà de
convocatòria pública, per la qual cosa no es compleixen els articles
78 i següents del TREBEP. El procés de millora d’ocupació dels
funcionaris i la forma d’accés dels interins no estan regulats per
l’Ajuntament, si bé l’entitat afirma que es garanteixen els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.20

A més dels incompliments esmentats anteriorment, l’Ajuntament duu a
terme determinades pràctiques que hauria d’evitar amb l’objectiu de
millorar el control intern en la gestió de les nòmines:
-

El termini màxim que es tarda a incloure les variacions en la nòmina
és de 30 dies des que les acorda l’òrgan competent.

19

Article 35.3 de l’LFPV.

20

Article 10.2 del TREBEP i article 107 de l’LFPV.
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-

El programa de nòmina no permet el seu registre automàtic en
comptabilitat.

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

Establir una data fixa de pagament de nòmina.

-

Incloure en el web de l’entitat l’oferta d’ocupació pública.

Secretaria, registre i actes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 755 punts, la qual cosa
representa un 71,9% de la puntuació màxima possible.
Segons la informació facilitada en el qüestionari, el departament no
disposa d’un organigrama actualitzat i les funcions de Secretaria les
exerceix un funcionari amb habilitació nacional que ocupa el seu lloc per
comissió de serveis.
Del registre general no depenen registres auxiliars i tampoc té registres
descentralitzats.
Es recomana portar un registre sobre els litigis, els convenis i compromisos
signats i els poders atorgats.
Existeix delegació del president de la corporació per a dictar resolucions a
favor de tinents d’alcalde i per a òrgans directius i està integrada en el
mateix llibre de resolucions.
La documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia està a la
disposició dels membres de la corporació en la plataforma integrada de
gestió.
En aquest mateix sentit, es compleix l’article 77 de l’LRBRL, ja que en 2017
es van realitzar un total de 17 peticions al president de l’entitat, i totes van
ser ateses. En relació amb les peticions ateses, el president les va resoldre
i no va desestimar-ne cap.
El quadre següent recull en euros les despeses en defensa i assessoria
jurídica, encara que només siga en alguna àrea:
Quadre 10. Despeses en defensa i assessoria jurídica
Defensa

Assessoria

Import anual
en euros

Advocats interns
Advocats externs

1
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Inventari de béns i patrimoni
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.100 punts, la qual cosa
representa el 82,4% de la puntuació màxima possible.
En la unitat de patrimoni treballa una persona, assignada a un negociat.
A continuació es recull un quadre amb la informació que l’Ajuntament ha
aportat en relació amb el nombre i valor en euros de determinats béns
inclosos en el seu inventari:
Quadre 11. Béns immobles, mobles històrics i vehicles
Nombre
Béns immobles

Import

327

70.915.628

9

8.568

14

147.968

Mobles de caràcter històric, artístic o de
considerable valor econòmic
Vehicles

A continuació es detallen els incompliments detectats:
-

L’inventari de l’entitat dependent no està autoritzat pel secretari, ni
compta amb el vistiplau del president.21

-

No consta que l’inventari de l’entitat ni el de la seua entitat
dependent s’hagen remés a la Generalitat ni a l’Administració de
l’Estat.22

-

No tots els béns immobles ni tots els drets reals estan inscrits en el
Registre de la Propietat.23

-

No en totes les adquisicions de béns immobles a títol onerós es va
exigir l’informe pericial, ni en totes 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.24

Subvencions
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.990 punts, la qual cosa
representa un 88,4% de la puntuació màxima possible.

21

Article 32 de l’RB.

22

Articles 86 del TRRL i 32 de l’RB.

23

Article 36 de l’RB.

24

Article 11 de l’RB.
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La gestió de les subvencions la realitzen diverses unitats administratives.
Segons la informació facilitada, l’import total de les subvencions
concedides en 2018 ascendeix a 561.331 euros, de les quals 528.954 euros
s’han concedit directament i la resta en règim de concurrència
competitiva.
En el quadre següent es mostra l’import en euros de les subvencions
concedides directament en els diferents tipus establits en l’LGS:
Quadre 12. Subvencions de concessió directa
Tipus de concessió directa
Subvencions previstes nominativament en els
pressupostos
Subvencions imposades per una norma de rang legal
Subvencions en les quals concórreguen raons d’interés
públic, social o econòmic que dificulten la convocatòria
Total

Import
186.700
342.254
528.954

L’entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions.25
Les bases reguladores de la concessió de subvencions26 han sigut
aprovades pel Ple27 i publicades en el BOP.28
Contractació i compres
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 3.020 punts, que equival a un
91,5% de la puntuació màxima possible.
Segons la informació facilitada, dos fun cionaris treballen en la unitat de
contractació, assignats a un negociat.
En el quadre següent es mostra, en euros, l’import formalitzat, del
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:

25

Article 8 de l’LGS.

26

Article 9.2 de l’LGS.

27

Article 22 de l’LRBRL.

28

Article 9.3 de l’LGS.
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Quadre 13. Contractes segons tipologia
Tipus de
contractes

Procediments
d’adjudicació

Import
formalitzat

Obert

Import
modificat

Nombre de
contractes

178.270

1

174.470

2

352.740

3

Restringit
Obres

Negociat amb publicitat
Negociat sense
publicitat
Altres
Subtotal
Obert
Restringit

Conc. obres
públiques

Negociat amb publicitat
Negociat sense
publicitat
Altres
Subtotal
Obert

0

0

36.535

1

56.400

1

92.935

2

171.505

5

171.505

5

680.710

6

1.297.890

16

Restringit
Subministraments

Negociat amb publicitat
Negociat sense
publicitat
Altres
Subtotal
Obert
Restringit

Serveis

Negociat amb publicitat
Negociat sense
publicitat
Altres
Subtotal

Altres
Total
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Segons l’entitat, es va formalitzar un contracte que suposa ingressos per
un import de 3.300 euros.
En 2017 es va formalitzar un contracte subjecte a regulació harmonitzada,
per un import total de 555.295 euros.
Els expedients de contractació es porten en suport paper i digitalment i
contenen un índex i l’ordenació cronològica correcta dels tràmits
corresponents.
L’entitat no ha remés el document de formalització i extracte de
l’expedient d’un contracte a la Sindicatura de Comptes.29
D’acord amb la informació obtinguda, es recomana establir una segregació
de funcions quant a la compra de materials i subministraments, respecte
a la seua recepció i comptabilització.

