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RESUM
La Sindicatura de Comptes ha auditat els epígrafs d’ingressos per transport de viatgers i de
tresoreria inclosos en els comptes anuals de l’Empresa Municipal de Transports de València,
SAU (EMT) de l’exercici 2019. L’informe d’auditoria financera expressa una opinió amb una
excepció, relativa al fet que la memòria de l’EMT de l’exercici 2019 no conté tota la
informació suficient i adequada sobre el frau de 4.040.898 euros. Aquesta informació la
detalla la Sindicatura en l’apartat 4.1 de l’Informe.
En l’apartat 2 de l’Informe s’assenyala que el Ple de l’Ajuntament de València té la
responsabilitat d’impulsar en l’EMT la implementació d’un adequat sistema de control intern,
i que el Consell d’Administració és l’òrgan responsable que hi haja uns controls interns
adequats i, en particular, de la seguretat dels sistemes d’informació i les comunicacions.
Les conclusions sobre la revisió del control intern figuren en l’apartat 5 de l’Informe, en el
qual s’indica que la Sindicatura de Comptes ha observat que, durant l’exercici 2019, hi havia
en l’EMT deficiències significatives i debilitats materials en el sistema de control intern, entre
les quals cal esmentar les següents:


L’EMT no disposava de procediments escrits i aprovats pels òrgans de govern i
administració de la societat sobre els processos de gestió i control de les activitats
d’ingressos per transport de viatgers i de tresoreria.



Les tasques de validació de les factures i de revisió i aprovació de les ordres de
pagament no s’acreditaven adequadament.



El control dels moviments en comptes bancaris amb les dades comptables no es
realitzava amb una periodicitat raonable.



No hi havia controls adequats per a assegurar la integritat i autenticitat de la informació
del fitxer XML amb les ordres de pagament que es tramiten a la banca en línia.

L’Informe inclou nou recomanacions, entre les quals cal destacar:


Elaborar procediments escrits de la gestió i control dels ingressos per transport de
viatgers i de la tresoreria.



Millorar la gestió de drets d’accés a l’aplicació de recaptació CTI i els controls del
registre que recullen les modificacions realitzades en les tarifes.



Elaborar un document de control per a l’adequada validació de les factures.



Assegurar la integritat i autenticitat de la informació del fitxer XML amb les ordres de
pagament que es tramiten a la banca en línia, restringint l’accés exclusivament a les
persones encarregades de la seua elaboració, supervisió i autorització.

NOTA
Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada
valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també es calculen sobre els valors
exactes i no sobre els arredoniments.
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1. INTRODUCCIÓ
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de
l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes, i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2020
(PAA2020), ha auditat els epígrafs d’ingressos per transport de viatgers i de tresoreria
inclosos en els comptes anuals de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU
(EMT) de l’exercici 2019.
La fiscalització realitzada ha comprés també un control formal de la rendició dels comptes
anuals de l’exercici 2019 i el seguiment de les excepcions i recomanacions incloses en
l’informe de l’exercici 2016.
Els comptes anuals de l’EMT comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria
corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I
d’aquest informe.
El PAA2020 també estableix que la Sindicatura realitzarà una auditoria de ciberseguretat
de l’EMT focalitzada en les àrees d’ingressos per transport de viatgers, comptabilitat i de
tresoreria, que és objecte d’un informe específic.

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I
ADMINISTRACIÓ DE L’EMT EN RELACIÓ AMB ELS
COMPTES ANUALS I EL CONTROL INTERN
Els òrgans de govern i administració de l’EMT són el Ple de l’Ajuntament de València, que
assumeix les funcions de la Junta General, i el Consell d’Administració. La Junta General està
presidida per l’alcalde de l’Ajuntament de València, i el Consell d’Administració, pel regidor
delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic. Aquests òrgans tenen
la responsabilitat d’aprovar i de formular, respectivament, els comptes anuals adjunts, de
manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l’EMT, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica
en la nota 2 de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que consideren
necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material,
deguda a frau o error. A més, han de garantir que les activitats, les operacions i la informació
reflectides en els comptes anuals resulten conformes amb les normes aplicables i establir
els sistemes de control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular
han de garantir que les activitats relacionades amb els ingressos per viatgers i amb la
tresoreria es realitzen d’acord amb la normativa aplicable corresponent.

1

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la
nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat (DOGV
núm. 8169, de 14/11/2017).
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El Ple de l’Ajuntament de València, òrgan que, d’acord amb els Estatuts de l’EMT, assumeix
les funcions de la Junta General, té la responsabilitat d’impulsar en l’entitat la
implementació d’un sistema de control intern adequat. Per part seua, el Consell
d’Administració de l’EMT és l’òrgan responsable que existisquen uns adequats controls
interns, i en particular de la seguretat dels sistemes d’informació i les comunicacions.
D’acord amb les seues competències, el Consell ha de garantir que el funcionament de
l’entitat resulte conforme amb les normes aplicables i que els controls interns proporcionen
una garantia raonable sobre la protecció dels actius, la suficiència i validesa de la informació
financera, l’eficàcia en el desenvolupament de l’activitat i el compliment de les polítiques i
directrius.

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els epígrafs d’ingressos per
transport de viatgers i de tresoreria inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2019 basada
en la nostra auditoria que, com que és d’abast limitat, no versa sobre els comptes anuals
en el seu conjunt, sinó sobre els elements assenyalats. Per a això, hem dut a terme el treball
d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control
extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis
exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem la
fiscalització amb la finalitat d’obtindre una seguretat raonable que els elements revisats
dels comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials.
Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtindre evidència d’auditoria
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l’entitat
dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen
adequats en funció de les circumstàncies. Una auditoria també inclou l’avaluació de
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions
comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels epígrafs
auditats.
Respecte al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a l’aplicació de
procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme una auditoria financera,
per la qual cosa les conclusions del treball proporcionen només seguretat limitada.
Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i
adequada per a fonamentar la nostra opinió d’auditoria amb excepcions sobre els ingressos
per transport de viatgers i la tresoreria, que expressem en forma de seguretat raonable, així
com de les nostres conclusions sobre el control intern de l’entitat i sobre el control formal
de la rendició de comptes, que expressem en forma de seguretat limitada.
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4. AUDITORIA FINANCERA DELS INGRESSOS PER
TRANSPORT DE VIATGERS I LA TRESORERIA
4.1. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En la nota 16.f de la memòria, titulada “Frau EMT”, s’indica que el mes de setembre de 2019
l’empresa va ser víctima d’un frau que va tindre com a conseqüència la sostracció de
4.040.898 euros que han sigut comptabilitzats com a despesa extraordinària en l’epígraf
“Altres resultats” del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2019, i que l’estafa va ser
denunciada i està en fase d’instrucció en el jutjat. Considerem que la informació d’aquesta
nota de la memòria, que afecta la gestió de la tresoreria, és insuficient perquè no fa
referència als fets significatius següents relacionats amb el frau:


Acomiadament de la cap del negociat d’Administració en relació amb huit disposicions
de fons per import total de 4.040.898 euros (Consell d’Administració de 27 de setembre
de 2019).