29

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 2.520 punts, el 67,2% del total
de punts possibles.
En la unitat de pressupostos, que depén de la Intervenció, treballen quatre
funcionaris, assignats a una unitat administrativa. En aquest sentit, és
important destacar que la Intervenció no participa en l’elaboració dels
pressupostos.
El quadre següent mostra les dates en què es van realitzar els diferents
tràmits d’elaboració del pressupost de l’exercici 2017 i posa de manifest
l’incompliment de tots els terminis establits en la legislació vigent:
Quadre 14. Compliment del termini dels tràmits del pressupost
Tràmit

Data

Remissió a l’Ajuntament de les previsions de l’entitat
pública empresarial participada

No consta

Remissió del pressupost general a la Intervenció

No consta

Informe de la Intervenció sobre el pressupost general

13/12/2016

Remissió del pressupost general al Ple

19/12/2016

Aprovació inicial

23/12/2016

Aprovació definitiva

26/01/2017

Entrada en vigor: inserció en el BOP

03/02/2017

Remissió a l’Administració de l’Estat

15/02/2017

Remissió a l’Administració de la Generalitat

No consta

Compliment
del termini

De la informació obtinguda destaca:
-

Es van presentar quatre reclamacions sobre els pressupostos i no
se’n va estimar cap. No s’han interposat recursos contenciosos
administratius.

-

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

En el quadre següent es mostra el compliment o no dels terminis del cicle
pressupostari durant els exercicis 2015, 2016 i 2017:
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Quadre 15. Cicle pressupostari
Exercicis
2015

2016

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

Nre. expedients

5.178.962

4

263.625

19

Generació de crèdits

1.629.962

20

Incorporació de romanents

1.593.010

3

Ampliació de crèdits
Transferències de crèdits

Baixes per anul·lació

De la informació facilitada en relació amb els expedients de modificacions
de crèdit no s’han posat de manifest consideracions addicionals.
És necessari incloure informació en el web de l’entitat sobre:
-

L’execució trimestral del pressupost

-

La liquidació del pressupost

Despeses d’inversió
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 340 punts, que suposa un 75,6%
de la puntuació màxima possible, a causa de les incidències bàsiques que
es recullen en l’apartat 4 d’aquest informe.
Les inversions són gestionades per una unitat administrativa i hi
participen set funcionaris.
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Ingressos tributaris, preus públics i multes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 900 punts, que suposa un 85,7%
de la puntuació màxima possible.
En la unitat d’ingressos tributaris, preus públics i multes treballen quatre
funcionaris assignats a un negociat i depén directament de Tresoreria.
De la informació facilitada destaca el següent:
-

El nombre d’ordenances fiscals vigents ascendeix a 24 i, d’acord amb
l’entitat, totes les ordenances han sigut actualitzades en termini i
publicades abans de l’entrada en vigor de l’exercici al qual es
refereixen.

-

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

Encara que el procés de gestió dels tributs preveu que es comproven les
variacions entre els padrons de l’exercici corrent i de l’anterior, no hi ha
constància documental de les verificacions realitzades, per la qual cosa,
amb la finalitat de millorar l’organització de l’Àrea de Gestió Tributària, es
recomana deixar-ne constància.
Ingressos per transferències
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 300 punts, la qual cosa
representa la puntuació màxima possible.
En la gestió d’ingressos per transferències i subvencions participen deu
funcionaris assignats a deu unitats administratives.
Recaptació
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 785 punts, la qual cosa
representa un 58,1% de la puntuació màxima possible.
En la unitat de recaptació treballen tres funcionaris assignats a un
negociat i depén directament de Tresoreria.
Els sistemes que utilitza l’entitat per a la recaptació dels ingressos
tributaris es mostren a continuació:
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Quadre 17. Sistemes de recaptació
Període
voluntari

Sistema de recaptació

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 de col·laboració amb entitats bancàries per a la
recaptació ascendeix a deu i no hi ha contractes de col·laboració per a la
recaptació amb empreses privades.
Els ingressos procedents de la recaptació s’apliquen al pressupost cada
trenta dies.
L’entitat té contractada la retirada de vehicles en la via pública amb una
empresa privada. Aquest servei va suposar un cost per a l’Ajuntament en
2017 de 62.607 euros, mentre que els drets reconeguts per aquest concepte
es van elevar a 62.163 euros.
El programa de recaptació registra en comptabilitat els cobraments a
través d’una interfície amb l’aplicació comptable.
El període de cobrament en via voluntària dels tributs següents és:
-

IBI: de l’1 de juny al 31 de juliol

-

IAE: de l’1 de setembre al 31 d’octubre

-

IVTM: de l’1 febrer al 31 de març

Tresoreria
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.880 punts, la qual cosa
representa un 96,0% de la puntuació màxima possible.
En la unitat de tresoreria treballen deu funcionaris assignats a tres
negociats (secció de comptabilitat, negociat de rendes i unitat de
recaptació). El tresorer és funcionari amb habilitació nacional que ocupa
una plaça coberta per concurs des del 19 de setembre de 2008.
D’altra banda, hi ha nou persones autoritzades per a accedir als comptes
de l’entitat a través d’internet, sis autoritzats per a la consulta de saldos i
extractes, pujada de fitxers de cobrament i consulta i impressió de
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documents pagats, i els tres clavaris per a realitzar transferències de
manera mancomunada.
El nombre de comptes bancaris oberts per l’entitat local és el següent en
funció del concepte:
Quadre 18. Relació de comptes bancaris
Nombre de
comptes

Concepte
Comptes operatius

5

Comptes restringits de recaptació

4

Comptes restringits de pagaments de bestretes de caixa fixa

1

Comptes restringits de pagaments a justificar

-

Comptes restringits de pagaments

-

Comptes financers

-

L’ordre de prelació de pagaments és el següent: personal, Seguretat Social
i Hisenda Pública i proveïdors.
Es confeccionen plans de tresoreria mensualment i se n’efectua un
seguiment, encara que no són aprovats per cap òrgan. D’acord amb
l’entitat, totes les obligacions es paguen immediatament a la seua
aprovació.
Hi ha un habilitat de caixa fixa a 31 de desembre de 2017 i la quantia de
bestretes de caixa fixa efectuades en 2017 és de 3.000 euros, sense que hi
haja saldo pendent de justificar a 31 de desembre d’aquest exercici. Les
normes per escrit sobre el funcionament de les bestretes de caixa fixa i
dels pagaments a justificar es troben regulades en les bases d’execució del
pressupost.
La quantia dels pagaments a justificar efectuats durant 2017 és de 16.529
euros i no existeix saldo pendent de justificar a 31 de desembre de 2017.
D’acord amb la informació obtinguda, es recomana deixar constància de
les negociacions realitzades amb les entitats bancàries a fi d’obtindre la
major rendibilitat possible dels diners en els comptes.
Comptabilitat
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.660 punts, la qual cosa
representa un 88,7% de la puntuació màxima possible.
En la unitat de comptabilitat treballen quatre funcionaris, que depenen de
la Intervenció.
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De la informació facilitada destaca el següent:
-

L’aplicació informàtica que utilitza l’entitat per a la seua
comptabilitat garanteix un accés exclusiu a les persones que
s’encarreguen de comptabilitzar i són 79 les persones que hi
accedeixen.

-

El departament comptable té coneixement de les factures rebudes en
un màxim de cinc dies i tarda dos dies a comptabilitzar-les.

-

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

-

Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la
proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit.30 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

2

311.745

311.745

-

2017

2

63.753

63.753

-

Total

4

375.498

375.498

-

En relació amb els dos expedients aprovats en 2016, en al·legacions
l’Ajuntament manifesta que el primer correspon bàsicament a
factures que es van comptabilitzar en el compte 413, perquè no es va
poder completar el procediment per falta material de temps, a pesar
que la majoria tenien consignació. I que en el segon expedient es van
recollir factures presentades en l’exercici 2016, corresponents a
serveis i subministraments prestats en 2015 i anteriors.
-

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

-

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

30

Article 173.5 del TRLRHL.
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Endeutament
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 2.030 punts, la qual cosa
representa el 96,7% de la puntuació màxima possible.
La Intervenció realitza la gestió de les operacions de crèdit, la qual cosa
suposa una falta de segregació de funcions.
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APÈNDIX 6.

OBSERVACIONS SOBRE L’ÀREA D’INTERVENCIÓ

Organització i regulació
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 780 punts, la qual cosa
representa un 60,9% de la puntuació màxima possible.
El nombre de funcionaris adscrits a l’àrea d’Intervenció s’eleva a quatre,
assignats a una unitat administrativa. Un funcionari amb habilitació
nacional ocupa el lloc de l’interventor, que ha sigut cobert per concurs.
La regulació interna de les funcions assignades a l’òrgan de control es
realitza a través de les bases d’execució del pressupost.
El control intern de l’activitat economicofinancera de l’entitat local
l’exerceix l’òrgan interventor mitjançant la funció interventora i el control
financer.31
L’entitat local té establida la fiscalització prèvia limitada sobre totes les
despeses degudament aprovada pel Ple de l’entitat, amb l’informe previ
de l’òrgan interventor i a proposta del president.32
Funció interventora
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.690 punts, la qual cosa
representa un 89,9% 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:

31

Article 3 de l’RCI.

32

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(*)

313

94

Informes emesos amb advertiments (*)

-

-

Informes emesos amb discrepància

-

-

Informes emesos amb discrepàncies resoltes pel
president no confirmant l’adequació del criteri de
l’òrgan interventor

-

-

Informes emesos amb discrepàncies resoltes pel
Ple no confirmant l’adequació del criteri de l’òrgan
interventor

-

-

(*) Es advertiments detallats en el punt 24 de l’apartat 4 d’aquest informe es van efectuar amb
posterioritat al 31 de març de 2019.

En 2017 i 2018 no es van efectuar advertiments com a conseqüència del
fraccionament de l’objecte del contracte.
Control financer
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 8.000 punts, la qual cosa
representa un 71,4% de la puntuació màxima possible.
Control permanent i auditoria pública
La modalitat de control financer que s’exerceix sobre aquesta entitat local
és el control permanent, que inclou el control d’eficàcia, i no l’auditoria
pública.33 El control permanent solament es realitza sobre la mateixa
entitat local i no sobre la seua entitat pública empresarial, quan s’hi hauria
d’efectuar per ser una entitat dependent. Aquestes actuacions de control
permanent a realitzar en l’exercici 2019 estan recollides en el Pla de
Control Financer elaborat per l’òrgan interventor, que ha sigut remés al
Ple a efectes informatius.34
L’article 29.3 de l’RCI disposa que en aquelles entitats dependents sobre
les quals no s’efectua control permanent, l’òrgan interventor hauria
d’efectuar una auditoria anual que consistiria en:
-

Una auditoria de comptes inclosa en el pla d’auditories.

-

Una auditoria de compliment.

-

L’auditoria operativa.

33

Article 29.1 de l’RCI.