Denúncia dels fets davant la policia el 24 de setembre de 2019. Obertura de diligències
prèvies davant el Jutjat d’Instrucció número 18 de València amb el número 1764/2019,
per fets que podrien ser constitutius dels delictes d’estafa i falsedat. L’EMT té la
condició de part perjudicada i exerceix l’acusació particular. L’entitat bancària de les
transferències s’ha personat com a responsable civil.



Acord de constituir una comissió de treball per a la investigació del frau. Contractació
d’un despatx d’advocats amb presència a Hong Kong per a iniciar accions judicials a la
Xina (Consell d’Administració de 2 d’octubre de 2019).



Decisió de comunicar el frau al Tribunal de Comptes i al Banc d’Espanya (Consell
d’Administració de 20 de desembre de 2019).

D’altra banda, la memòria dedica la nota 16.g als esdeveniments posteriors, però no
informa sobre els fets importants ocorreguts relacionats amb el frau, entre els quals podem
destacar els següents:


Comunicació del frau al Tribunal de Comptes el 31 de desembre de 2019 i al Banc
d’Espanya el 16 de gener de 2020. Aprovació del pressupost de 30.400 euros per al
procediment judicial a la Xina (Consell d’Administració de 23 de gener de 2020).



Presentació d’al·legacions a les diligències preliminars obertes pel Tribunal de Comptes
(Consell d’Administració de 28 de febrer de 2020).

La memòria tampoc informa sobre les principals despeses en què s’ha incorregut com a
conseqüència del frau (laborals i contractació d’advocats, principalment), ni sobre una
estimació raonable de recuperació dels diners sostrets.
Addicionalment, és important assenyalar que la comissió d’investigació del frau ha celebrat
un total d’onze reunions, la primera de les quals, de la seua constitució, va tindre lloc el 8
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d’octubre de 2019, a la qual van seguir set reunions més celebrades en dates anteriors a la
de formulació dels comptes anuals de l’exercici 2019 (encara que no s’esmenten en la
memòria) i tres de les quals celebrades en dates posteriors. La Sindicatura de Comptes
només ha tingut accés a l’acta de l’última sessió, celebrada el 7 d’octubre de 2020. En
aquesta acta s’aprova per cinc vots a favor i quatre en contra el document denominat
“Informe final de la comissió de treball per a la investigació del frau contra l’Empresa
Municipal de Transports”, en el qual es detallen les conclusions i recomanacions de la
comissió.
Altres fets importants esdevinguts amb posterioritat a la formulació dels comptes anuals
de l’exercici 2019 són els següents:


Cessament del director gerent de l’EMT (Consell d’Administració de 5 d’octubre de
2020).



Ratificació de les conclusions de la comissió d’investigació. Cessament de la directora
de l’àrea de gestió (Consell d’Administració de 28 d’octubre de 2020).

A la data d’aquest informe estan en curs tant el procés judicial del Jutjat número 18 de
València com la investigació del Tribunal de Comptes.

4.2. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En la nostra opinió, excepte pels efectes de la qüestió descrita en l’apartat 4.1, “Fonaments
de l’opinió amb excepcions”, els epígrafs d’ingressos per transport de viatgers i de
tresoreria inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2019 s’han preparat, en els aspectes
significatius, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que hi resulta
d’aplicació (que s’identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i
criteris comptables que conté.
En l’apèndix 1 d’aquest informe s’ofereix informació addicional sobre l’auditoria realitzada.

5. CONCLUSIONS SOBRE EL CONTROL INTERN
La Sindicatura de Comptes ha observat que, durant l’exercici 2019, hi havia en l’EMT
deficiències significatives i debilitats materials en el sistema de control intern que
suposaven elements significatius de risc respecte de la integritat (completesa), exactitud i
validesa de les transaccions i dades en la gestió dels ingressos per transport de viatgers i
de la tresoreria. El detall d’aquestes deficiències és el següent:


L’EMT no disposava de procediments escrits i aprovats pels òrgans de govern i
administració de la societat sobre els processos de gestió i control de les activitats
d’ingressos per transport de viatgers i de tresoreria, que incloguen les tasques i
responsabilitats dels diferents llocs de treball relacionats amb aquests processos.



L’EMT tampoc disposava d’una relació de llocs de treball (RLT).
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No existia una adequada segregació de funcions entre el personal del negociat
d’Administració en relació amb l’accés al registre de tercers/factures, l’elaboració,
comptabilització i conciliació de les ordres de pagament i dels arquejos de caixa.



Les tasques de validació de les factures i de revisió i aprovació de les ordres de
pagament no s’acreditaven adequadament.



El control dels moviments en comptes bancaris amb les dades comptables no es
realitzava amb una periodicitat raonable, atés el volum de transaccions de l’entitat, ni
es documentava adequadament. Les conciliacions bancàries es realitzaven
mensualment.



No es comptava amb procediments escrits i aprovats pels òrgans de l’entitat per a
realitzar periòdicament arquejos de les caixes de l’entitat.



No es realitzava un control efectiu sobre les persones autoritzades per a la disposició
de fons en comptes amb entitats bancàries i hi havia persones autoritzades sense els
poders aprovats pels òrgans de l’EMT.



No hi havia controls adequats per a assegurar la integritat i autenticitat de la informació
del fitxer XML amb les ordres de pagament que es tramiten a la banca online.

6. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES
Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada formalització,
aprovació i rendició dels comptes anuals de l’EMT de l’exercici 2019, realitzada amb l’abast
que es descriu en l’apèndix 3 d’aquest informe, es recullen a continuació:
1.

Els comptes anuals de l’exercici 2019 estan formats pels documents que preveu la
legislació comptable aplicable. Aquests comptes els va formular el Consell
d’Administració de l’EMT el 14 de maig de 2020 i els va aprovar el Ple de l’Ajuntament
de València, constituït en Junta General d’Accionistes, el 30 de juliol d’aquest any, en
els dos casos dins del termini ampliat pel Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a
fer front a la COVID-19.

2.

L’Ajuntament de València va presentar l’11 de novembre de 2020, a través de la
plataforma per a la rendició telemàtica de comptes, el Compte General de la corporació
de l’exercici 2019, en el qual s’integren els comptes anuals de l’EMT. Atés el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el termini de presentació hauria acabat el
15 d’octubre de 2020, però aquest límit ha sigut ampliat fins al 22 de gener de 2021
per l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020.