34

Article 31.3 de l’RCI.
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L’entitat pública mercantil participada majoritàriament té l’obligació legal
de ser auditada i, si bé és auditada per una empresa externa que ha
contractat aquesta entitat dependent, no s’exerceix sobre ella el control
permanent, ni la controla la Intervenció.
No s’efectua l’auditoria pública sobre l’entitat pública empresarial, ni s’ha
consignat en el pressupost de l’exercici 2019 de l’entitat local el crèdit
suficient per a respondre a les necessitats de col·laboració per a la
realització d’aquesta auditoria.35
La informació comptable de l’entitat dependent de l’Ajuntament 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 47/2003.36
Juntament amb l’informe resum dels resultats del control intern remés a
la IGAE, no s’ha informat sobre la correcció de les debilitats posades de
manifest.37
Informes específics
La Intervenció va elaborar els informes relatius al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària38 i regla de despesa39 en l’aprovació,
modificació i liquidació dels pressupostos de 2017 i 2018, si bé, encara que
no el superava, no s’hi va pronunciar sobre el compliment del límit de
deute públic.40
La Intervenció de l’entitat no ha elevat al Ple un informe sobre els estats
financers de l’entitat dependent, una vegada aprovat per l’òrgan
competent.41
No hi ha constància que es realitze un seguiment del pla econòmic
financer de reequilibri.
Els informes de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost de 2017 i
2018 no es pronuncien sobre l’evolució de les dades en relació amb
l’exercici anterior. L’informe de 2017 tampoc es pronuncia sobre
l’existència d’obligacions pendents d’aplicar a pressupost.

35

Article 34 de l’RCI.

36

Article 36.2 de l’RCI.

37

Article 38.4 de l’RCI.

38

Articles 3 i 11 de la LOEPSF.

39

Article 12 de la LOEPSF.

40

Articles 4 i 13 de la LOEPSF.

41

Articles 4 i 16.2 del REP.
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L’informe de la Intervenció quan es concedeixen subvencions directes no
es pronuncia sobre el règim de garanties.
No en tots els casos es realitzen informes de fiscalització sobre les altes i
baixes de l’inventari
Altres aspectes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 330 punts, la qual cosa
representa un 52,4% de la puntuació màxima possible, a causa de les
incidències bàsiques que es recullen en l’apartat 4 d’aquest informe.
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APÈNDIX 7.

OBSERVACIONS SOBRE L’ÀREA DE L’ENTORN TECNOLÒGIC

Marc organitzatiu
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 603 punts, la qual cosa
representa un 77,1% de la puntuació màxima possible.
Organització i personal de TI
El departament de tecnologies de la informació (TI) és independent de la
resta de departaments funcionals, compta amb dos funcionaris i està
estructurat en un negociat. En aquest departament no col·laboren
treballadors externs.
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 segregació adequada de funcions i tasques de manera que el
personal no execute simultàniament tasques d’operació,
administració (configuració, manteniment) i supervisió (auditoria,
govern).

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 244 punts, la qual cosa
representa un 56,2% de la puntuació màxima possible.
Adquisició d’aplicacions i sistemes
No existeix un procediment que garantisca que 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.
Gestió de canvis
La gestió de canvis de configuracions i components dels sistemes s’ha
realitzat sobre la base d’un procediment que conté de manera genèrica el
registre de sol·licituds, la seua avaluació, autorització, proves, planificació
de posada en operació i registre de canvis, encara que no es preveuen o
apliquen tots els controls que es consideren bones pràctiques. A més,
aquest procediment 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, incloent-hi com a mínim l’aprovació i l’execució.
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Operacions dels sistemes d’informació
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 1.838 punts, la qual cosa
representa un 89,4% de la puntuació màxima possible.
Serveis externs
L’Ajuntament té serveis contractats amb tercers referents a l’allotjament
de dades i aplicacions en el núvol.
L’entitat no disposa d’un procediment complet de contractació de serveis
externs que documente, per al procés de contractació, la incorporació en
els contractes signats amb el proveïdor, clàusules de confidencialitat,
protecció de dades i acords de nivell de servei, que incloga les
característiques del servei a prestar, els requisits de seguretat (a fi de
donar compliment al que es disposa en el Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat) i les obligacions
respecte a la protecció de les dades (a fi de donar compliment a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, i al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
Monitoratge
No es disposa d’eines que permeten el monitoratge complet de l’estat de
xarxes.
Controls d’accessos a dades i programes
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 920 punts, la qual cosa
representa un 95,5% de la puntuació màxima possible.
Protecció de xarxes i comunicacions
No s’ha realitzat un disseny considerant l’ús d’una zona desmilitaritzada
(DMZ) per a allotjar-hi els elements que requereixen comunicació amb
l’exterior.
Continuïtat del servei
La valoració d’aquesta subàrea ha sigut de 662 punts, la qual cosa
representa un 86,5% 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.
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Alta disponibilitat
Es disposa d’elements redundants en els sistemes crítics de manera
parcial, com ara servidors, sistema elèctric i 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 Paiporta
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 tindre 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 14 de desembre de 2020, va
aprovar aquest informe de fiscalització.
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ANNEX I
Al·legacions presentades

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN
Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación: 07-12-2020 13:51:48 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE20e00005945703

Interesado
Código de Origen: L01461862

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Paiporta

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACION DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 1/4

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:

ALEGACIONES

Nº Expediente:
Observaciones:

Formulario
Expone:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 1/4
Solicita:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 1/4

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Alegaciones_Sindicatura_de_Cuentas__-_SEFYCU_2354887.pdf

414.54
KB

Copia electrónica
auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-383a7565d0fb6d38c08697d776dc0f3f

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Anexo_I.pdf

7.04 MB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-6033d5ef90113bfc7d0123cfe09f1cf8

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 7F59-635E-2F7D-4715-7863-6312-2E66-6E13-2C7E-7716-3854-631A-7E25-BA6F-2424-A