3.

Cridem l’atenció sobre l’apartat 16.g de la memòria, dedicat als esdeveniments
posteriors al tancament, en el qual s’inclou determinada informació sobre els efectes
de la COVID-19.
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En l’apèndix 2 d’aquest informe s’ofereix informació addicional sobre el control formal de
la rendició de comptes.

7. RECOMANACIONS
Els òrgans de govern i direcció de l’EMT han d’adoptar les mesures correctores dels fets
descrits en els apartats 4 i 5, així com atendre les recomanacions que a continuació
s’assenyalen, com a resultat de la fiscalització efectuada de l’exercici 2019:
Comunes als ingressos per transport de viatgers i a la tresoreria
1.

Elaborar procediments escrits de la gestió i control dels ingressos per transport de
viatgers i de la tresoreria que recullen els diferents processos i subprocessos, les àrees,
departaments i negociats, les diferents tasques que ha de realitzar el personal implicat
en els procediments, les seues funcions i responsabilitats, incloent-hi una segregació
de funcions adequada, els riscos existents i els seus respectius controls per a
minimitzar-los. Aquests procediments han de ser aprovats pel Consell d’Administració.

2.

Impartir al personal la formació suficient i necessària per a al coneixement i aplicació
adequats dels procediments, funcions i responsabilitats de les dues àrees.

Ingressos per transport de viatgers
3.

Millorar la gestió de drets d’accés a l’aplicació de recaptació CTI i els controls del
registre que recullen les modificacions realitzades en les tarifes dels diferents títols. O
si no pot ser, implantar controls compensatoris que limiten l’impacte de les mancances
tècniques de l’aplicació de recaptació CTI.

4.

Analitzar la interfície entre les aplicacions de gestió a bord SGB i l’aplicació de
recaptació CTI en relació amb l’ajust manual de dades de validacions, establint els
controls automàtics o manuals que proporcionen una adequada segregació de
funcions i una traçabilitat sobre aquests ajustos.

5.

Verificar, deixant-ne constància, la documentació que acredita el compliment de la
normativa aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València per a
obtindre els títols de caràcter social.

Tresoreria
6.

Elaborar un document de control per a l’adequada validació de les factures que incloga,
almenys, la informació següent:
I.

identificació del contracte o despesa que incloga les dades següents: expedient,
factura, proveïdor i import;

II.

certificació del responsable del departament o àrea de conformitat de l’obra
executada, el servei prestat o el subministrament realitzat, així com amb el preu
acordat;
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III.

revisió i comptabilització amb les dades del registre de la factura, responsable de
la seua comptabilització i la conformitat del director del negociat;

IV.

pagament autoritzat per la direcció d’administració, de gestió i director gerent, i

V.

signatures electròniques dels responsables.

7.

Assegurar la integritat i autenticitat de la informació del fitxer XML amb les ordres de
pagament que es tramiten a la banca online, restringint l’accés exclusivament a les
persones encarregades de la seua elaboració, supervisió i autorització.

8.

Comunicar fefaentment a les entitats bancàries que l’únic procediment de pagament
a utilitzar serà la transferència via banca online amb la signatura mancomunada de dos
apoderats de l’EMT. Amb caràcter excepcional es podria utilitzar un sistema alternatiu,
sempre que conste la confirmació pels apoderats de l’EMT.

9.

Acarar diàriament els moviments bancaris de la banca online amb les dades
comptables i deixar constància documental de la revisió per mitjà de les signatures
electròniques del responsable i del supervisor.

En l’apèndix 3 d’aquest informe es realitza un seguiment de les recomanacions de l’informe
de l’exercici 2016.
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1. METODOLOGIA APLICADA EN L’AUDITORIA
La revisió del control intern dels processos d’ingressos per transport de viatgers i de
tresoreria s’ha realitzat a partir dels qüestionaris emplenats pels responsables de l’EMT.
Hem revisat els dos processos, tant manuals com automàtics, amb la participació de la
Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura de Comptes (UASI), i hem
identificat els riscos i els controls establits per a mitigar-los. Posteriorment, hem verificat
l’aplicació del funcionament operatiu dels processos per mitjà de proves de compliment
dels controls. El treball s’ha desenvolupat i coordinat amb l’auditoria de ciberseguretat
realitzada per la UASI, les conclusions de la qual figuren en l’informe corresponent i a la
lectura del qual ens remetem. També hem obtingut i analitzat les proves realitzades per
l’empresa privada d’auditoria contractada per l’Ajuntament de València.
Quant a les dades comptables, hem dut a terme les proves substantives habituals
orientades a verificar la integritat, exactitud i validesa de la informació comptable de les
dues àrees revisades en els comptes anuals de l’exercici 2019.

2. INGRESSOS PER TRANSPORT DE VIATGERS
2.1. Dades comptables
Els ingressos per transport de viatgers figuren comptabilitzats en el compte “Prestació de
serveis” del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2019, que transcrivim a continuació,
amb dades comparatives de 2018:
Quadre 1. Compte de pèrdues i guanys. Ingressos
Ingressos

2019

2018

Import net de la xifra de negocis

45.961.685

47.357.023

Prestació de serveis

45.961.685

47.357.023

Altres ingressos d’explotació

77.771.815

68.684.327

3.375.712

2.815.544

74.396.103

65.868.783

737.081

135.926

2.028

8.527

0

200.266

67

27

124.472.676

116.386.096

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d’explotació incorporades al resultat
Imputació de subvencions de capital transferides al resultat
Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Altres resultats
Ingressos financers
Total

La composició del compte “Prestació de serveis” figura en un quadre de la nota 14.a, que
transcrivim a continuació:
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Quadre 2. Prestació de serveis
Serveis

2019

2018

Bonobús, EMT Jove, EMT Infantil i AmbTU

24.032.749

24.220.095

Bitllet senzill

13.908.750

13.552.970

Títols coordinació

5.216.591

5.004.972

Bo Or

2.367.900

2.329.554

Altres

435.695

2.249.432

Total

45.961.685

47.357.023

El desglossament per conceptes del quadre anterior es mostra en el quadre següent,
elaborat per la Sindicatura a partir dels registres comptables:
Quadre 3. Prestació de serveis per conceptes
Conceptes

2019

2018

Variació

Venda bitllet ordinari

13.908.750

13.552.970

2,6%

Bonobús (validacions)

21.813.961

22.003.081

-0,9%

404.776

402.065

0,7%

1.476.399

1.452.307

1,7%

208.633

188.760

10,5%

1.597.153

1.582.426

0,9%

184.082

190.873

-3,6%

31.977

41.650

-23,2%

800

0

-

Bo Or

2.367.900

2.329.554

1,6%

Abonament Transport (validacions)

2.417.700

2.358.840

2,5%

Abonament Transport Jove (validacions)

696.331

638.536

9,1%

T1, T2, T3 (validacions)

128.458

114.414

12,3%

València Tourist Card (validacions)

289.070

252.115

14,7%

0

1.546.800

-100,0%

432.559

688.969

-37,2%

3.136

13.664

-77,0%

45.961.685

47.357.023

-2,9%

Bonobús Personalitzat (validacions)
Bo Transbord A (validacions)
Bo Transbord zona AB
EMT Jove
AmbTU
EMT Infantil
EMT Mascota

Ingressos integració zona interurbana
Ingressos per convenis
Ingressos per transport especial viatgers
Total

Els títols de transport estan descrits en l’article 20 del Reglament de prestació del servei de
transport amb autobús d’EMT València, entre els quals podem destacar:
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Bonobús: Abonament reutilitzable i recarregable amb pluralitat de viatges.



EMT Jove: Abonament mensual per a menors de 25 anys. Títol temporal, sense límit de
viatges en la xarxa d’EMT València, dins dels 30 dies següents des de la data de
validació.



EMT Infantil: Abonament per a menors d’11 anys. Títol temporal, sense límit de viatges
en la xarxa d’EMT València, dins del seu període de validesa (i sempre que continue
complint els requisits).



EMT AmbTU: Abonament anual per a persones desocupades i les seues famílies
(cònjuge i descendents menors de 16 anys), que complisquen les condicions previstes
en la normativa del títol. Abonament sense límit de viatges en la xarxa d’EMT València,
dins de l’any natural en curs (mentre durant tot el període de vigència concórreguen
els requisits que van donar lloc a l’obtenció del títol).



Bitllet senzill: Un viatge sense transbord. En la xarxa nocturna sí que permet
transbordar. A l’efecte del reglament de l’EMT, s’entén transbord com l’acció de
realitzar un o més canvis d’autobús dins d’un mateix trajecte, i s’entén per xarxa
nocturna aquelles línies que prolonguen la seua activitat més enllà de les 00.00 hores.



Bo Or: Per a persones majors de 65 anys, pensionistes i persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 66% mentre complisquen les condicions descrites en la
normativa d’aquest títol. Permet la utilització sense límits de totes les línies d’EMT
durant l’any de compra o recàrrega.

2.2. Criteris de comptabilització
Les normes de registre i valoració aplicades als ingressos es descriuen en la nota 4.i de la
memòria. Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de
realització de la prestació en la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció es
puga estimar amb fiabilitat.
El registre comptable dels ingressos per transport de viatgers es realitza de quatre formes:


Comptabilització directa d’ingressos en el moment de la venda (bitllets ordinaris). Quan
un client adquireix un bitllet ordinari, aquesta operació l’aboca en la interfície de
recaptació directament com a ingrés amb contrapartida en un compte de partides
pendents d’ingressar en bancs. Posteriorment, una vegada que l’empresa de recollida
i transport ingressa els fons en l’entitat financera, es comptabilitza l’ingrés en el banc.



Comptabilització directa d’ingressos en el moment de la validació, independentment
del moment de la venda. Mensualment, els diferents distribuïdors de títols de transport
remeten un detall de les unitats venudes de cada títol i EMT genera una factura que es
comptabilitza en el compte de clients amb contrapartida en el compte d’ingressos
anticipats. Quan el client valida el títol en l’autobús, per la interfície de recaptació es
carrega el compte d’ingressos anticipats amb abonament al compte d’ingressos. En
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funció de si és un títol de pagament per ús o un títol de pagament per període, es
realitzen diferents regularitzacions comptables.


Comptabilització d’ingressos de manera periòdica. Es tracta d’abonaments socials de
duració anual: Bo Or, AmbTU, EMT Infantil i EMT Mascota, la comptabilització dels quals
no entra per la interfície de recaptació. La comptabilització es realitza de manera
manual.



Altres formes de comptabilització: convenis i transport especial. Operacions de
comptabilització manual que tampoc passen per la interfície de recaptació.

A fi d’exercici els ingressos corresponents als títols de viatge venuts i no consumits es
comptabilitzen en el compte de “Periodificacions” del passiu del balanç.
Agrupats per les quatre formes de comptabilització comentades adés, els ingressos per
transport de viatgers es mostren en el quadre següent:
Quadre 4. Ingressos per transport de viatgers segons la forma de comptabilització
Forma de comptabilització

2019

%

Comptabilització directa: bitllets ordinaris

13.908.750

30,3%

Comptabilització directa: validació de títols

29.032.481

63,2%

2.584.759

5,6%

435.695

0,9%

45.961.685

100%

Comptabilització periòdica
Altres formes: convenis i transport especial
Total ingressos

S’observa en el quadre anterior que el 93,5% dels ingressos per transport de viatgers de
2019 es controlen per mitjà de la interfície de recaptació/comptabilitat.

2.3. Conclusions de la revisió realitzada
Els aspectes més significatius s’han detallat en l’apartat 5 d’aquest informe. Altres aspectes
observats que també hauran de tindre en compte els gestors de l’EMT són els següents:
Modificació de tarifes en el sistema de recaptació CTI
La revisió dels permisos per a modificar les tarifes en l’aplicació de recaptació CTI ha posat
de manifest que tots els usuaris amb accés a SGB/CTI poden realitzar modificacions en les
tarifes dels diferents títols de transport. Aquesta situació és deguda al fet que l’aplicació no
permet la diferenciació dels drets d’accés dels usuaris que fan ús de les diferents funcions
d’aquesta. Així mateix, aquestes modificacions no són registrades en el sistema a causa de
la limitació en els recursos de seguretat de la mateixa aplicació i això impedeix la traçabilitat
de les operacions. Si bé les modificacions en les tarifes en l’aplicació no tenen un efecte
sobre la recaptació efectuada, sí que tenen un impacte directe en la seua comptabilització,
per la qual cosa considerem que haurien d’implementar-se modificacions en l’aplicació de
recaptació CTI.
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Interfície entre sistema de gestió a bord SGB i sistema de recaptació CTI
El procés per a registrar la validació de títols de transport (interfície entre el sistema de
gestió a bord SGB i el sistema de recaptació CTI, encara que és automàtic, inclou un
subprocés d’ajust manual per a determinades casuístiques del servei. La mateixa aplicació
de recaptació limita l’aplicació d’aquests ajustos i això impedeix de manera general
modificacions inadequades. No obstant això, l’aplicació no permet implantar un procés de
revisió i aprovació dels ajustos manuals, ni registra adequadament aquests canvis, la qual
cosa impedeix la segregació de funcions per a aquestes accions i la seua traçabilitat.
Considerem que s’haurien d’establir controls alternatius automàtics o manuals per a limitar
l’impacte d’aquestes mancances del sistema.
Títols de transport de caràcter social
L’EMT no disposa de tota la documentació que acredita el compliment de la normativa per
a l’obtenció dels títols de transport de caràcter social (EMT AmbTU, Bo Or, EMT Jove i
Abonament Personalitzat), aprovada pels acords de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de València de 30 de novembre de 2018. Aquests títols són elaborats per les
juntes municipals de districte de l’Ajuntament de València que s’encarreguen de comprovar
els requisits de la sol·licitud i emetre el títol. La documentació justificativa per a obtindre
els títols s’arxiva en les juntes municipals, si bé no n’hi ha còpia en l’EMT ni tampoc una
constància de la seua verificació. Per tant, no hem pogut comprovar el compliment de la
normativa per a obtindre els títols.