Observaciones

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Observaciones

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Observaciones

Anexo_II.pdf

401.49 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Enlace de descarga:

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-2ca985d2a64b5f98e8f5897168e1b724

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Anexo_III.pdf

914.44 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-5fb57c59da51ee5979d5a3b8f25d34eb

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Anexo_IV.pdf

4.29 MB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-fca3caa9914413f10f776ca7ca269109

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

justificante_salida.pdf

160.48 KB

Original

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-7e6fd4931aee015c000f0f40797b414e

Enlace de descarga:

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 7F59-635E-2F7D-4715-7863-6312-2E66-6E13-2C7E-7716-3854-631A-7E25-BA6F-2424-A

Observaciones

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN
Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación: 07-12-2020 14:04:17 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE20e00005945870

Interesado
Código de Origen: L01461862

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Paiporta

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACION DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 2/4

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:

ALEGACIONES

Nº Expediente:
Observaciones:

Formulario
Expone:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 2/4
Solicita:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 2/4

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Anexo_V.pdf

959.24 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-12fd545785c754fabc8feedf7dba0892

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Anexo_VI.pdf

1006 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-85b2b2db35c851caa6e9d4915abd08be

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 7C12-2555-797C-4548-7C64-6555-3C4C-2787-9351-2132-E302-8516-94D6-292E-2B49-53

Observaciones

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Observaciones

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Observaciones

Anexo_VII.pdf

1.5 MB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Enlace de descarga:

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-31150cb2be3091129d3bd2ec209f0245

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Anexo_VIII.pdf

1002.54 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-d353756693b42dd7a9948c74c2459f95

Enlace de descarga:
Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Resolucion_N_3479_de_04122020_Resolucio_Alcaldia_enviant_a_Sindicatura_les_a.pdf

725.71
KB

Copia electrónica
auténtica

Observaciones

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-aa5dc7cb8275e51b8ed6cf038c99cc0e

Enlace de descarga:

h

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

justificante_salida.pdf

160.52 KB

Original

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-e4a174a674ba745ebfa60ff958e4af63

Enlace de descarga:

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 7C12-2555-797C-4548-7C64-6555-3C4C-2787-9351-2132-E302-8516-94D6-292E-2B49-53

Observaciones

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN
Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación: 07-12-2020 14:09:54 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE20e00005945936

Interesado
Código de Origen: L01461862

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Paiporta

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACION DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 3/4

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:

ALEGACIONES

Nº Expediente:
Observaciones:

Formulario
Expone:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 3/4
Solicita:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 3/4

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

64_a_Web_Ajuntament.pdf

260.75 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-f51eb65a091e5a7c923b85e92ea434e2

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

64_b_Autoliquidacions.pdf

19.6 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 7DA2-F416-DF73-1F77-617D-5E7C-4673-416B-5944-0392-77E4-A297-175E-2913-753

Observaciones

Nombre

Tamaño

Validez

Código seguro de verificación (CSV):

Tipo

Observaciones

ORVE-b98a1c1d80bcd3e4e0421ba4278927a6

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Observaciones

64_c_Pagaments_telematics.pdf

341.43
KB

Copia electrónica
auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-a6fabcc081669220106dd8c035012da8

Enlace de descarga:

h

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

64_d_TPV_virtual.pdf

5.62 KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-95459631c45a2075767b9791cefca1c5

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

2020-03-31_Acta_ARQUEO_firmada.pdf

368.71
KB

Copia electrónica
auténtica

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

Observaciones

ORVE-581b5a1c64d8d2d5cc63f792673670b8

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

justificante_salida.pdf

160.57 KB

Original

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-6f9c83fc313033ff579e28ce36477799

Enlace de descarga:

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 7DA2-F416-DF73-1F77-617D-5E7C-4673-416B-5944-0392-77E4-A297-175E-2913-753

Observaciones

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN
Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación: 07-12-2020 14:13:46 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE20e00005945997

Interesado
Código de Origen: L01461862

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Paiporta

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACION DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 4/4

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:

ALEGACIONES

Nº Expediente:
Observaciones:

Formulario
Expone:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 4/4
Solicita:
REMISION ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019 PARTE 4/4

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

2020-06-30_Acta_ARQUEO_firmada.pdf

32.76
KB

Copia electrónica
auténtica

Documento adjunto

Observaciones

ORVE-53ecd9ace0558cbddd4c28ab6f299806

Código seguro de verificación (CSV):
Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

2020-09-30_Acta_ARQUEO_pte.pdf

32.24
KB

Copia electrónica
auténtica

Documento adjunto

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 3161-3F2D-3124-2F32-3832-6383-BB49-6473-4C2D-6470-2424-3472-5839-3C61-3528-67

Observaciones

Nombre

Tamaño

Código seguro de verificación (CSV):

Validez

Tipo

Observaciones

ORVE-e7263b387054b3573e15442b9019621e

Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

justificante_salida.pdf

157.27 KB

Original

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-4d3d8f7e46d514ae22c10cbcad2b2c4f

Enlace de descarga:

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 3161-3F2D-3124-2F32-3832-6383-BB49-6473-4C2D-6470-2424-3472-5839-3C61-3528-67

Observaciones

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN
Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación: 09-12-2020 14:39:24 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE20e00005976895

Interesado
Código de Origen: L01461862

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Paiporta

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

Remision certificado en relación a la fiscalización del Ayuntamiento de Paiporta dentro del
programa anual de actuación de Sindicatura de Cuentas 2020, referente a las alegaciones
que se formulan al borrador del informe

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847
Ref. externa:

442293x

Nº Expediente:
Observaciones:

Formulario
Expone:
Remision certificado en relación a la fiscalización del Ayuntamiento de Paiporta dentro del programa anual de actuación de
Sindicatura de Cuentas 2020, referente a las alegaciones que se formulan al borrador del informe
Solicita:
Remision certificado en relación a la fiscalización del Ayuntamiento de Paiporta dentro del programa anual de actuación de
Sindicatura de Cuentas 2020, referente a las alegaciones que se formulan al borrador del informe