3. TRESORERIA
3.1. Informació comptable
La informació sobre la tresoreria figura en diverses parts dels comptes anuals de 2019:


Balanç. En l’epígraf “Efectiu i altres actius líquids equivalents” de l’actiu del balanç, que
mostra els saldos a 31 de desembre de 2019 i de 2018.



Estat de fluxos d’efectiu (EFE). Desglossa per components la disminució neta de l’efectiu
per import d’1.252.139 euros entre els dos exercicis.



Memòria. En les notes 4.g (normes de registre i valoració) i 8.

La nota 8 de la memòria inclou el quadre següent:
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Quadre 5. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Comptes

2019

2018

721.136

290.669

Bancs. Comptes corrents a la vista

5.885.577

7.568.183

Total

6.606.713

7.858.852

Caixa

Aquesta nota indica també que els comptes bancaris meriten el tipus d’interés de mercat i
que no hi ha restriccions a la disponibilitat d’aquests saldos.

3.2. Conclusions de la revisió realitzada
Els aspectes més significatius s’han detallat en l’apartat 5 d’aquest informe. Altres aspectes
observats que també hauran de tindre en compte els gestors de l’EMT són els següents:
Comandes i factures
No hi ha una connexió entre l’aplicació de compres Prisma (comandes i albarans) i la de
comptabilitat Expert (factures), de manera que les dades de les adquisicions i consums
s’introdueixen en l’aplicació de comptabilitat de manera manual, amb la possibilitat de
produir-se errors.
Fitxers de pagament/ordre de transferència
L’aplicació de comptabilitat genera uns fitxers XML amb les ordres de pagament que
contenen el detall de les transferències individualitzades per al pagament a tercers. Aquests
fitxers són depositats en una carpeta de la xarxa compartida pel negociat d’Administració i
l’Àrea de Gestió. No obstant això, tot el personal del negociat d’Administració, juntament
amb la directora de l’Àrea de Gestió, té accés a l’esmentada carpeta, que, a més és un fitxer
de caràcter editable i, per tant, modificable. Aquesta situació d’accés generalitzat no
garanteix la integritat i autenticitat de l’arxiu amb les ordres de pagament que finalment
són inserides en la banca online i autoritzades mancomunadament per dos apoderats de
l’EMT.
Registre de comptes bancaris
En la comptabilitat de l’EMT es mantenen comptes bancaris que van ser cancel·lats o els
saldos dels quals es van traspassar a altres entitats. Aquesta situació ha de regularitzar-se.
Caixes fixes en les àrees
Són cinc caixes amb un límit de 800 euros. No es realitzen liquidacions periòdiques ni
arquejos físics de fons.
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El control formal de la rendició de comptes de l’EMT de l’exercici 2019 s’ha realitzat amb
l’abast previst en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes,
que es concreta en les proves següents:
1.

Comprovar que els comptes anuals els han formulat i aprovat els òrgans competents
de l’EMT dins del termini i en la forma escaient amb la normativa aplicable.

2.

Verificar que els comptes anuals aprovats s’han retut a la Sindicatura dins del termini
legalment previst.

3.

Analitzar les excepcions dels informes d’auditoria externa o de comptes anuals i el seu
efecte en l’abast de la fiscalització considerat.

4.

El contingut dels comptes anuals relacionat amb les àrees objecte de l’abast de la
fiscalització.

5.

Altres aspectes de caràcter general o puntual que és necessari comprovar en aquestes
fiscalitzacions, i que es concreten en les memòries de planificació i en els programes
d’auditoria.

Les conclusions sobre el control realitzat figuren en l’apartat 6 de l’Informe. Altres aspectes
que cal destacar són:


Els comptes anuals de l’EMT de 2019 s’han depositat en el Registre Mercantil de
València el 25 d’agost de 2020.



El pla anual de control financer de la IGAV per a l’exercici 2019 preveu realitzar les
actuacions següents respecte a l’EMT: controls de qualitat de les auditories de
compliment i operativa realitzades per l’empresa privada contractada per l’Ajuntament
de València; emissió d’un informe de control intern i procediments que revise amb
detall els circuits de compres i pagaments a proveïdors. Aquest últim informe s’ha emés
al desembre de 2020 i detalla les debilitats de control intern i incompliments legals
observats en la revisió dels procediments analitzats.



L’informe d’auditoria de comptes emés amb data 15 de juliol de 2020 per l’empresa
privada contractada per l’Ajuntament de València expressa una opinió amb una
excepció, relativa a la manera de comptabilitzar les subvencions de l’Ajuntament de
València. L’informe de compliment de legalitat emés per aquesta empresa privada no
assenyala cap incompliment en les àrees de tresoreria i d’ingressos per transport de
viatgers. Per la seua banda, l’informe d’auditoria operativa detalla determinades
debilitats en els sistemes de control intern relacionats amb els ingressos per transport
de viatgers, dels pagaments i de la ciberseguretat.
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La Sindicatura de Comptes va emetre un informe sobre l’EMT corresponent a l’exercici 2016.
L’EMT ha informat aquesta Sindicatura, per mitjà d’un escrit de data 7 de desembre de
2020, sobre les mesures adoptades en relació amb les excepcions i recomanacions d’aquest
informe. El resultat de les comprovacions que han pogut ser realitzades, en l’àmbit de
l’abast d’aquest informe, es mostra en el quadre següent, en el qual “No verificada” significa
que la recomanació no ha pogut ser comprovada, mentre que caldria realitzar proves
addicionals que excedeixen l’abast d’aquest informe.
Quadre 5. Seguiment de l’informe de l’exercici 2016
Excepcions i recomanacions informe 2016

Situació actual

Excepcions
Subvencions atorgades per l’Ajuntament de València. Tractament
comptable inadequat.
Contingut informatiu de la memòria. Omissió d’informació sobre els
requisits per a atribuir a l’EMT la condició de mitjà propi i sobre altres
apartats dels comptes anuals.