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Certificado_Secretaria_Alegaciones_Contratacion_-_SEFYCU_2360981.pdf

412.65
KB

Copia electrónica
auténtica

Observaciones

Documento adjunto

ORVE-e1c46b54e3824f6cef3dc4101d2ec409

Código seguro de verificación (CSV):
Enlace de descarga:

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

justificante_salida.pdf

156.2 KB

Original

Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-b63401dd17124a4cf750a300d4f970db

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 796E-7522-F547-C86A-6228-507E-3776-F6C6-34D6-3713-15D7-D777-C537-E4A5-059

Observaciones

Secretària
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
04/12/2020

FIRMADO POR

Expediente 442293X

NIF: P4618800I

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACION DE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA EJERCICIOS 2017-2019

PRIMERA ALEGACIÓN (contratación)
Apartado 9, página 5, párrafo 2.Contenido de la alegación:
No todos los expedientes de contratación contienen el informe de propuesta de necesidades y el acto
formal de recepción.
Justificación de la alegación:
Los expedientes de contratación incluyen la justificación de la necesidad del contrato en la Providencia
de iniciación, generalmente precedida por un informe propuesta o Providencia en este sentido del
Concejal del Área correspondiente y/o del Responsable del departamento.

SEGUNDA ALEGACIÓN (contratación)
Apartado 10, página 5, párrafo 3.Contenido de la alegación:
Los contratos de obra no menores no contienen siempre la justificación de la elaboración del proyecto y
su supervisión cuando se preceptiva, tampoco el informe del director de obras del estado de las obras,
según el artículo 235 del TRLSP.
Justificación de la alegación:
En los expedientes de obra, los correspondientes proyectos son aprobados por el órgano de
contratación, previamente al inicio del expediente de contratación, según indica el art. 121 del TRLCSP.
En los expedientes de obra del año 2017 ninguno supera la cuantía exigida en el art 125 del TRLCSP para
su supervisión
En todo caso, cuando los proyectos de obras los ha realizado una empresa externa, son supervisados e
informados por los técnicos del Dpto. de Urbanismo, previamente a su aprobación.
El director de las obras emite un informe sobre el estado de las obras finalizado el plazo de garantía y
con carácter previo a la devolución de la garantía depositada.

TERCERA ALEGACIÓN (tesorería)
Apartado: 7. RECOMENDACIONES Punto 2 del borrador del Informe, página… 10
“Deben realizarse arqueos soportados con conciliaciones bancarias con una periodicidad mínima de un
trimestre”.Contenido de la alegación:
En el momento presente, año 2020, existen arqueos trimestrales firmados por los tres apoderados y
existe un proyecto para realizarlos de modo mensual (en función del cumplimiento previo de otras
recomendaciones prioritarias de Sindicatura como la conciliación de la cuenta de recaudación con los
derechos contables) para el próximo ejercicio.
Por todo ello, entendemos aconsejable reflejar también esta circunstancia en el texto de la
recomendación, o suprimir la misma.
En todo caso se alega que la RECOMENDACIÓN debe incluir una frase más al párrafo, quedando
redactado de este modo:
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“Deben realizarse arqueos soportados con conciliaciones bancarias con una periodicidad mínima de un
trimestre, como ya se viene llevando a cabo en el momento presente.”
Documentación justificativa de la alegación:
2020-03-31 Acta Arqueo firmada.pdf
2020-06-30 Acta Arqueo firmada.pdf
2020-09-30 Acta Arqueo pte.pdf

CUARTA ALEGACIÓN (tesorería)
Apartado: Apéndice 5 del borrador del Informe, página… 33, párrafo…8
“Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda establecer un sistema para
que el ciudadano pueda realizar la liquidación y pago de todos los tributos mediante la utilización de
firma electrónica”.Contenido de la alegación:
Desde el año 2017 se dispone de un “MODULO DE AUTOLIQUIDACONES” y de una “PASARELA DE
PAGOS/TPV VIRTUAL” en la WEB municipal para que cualquier ciudadano pueda realizar las liquidaciones
y el pago de los tributos y presentar el mismo mediante firma electrónica.
Igualmente accediendo a su carpeta tributaria en la web mediante certificado electrónico puede
descargarse certificados de estar al corriente, consultar las deudas e imprimir duplicados de recibos y
liquidaciones.
Por todo ello, entendemos aconsejable reflejar también esta circunstancia en el texto de la
recomendación, o suprimir la misma.
En todo caso se alega que se debería de incluir una frase más al párrafo, quedando de este modo:
“Con el fin de mejorar la recaudación se recomienda establecer un sistema para que el ciudadano pueda
realizar la liquidación y pago de todos los tributos mediante la utilización de firma electrónica, como el
que ya funciona en el momento actual.”
Documentación justificativa de la alegación:
64 a Web Ajuntament.pdf
64 b Autoliquidacions.pdf
64 c Pagaments telemátics.pdf
64 d TPV Virtual.pdf

QUINTA ALEGACIÓN (intervención)
Apartado Información económico-financiera y su fiabilidad, página 4, punto 4).
“En el año 2016 el Pleno aprobó dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un
importe de 311.745 euros”
Contenido de la alegación:
Al realizar el cierre del ejercicio 2015 el día 31/12/2015, las facturas que quedan pendientes de
reconocer la obligación, se contabilizan en la cuenta 413 (opa), a pesar de que la mayoría tenían
consignación, no se había podido completar el procedimiento por falta material de tiempo.
En el expediente de la OPA 2/2016 se recogen facturas presentadas en el ejercicio 2016 y
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correspondientes a servicios y suministros prestados en 2015 y anteriores.
Se adjunta la certificación del acuerdo de Pleno donde la Concejala de Hacienda explica el motivo de no
haberse podido reconocer las obligaciones.
Documentación justificativa de la alegación:
Anexo I Expediente OPA 1/2016 certificación acuerdo A.P. 31/03/2016, Informe del Interventor, y
relación de facturas. (229.859,26€)
Anexo II Expediente OPA 2/2016 certificación acuerdo A.P. 30/06/2016, Informe del Interventor, y
relación de facturas. (81.886,16€)

SEXTA ALEGACIÓN (intervención)
Apartado protección de los bienes de la entidad, página 5, punto 12).
“La información facilitada indica que existen 173.116 euros de subvenciones concedidas pendientes de
justificar habiendo vencido el plazo para ello, sin que se haya exigido el reintegro o impuesto la sanción
correspondiente. No obstante, este hecho se ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas”
Contenido de la alegación:
El Tribunal de Cuentas requiere al Interventor que informe que subvenciones superaban los mil euros, y
cuáles no se han justificado. Ya se ha remitido dicha información a dicho organismo, que figura en los
anexos III, IV y V. No quedando pendiente de justificar ninguna subvención mayor de 1.000 euros.
El importe de las subvenciones pendientes de justificar a fecha de hoy es de 37.907,78 €
correspondientes al ejercicio 2018 y 62.961,27 € correspondientes al ejercicio 2019.
Documentación justificativa de la alegación:
Anexo III Resolución Diligencias preliminares nº A140/2020 del Tribunal de Cuentas.
Anexo IV Informe de Intervención
Anexo V Decreto 3411 de fecha 01/12/2020

SÉPTIMA ALEGACIÓN (intervención)
Apartado Intervención, página 7, punto 21).
“Se efectúan informes de control financiero como resultado de las actuaciones de control permanente y
estos han sido remitidos por el órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera
controlada y al presidente de la entidad local, si bien este último aún no los ha remitido al Pleno para su
conocimiento”.
Contenido de la alegación:
Se ha dado cuenta al Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2020.
Documentación justificativa de la alegación:
Anexo VI Certificado punto del Pleno dando cuenta del PACOFI

OCTAVA ALEGACIÓN (intervención)
Apartado Intervención, página 7, punto 23).
“El presidente aún no ha formalizado un plan de acción que determine las medidas a adoptar para
subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se ponen de manifiesto en el
informe resumen”.
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Contenido de la alegación:
Se ha dictado Decreto de la Alcaldía nº 3480, de 4 de diciembre de 2020, aprobando Plan de Acción
2020.
Documentación justificativa de la alegación:
Anexo VII Decreto de la Alcaldía nº 3480, de 4 de diciembre de 2020.
NOVENA ALEGACIÓN (intervención)
Apartado Intervención, página 6, punto 20).
“La entidad pública empresarial participada mayoritariamente por la entidad ha sido auditada por una
empresa externa, pero no se fiscaliza ni controla por el Ayuntamiento”.
Contenido de la alegación:
Se ha dictado Decreto de la Alcaldía nº 3381, de 27 de noviembre de 2020, determinando que por parte
de Intervención se realizan todas las actuaciones con la finalidad de que se cumplan las funciones
reservadas y necesarias legalmente en la Entidad Pública Empresarial ESPAI y de esta forma no existan
deficiencias.
Documentación justificativa de la alegación:
Anexo VIII Decreto de la Alcaldía nº 3381, de 27 de noviembre de 2020

Paiporta, documento firmado electrónicamente.
LA ALCALDESA
Isabel Martín Gómez
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ANNEX II
Informe sobre les al·legacions presentades