Aplicada (1)

Aplicada parcialment
(s’inclou determinada
informació)

Recomanacions
Adoptar les mesures necessàries per a la declaració de l’EMT com a
mitjà propi i adaptar els estatuts socials a aquesta situació.

Aplicada

Cooperació amb la IGAV per a analitzar la situació financera de l’EMT
i concretar les mesures a adoptar en un pla de sanejament que
hauran d’aprovar els òrgans de l’entitat.

No verificada

El conveni col·lectiu ha de definir tots els conceptes retributius, els
seus criteris de quantificació i meritació. Els imports anuals han de
figurar en les taules salarials degudament actualitzades i aprovades.

Aplicada

Elaborar i aprovar una RLT que reculla la definició i numeració de
cada lloc, les seues característiques bàsiques, la forma de provisió,
els requisits per al seu acompliment i les retribucions associades.

Aplicada

Els expedients de personal han de ser complets i actualitzats.

No verificada

Per a millorar la gestió de l’àrea de tresoreria:
-

Actualitzar les fitxes de persones autoritzades per a la
disposició de fons en les entitats bancàries.

-

Les conciliacions bancàries han de mostrar els diferents tipus
d’operacions, la data d’elaboració i les signatures del
preparador i del revisor.

-

Realitzar arquejos periòdics de les caixes fixes.

Sol·licitar la col·laboració dels serveis jurídics, d’intervenció i tècnics
de l’Ajuntament de València per a l’emissió dels informes necessaris
en els processos de contractació.
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Excepcions i recomanacions informe 2016

Situació actual

Implantar les aplicacions informàtiques necessàries que possibiliten
un control i seguiment adequats de totes les operacions que
estiguen subjectes a la tramitació d’expedients de contractació.

No verificada

Les instruccions internes de contractació han d’establir de manera
clara i adequada els supòsits de delegació de competències, així com
els procediments d’informació de les operacions realitzades pels
òrgans de contractació delegats.

Aplicada

Respecte al perfil de contractant: disposar d’un registre històric de
documents; aprovació del manual de procediments sobre la gestió
del perfil.

No verificada

L’adquisició de béns i serveis ha de planificar-se i ajustar-se a les
necessitats reals de l’entitat, i motivar-se adequadament en els
informes de contractació. En aquest sentit, ha de procurar-se que la
duració dels contractes, a més d’observar els terminis i requisits
legals, siga la més adequada per a aconseguir el seu objecte.

No verificada

Establir mecanismes de control intern per a la determinació i
valoració dels criteris d’adjudicació.

No verificada

Les fórmules per a valorar les ofertes econòmiques no han d’atorgar
punts a les ofertes sense baixa, i donar preponderància als criteris
automàtics respecte als dependents de judicis de valor.

No verificada

Exigir la documentació preparatòria de l’adjudicació en tots els
processos de contractació

No verificada

El personal responsable de l’EMT ha de dur a terme un seguiment de
totes les clàusules dels contractes, incloses les possibles penalitats,
la subcontractació i de compliment de les obligacions legals i
laborals.

No verificada

En relació amb els contractes menors que superen un determinat
import, han de sol·licitar-se almenys tres pressupostos perquè la
concurrència siga efectiva.

No verificada

Les factures dels proveïdors i creditors han de verificar-se amb els
justificants dels subministraments i serveis comprovats per personal
responsable i deixar-ne constància en els documents que suporten
la comptabilització de les operacions.

No verificada

Incloure un apartat informatiu sobre la contractació amb un
contingut similar a l’establit en el Pla General de Comptabilitat
Pública.

Aplicada

Respecte a l’IVA, preveure en les anàlisis juridicotributàries els criteris
que sustenten les actuacions inspectores més recents de l’AEAT
sobre empreses del sector, a fi d’adaptar, si fora necessari, el
procediment fiscal que resulte pertinent.

No verificada

En relació amb les aplicacions informàtiques d’ingressos i nòmines,
implantar els canvis de personal autoritzat i establir segregació de
funcions entre els usuaris.

No verificada
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(1): L’EMT haurà de revisar l’actual criteri de comptabilització de les subvencions de
l’Ajuntament de València, considerant que la Junta General d’Accionista Únic de data 15 de
novembre de 2018 va acordar ampliar l’objecte social incloent-hi determinades activitats
secundàries.
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Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU.
Ingressos per transport de viatgers i tresoreria.
Exercici 2019

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir
amb els responsables de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU, perquè en
tingueren 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 a l’exercici 2019, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el
termini concedit, hi formulara al·legacions.
Dins del termini concedit, l’entitat 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 II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig,
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta institució, el Consell de la
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 19 de febrer de 2021, va aprovar aquest
informe de fiscalització.
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ANNEX I
Comptes anuals del comptedant

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A .U.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE D1CIEMBRE DE 2019
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Valencia, 14 de mayo de 2020
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El pasado 18 de enero de 2021 se recibió en nuestra sede social el borrador del
“Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de València SAU.
Ingresos por transporte de viajeros y tesorería, ejercicio 2019”, estableciéndose un
plazo para formular alegaciones.
Dentro del plazo concedido, la EMPRESA MUNICIPAL DE TRASPORTES DE VALÈNCIA
SAU (Medio Propio) realiza las alegaciones que se contienen en este escritorio. Con
carácter previo, esta Dirección Gerencia quiere hacer constar su agradecimiento al
trabajo realizado por el equipo auditor.
A continuación, se exponen las alegaciones al borrador del informe de auditoría de
conformidad con la estructura establecida por la Sindicatura de Cuentas en su
comunicación:

-Alegación 1ª: Apartado 4.1 del borrador del informe, “Auditoría financiera de los
ingresos por transporte de viajeros y la tesorería. Fundamentos de la opinión con
salvedades”, páginas 5 y 6