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

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME
DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT DE
PAIPORTA. EXERCICIS 2017-2019
Per mitjà d’un escrit de data 18 de novembre de 2020 de la Sindicatura 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 i
respecte a aquestes s’assenyala el que segueix.
Primera al·legació
Comentaris:
En l’Informe s’indica que no tots els expedients de contractació contenen
l’informe de proposta de necessitats ni l’acte formal de recepció. En
al·legacions ens certifiquen que sí que contenen l’informe proposta de
necessitats.
Conseqüències en l’Informe:
En el punt 9 de l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, de
l’esborrany de l’Informe, corresponent al subapartat “Compliment de la
normativa aplicable”, epígraf “Contractació”, eliminar l’incompliment
referent a l’informe de proposta de necessitats.
En el primer paràgraf de l’apartat 6, “Valoració global”, de l’esborrany de
l’Informe, canviar la puntuació a 40.362 punts i el percentatge a 80,7%. Així
mateix, es canvia el quadre 1 i el gràfic 1 amb la nova puntuació i
percentatges.
En el primer paràgraf de l’apartat “Contractació i compres” de l’apèndix 4
de l’esborrany de l’Informe, canviar la puntuació a 3.020 punts i el
percentatge a 91,5%.
Segona al·legació
Comentaris:
L’Informe indica que els contractes d’obres, no menors, no contenen
sempre la justificació de l’elaboració del projecte i la seua supervisió quan
siga preceptiu, tampoc l’informe del director d’obres sobre l’estat de les
obres segons l’article 235 del TRLCSP. En al·legacions, ens certifiquen que
sí que contenen tots els aspectes detallats.
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Conseqüències en l’Informe:
Eliminar el punt 10 de l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb excepcions”,
de l’esborrany de l’Informe, corresponent al subapartat “Compliment de
la normativa aplicable”, epígraf “Contractació”.
Així mateix es modifiquen el primer paràgraf de l’apartat 6, “Valoració
global”, i el primer paràgraf de l’apartat “Contractació i compres” de
l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, en els termes indicats en la
primera al·legació.
Tercera al·legació
Comentaris:
En l’Informe es recomana que han de realitzar-se arquejos suportats amb
conciliacions bancàries amb una periodicitat mínima d’un trimestre. En
al·legacions s’indica que actualment ja s’estan realitzant arquejos
trimestrals signats pels tres apoderats i aporten les actes dels arquejos
trimestrals realitzats en 2020.
Conseqüències en l’Informe:
Eliminar el punt 2 de l’apartat 7, “Recomanacions”, de l’esborrany de
l’Informe.
Quarta al·legació
Comentaris:
En l’Informe es recomana establir un sistema perquè el ciutadà puga
realitzar la liquidació i pagament de tots els tributs per mitjà de la
utilització de signatura electrònica amb la finalitat de millorar el control
intern de la recaptació. En al·legacions, l’entitat indica que ja disposa
d’aquest sistema.
Conseqüències en l’Informe:
S’elimina l’últim paràgraf de l’apartat “Recaptació” de l’apèndix 5 de
l’esborrany de l’Informe.
Cinquena al·legació
En l’Informe s’indica que l’any 2016 el Ple va aprovar dos expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import de 311.745 euros, i
en al·legacions es vol deixar constància que el primer correspon
bàsicament a factures que es van comptabilitzar en el compte 413, perquè
no es va poder completar el procediment per falta material de temps, a
pesar que la majoria tenien consignació. I que en el segon expedient es
van recollir factures presentades en l’exercici 2016, corresponents a
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serveis i subministraments prestats en 2015 i anteriors. En l’al·legació es
descriu el contingut dels dos expedients esmentats en l’esborrany de
l’informe. En virtut d’això, afegirem l’explicació donada en l’apartat
“Comptabilitat” de l’apèndix 5 de l’esborrany de l’Informe
Conseqüències en l’Informe:
En l’apartat “Comptabilitat” de l’apèndix 5 de l’esborrany de l’Informe, a
continuació del quadre 19, cal incloure el paràgraf següent:
“En relació amb els dos expedients aprovats en 2016, en al·legacions
l’Ajuntament manifesta que el primer correspon bàsicament a factures
que es van comptabilitzar en el compte 413, perquè no es va poder
completar el procediment per falta material de temps, a pesar que la
majoria tenien consignació. I que en el segon expedient es van recollir
factures presentades en l’exercici 2016, corresponents a serveis i
subministraments prestats en 2015 i anteriors.”
Sisena al·legació
Comentaris:
En l’Informe s’indica que hi ha 173.116 euros de subvencions concedides
pendents de justificar encara que ha vençut el termini per a justificar-les,
sense que s’haguera exigit el reintegrament o imposat la sanció
corresponent. S’indicava també que aquest fet s’havia posat en
coneixement del Tribunal de Comptes. Durant el període d’al·legacions del
nostre informe, el Tribunal de Comptes requereix a l’interventor que
informe de quines subvencions superaven els mil euros, i quines no
s’havien justificat. S’informa que l’import actual de subvencions
concedides pendents de justificar ascendeix a 100.869 euros (37.908
corresponents a l’exercici 2018 i 62.961 al 2019). Així mateix, s’aporta
documentació justificativa, emesa a requeriment del Tribunal de
Comptes, en la qual s’acredita que totes les ajudes superiors a mil euros
que estaven pendents de justificar una vegada vençut el termini es troben
justificades.
Conseqüències en l’Informe:
En el punt 12 de l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, de
l’esborrany de l’Informe, corresponent al subapartat “Protecció dels béns
de l’entitat”, s’afig com a punt i seguit la frase següent:
“Durant el període d’al·legacions, el Tribunal de Comptes ha requerit a
l’interventor que informe sobre quines subvencions superaven els mil
euros i quines no s’havien justificat. S’informa sobre aquest tema que
l’import actual de subvencions concedides pendents de justificar
ascendeix a 100.869 euros i s’acredita que totes les ajudes superiors a mil
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euros que estaven pendents de justificar, una vegada vençut el termini, es
troben justificades.”
Setena al·legació
Comentaris:
En l’Informe s’indica que els informes de control financer no es van
remetre al Ple perquè en prenguera coneixement i en al·legacions
s’assenyala que se n’ha donat compte al Ple de l’Ajuntament en la sessió
celebrada el dia 26 de novembre de 2020.
Conseqüències en l’Informe:
En el punt 21 de l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, de
l’esborrany de l’Informe, corresponent al subapartat “Intervenció”, epígraf
“Control financer”, s’afig com a punt i seguit la frase següent:
“No obstant això, durant el període d’al·legacions s’indica que se n’ha
donat compte al Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 26 de
novembre de 2020.”
Huitena al·legació
Comentaris:
En l’Informe s’indica que el president no havia formalitzat un pla d’acció
i en al·legacions se’ns aporta un decret d’Alcaldia, de 4 de desembre de
2020, que aprova el Pla d’Acció 2020.
Conseqüències en l’Informe:
En el punt 23 de l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, de
l’esborrany de l’Informe, corresponent al subapartat “Intervenció”, epígraf
“Control financer”, s’afig com a punt i seguit la frase següent:
“Referent a això, cal indicar que durant el període d’al·legacions
l’Ajuntament ens aporta un decret d’Alcaldia, de 4 de desembre de 2020,
en què s’aprova el Pla d’Acció 2020.”
Novena al·legació
Comentaris:
En l’Informe s’indica que hi ha una entitat pública empresarial participada
majoritàriament per l’Ajuntament que ha sigut auditada per una empresa
externa, però que l’entitat local no fiscalitza ni controla.
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Conseqüències en l’Informe:
En el punt 20 de l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, de
l’esborrany de l’Informe, corresponent al subapartat “Intervenció - Control
financer”, s’afig com a punt i seguit la frase següent:
“En al·legacions, se’ns remet el Decret de l’Alcaldia de 27 de novembre de
2020, en el qual es determina que la Intervenció realitza totes les
actuacions amb la finalitat que es complisquen les funcions reservades i
necessàries legalment en l’Entitat Pública Empresarial ESPAI i d’aquesta
manera no hi haja deficiències.”
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