El informe indica que la información relativa al fraude que aparece en la nota 16 f) de
la memoria es insuficiente por no incluir una serie de datos.
Consideramos que la información incluida en las Cuentas Anuales 2019 con respecto a
este punto es la apropiada en ese tipo de documento, pues se han incluido en las
Cuentas Anuales toda la información que la ley prevé que se debe incluir.
La información que encuentra a faltar la Sindicatura de Cuentas en el borrador de su
informe se ha presentado ante el Tribunal de Cuentas y ante el Juzgado de instrucción
nº 18 de València.
Adicionalmente, hacer notar que los auditores externos a EMT encargados de auditar
las Cuentas Anuales han validado como suficiente la información incluida en la
memoria de EMT del ejercicio 2019 y verifican que:
x Cumple con la normativa haciendo constar todos los aspectos necesarios
requeridos en la ley
x Cumple con el estándar de formato y desglose del propio auditor y de la IGAV
Respecto a los “hechos importantes acaecidos con posterioridad” hacer notar que se
reflejarán en las Cuentas Anuales 2020 si así nos lo indican nuestros auditores.
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-Alegación 2ª: Sobre el apartado quinto del borrador del informe, “Conclusiones
sobre el control interno”
a) Página 7, segundo párrafo
Los procedimientos están escritos y validados por el departamento de calidad desde
principio de 2020. Se integrarán en la próxima auditoría externa de procesos prevista
con Aenor para mayo 2021.
b) Página 7, cuarto párrafo
Las funciones están definidas con el máximo detalle y son conocidas por los
integrantes del negociado de Administración al menos desde 2016, cuando ellos
mismos las describen.
El proceso de pagos se encuentra definido, detallado por funciones y es conocido
como se puede demostrar por la ejecución continuada de los pagos por sus
responsables asignados dos veces al mes como mínimo desde 2018.
Además, las funciones están debidamente segregadas (la persona que contabiliza la
factura es distinta de la persona que contabiliza el pago), no así la supervisión de las
mismas, que recae en la dirección del negociado. Esta función es inherente al cargo de
director/a de administración y no puede desvincularse del proceso.
c) Página 7, quinto párrafo
Las tareas de validación de las facturas y de revisión y aprobación de las órdenes de
pago se acreditan dentro del proceso.
La primera mediante firma digital del director del Área responsable del contrato, la
segunda por revisión del supervisor (director/a de negociado de Administración) y la
tercera con la acción expresa de introducción del fichero en banca online y aviso a los
apoderados para la firma.
d) Página 7, sexto párrafo
La tarea de contrastar los movimientos en cuentas bancarias con los datos contables se
realiza diariamente y hay un puesto en el negociado de Administración con esa tarea
asignada como principal desde 2017.

e) Página 7, octavo párrafo
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Tras cada modificación en la estructura de apoderados de las cuentas y banca online se
informa a la entidad financiera para que realice los cambios pertinentes.
En banca online (único medio autorizado para realizar pagos desde las cuentas de
EMT) los intervinientes son solamente las personas empleadas facultadas para
consulta u operación. No hay ningún interviniente en ninguna de las cuentas de EMT
que pueda realizar pagos no siendo apoderado para esta operativa.
A final de año se solicita además verificación del estado de apoderados e intervinientes
en la cuenta y en la banca online para cotejarlos e integrarlos en la revisión por parte
de los auditores.

f) Página 7, párrafo 9
El fichero XML con las órdenes de pago que se envía a la banca online se realiza desde
nuestro software contable Expert. Este programa deja constancia de cada operación
que se realiza, cuando se realiza y quién la realiza sin que esto pueda modificarse. Así
la trazabilidad de todos los cambios y operaciones queda garantizada.
Adicionalmente, hay una persona del equipo que tiene específicamente asignada la
tarea de prepararlo y es la directora del negociado quien debe revisarlo y darle el visto
bueno antes de enviarlo a banca online, con lo que se garantiza el control posterior a la
realización del fichero y previo a la tramitación de la orden de pago.

Al respeto de este punto puntualizar también dos aspectos:
1. En el año 2019 y desde muchos años atrás, existe un control de accesos a las
diferentes carpetas de red. De esa forma, las cuentas de personas usuarias que pueden
acceder están restringidas según el área, el departamento o la función que cumplen.
Por tanto, los accesos a esta carpeta serían sólo de miembros necesarios para su
gestión.
2. Adicionalmente, en el año 2020 se ha puesto en marcha una renovación de la
estructura de almacenamiento a través de SharePoint de Microsoft. Este nuevo
entorno permite que se pueda controlar de un vistazo que cuentas tienen acceso, el
historial de accesos y modificaciones de un fichero en concreto en un periodo de 1 mes
hacia atrás desde la fecha de la consulta. Esta función está disponible para cualquier
empleado con acceso a la carpeta y permite asegurar que un fichero haya sido o no
modificado y porqué cuenta de usuario (así como la fecha y hora en que se realizó la
modificación). Se adjunta ejemplo a continuación del nuevo entorno y funcionalidad:

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALÈNCIA S.A.U. (MEDIO PROPIO)
Inscrita en el Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 - N.I.F. A-46318416

Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es

-Alegación 3ª: Sobre el apartado 7 del borrador del informe: “Recomendaciones.”
a) Recomendación 3, ingresos por transporte de Viajeros, página 8
Se puede observar y así se ha acreditado en la auditoría, que para los títulos propios de
EMT (Jove, Familia Numerosa, Infantil y Mascota), se guarda un registro y la
documentación asociada de todas las solicitudes durante un plazo de 5 años, ya que,
en estos casos, la potestad de la aprobación si es de EMT.
b) Recomendación 6, tesorería, página 9
Desde 2018 el documento mensual de conciliación recoge todos los aspectos indicados
por la Sindicatura en su informe de 2017 (diferentes tipos de operaciones, la fecha de
elaboración y las firmas del preparador y del revisor) y se utiliza el modelo sugerido
tras este informe de fiscalización.
c) Recomendación 7, tesorería, página 9
Como se ha indicado anteriormente, esta recomendación ya es auditable en la
empresa con el nuevo entorno de almacenamiento y gestión de archivos de cada área.
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En octubre de 2020 ya se solicitó a Datadec (proveedor del sistema contable) que
realizase una redefinición de roles de usuario con la asignación de un único permiso de
acceso al maestro de proveedores.
Con esta medida se delimita el acceso a Expert de los diferentes especialistas de
administración y finanzas para que trabajen sólo en el área de su interés. También se
evita que usuarios que no sean responsables directos del área de Expert puedan hacer
modificaciones en los registros contables fuera de sus funciones.
d) Recomendación 8, tesorería, página 9.
El modelo de acuerdo donde se especifica que la única forma de pago a proveedores
autorizada por la empresa es a través de la banca online y que recoge alternativa en
casos excepcionales con aprobación necesaria y directa de los apoderados
personalmente ya está enviado el pasado 30 de diciembre de 2020 a todas las
entidades de relación.
e) Recomendación 9, página 9.
Ya se realiza diariamente la tarea de cotejar los movimientos bancarios de la banca
online con los datos contables y la constancia documental queda acreditada a través
de las entradas tanto en banca online como en el programa de contabilidad.
Además, los pagos se contabilizan cuando realmente están registrados en el banco
para tener una doble conformidad de la efectiva realización de los mismos. Esto
garantiza la correcta conciliación de los bancos.
-Alegación 4ª: Sobre el apéndice I del borrador del informe: “Observaciones
adicionales de la auditoría financiera.”
a) Punto 2.3, página 14 y 15
-Modificación de tarifas en el sistema de recaudación de CTI
En este punto, simplemente puntualizar que los usuarios que tiene acceso a esta
interfaz son escasos y están controlados y aprobados internamente según se describía
en puntos anteriores. Además, existe un control de acceso desde el directorio activo y
un historial de modificaciones de 7 días, permitiendo además la vuelta atrás de
cualquier cambio hasta los 30 días.
-Interfaz entre sistema de gestión a bordo SGB y sistema de recaudación CTI
A este respecto, nos remitimos a lo mencionado anteriormente: Para la realización de
estos procesos, el área de Operaciones ha realizado unos procesos por escrito (se
adjunta versión borrador previa a la aprobación) que permiten un control, auditoría y
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trazabilidad de las acciones realizadas. Estos procedimientos se van a integrar dentro
de sus procesos auditados por la norma ISO 9001 y serán aprobados por la dirección
de área de operaciones y la dirección gerencia de la empresa.
-Títulos de transporte de carácter social.
Puntualizar en este apartado tal y como indicaba en el punto anterior que no es exacta
la afirmación al completo. En el caso de EMT Jove y Bonobús personalitzat -familia
numerosa y monoparental-, toda la documentación se registra y se guarda durante un
periodo de 5 años. Debido a un problema de humedades, se perdió una de las carpetas
en papel y no se pudo recuperar algunos de los registros que se auditaron, sin
embargo, se pudo probar que digitalmente se tenía constancia del registro y las
acciones que se llevaron a cabo en el software de gestión EPESI que se utiliza en las
oficinas de atención a la ciudadanía. Esta situación es excepcional para estos títulos.
En el caso de EMTambtu y Bono oro, nos remitimos a la explicación ofrecida
anteriormente. EMT es la empresa operadora del transporte público en autobús en la
ciudad y estos títulos sociales son subvenciones directas del ayuntamiento de València.
Según consta en la normativa aprobada, la potestad para otorgar el derecho, así como
la revisión de documentación para altas y renovaciones, la tiene el Ayuntamiento de
València a través del equipo de técnicos funcionarios acreditados de las Juntas de
Distrito. De hecho, son ellos mismos los que le entregan la tarjeta válida para viajar a
las personas usuarias que cumplen con la normativa. Por tanto, EMT no tiene
constancia de esta documentación, entendiendo que toda aquella persona que tiene la
tarjeta entregada por la Junta está habilitada para viajar u obtener un duplicado en
cualquier momento en caso de pérdida o robo.
b) Punto 3.2, página 16
-Ficheros de pago/orden de transferencia
Puntualizar que EMT dispone actualmente de un proceso de gestión de cuentas de
usuarios y derechos de acceso trazable que permite gestionar los permisos de acceso
como se entienda más conveniente. Adicionalmente, existe un entorno de
almacenamiento que permite controlar los usuarios que han accedido o modificado un
archivo con un histórico de 1 mes.
-Alegación 5ª: Sobre el apéndice 3 cuadro 5, “Seguimiento del informe del ejercicio
2016”.
a) Quinta recomendación, página 20
“Los expedientes de personal deben ser completos y actualizados”.
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Contenido alegación
Todas las contrataciones desde el ejercicio 2019 contaban en los expedientes personales
con al menos los siguientes documentos:
- Fotocopia D.N.I.
- 2 fotocopias Carné de Conducir
- 1 fotocopia Tarjeta CAP
- Fotocopia SIP
- Fotocopia Libro de familia (si se posee)
- Fotocopia título estudios cursados y cursos relacionados con el puesto a ocupar
- 2 fotografías
- Fotocopia D.N.I. cónyuge y 1 fotografía (si existiera)
- 1 fotografía y DNI hijos de 6 a 25 años (si existiera)
- Certificado nº IBAN de Cuenta bancaria
- Informe de la S. Social de la vida laboral.
- Baja empresa en la que cesan (si existiera)
- Contrato de trabajo en EMT Valencia.
Además del expediente de papel, desde el 01.01.2019 los expedientes personales se
gestionan de forma digital en el programa ERP EPSILON 3, del Grupo Castilla, donde
se guardan todos los datos personales y administrativos y se deja trazabilidad de todos
los movimientos de su vida laboral: reducciones de jornada, permisos y vacaciones
disfrutados, bajas Incapacidad Temporal, nóminas, sanciones, formación cursada y
carrera profesional.

B) Séptima recomendación, página 20.
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“Solicitar la colaboración de los servicios jurídicos, de intervención y técnicos del
Ayuntamiento de València para la emisión de los informes necesarios en los procesos
de contratación.”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
Siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Cuentas, se ha solicitado colaboración
al Ayuntamiento de Valencia en las siguientes materias:
-

-

-

para algunos procedimientos de licitación en los que el Ayuntamiento dispone
de sobrada experiencia en su realización, como es el caso de las obras para los
intercambiadores de EMT, se acudió al servicio técnico del Ayuntamiento,
especializado en la materia, del cual se obtuvo todo el soporte necesario para
el proceso de licitación. Se mantuvieron varias reuniones y el documento final
previo a la publicación de la licitación fue validado por dicho servicio.
EMT recibe las notas informativas que se emiten el Ayuntamiento de Valéncia
en materia de contratación, implementando las medidas necesarias para su
correcta aplicación en EMT
Recepción en EMT de los diagramas de flujos de los procedimientos de
contratación aplicados por el Ayuntamiento de València. Los mismos han
servicio de base para la elaboración de nuestros diagramas de flujos de los
diferentes procesos de contratación

C) Recomendación octava, página 21, párrafo primero
“Implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el adecuado
control y seguimiento de todas las operaciones que estén sujetas a la tramitación de
expedientes de contratación”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
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comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
Desde julio de 2017 se cuenta con un Sistema de Gestión Documental para el registro
en interno de todos los procedimientos de contratación de EMT.
Adicionalmente, todas las licitaciones se publican en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (PCSP) desde mayo 2018, donde dentro de cada expediente se publicita
la documentación requerida en el artículo 63 de la LCSP, así como el contrato firmado
con el correspondiente adjudicatario (véase Documento_7)
Asimismo, en la Plataforma de Transparencia del Ayuntamiento de València, se
publicitan los listados de los expedientes de contratación cuyos contratos se han
formalizado en cada uno de los ejercicios.
D) Recomendación décima, página 21, párrafo tercero
“Respecto al perfil de contratante: disponer de un registro histórico de documentos;
aprobación del manual de procedimientos sobre la gestión del perfil”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.

Contenido de la alegación
El perfil del contratante está actualmente alojado en la Plataforma de Contratos del
Sector Público, en aplicación a la Ley de Contratos del Sector Público. En la misma se
puede ver todas las licitaciones publicadas.

E) Recomendación decimoprimera, página 21, párrafo cuarto
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“La adquisición de bienes y servicios debe planificarse y ajustarse a las necesidades
reales de la Entidad, motivándose adecuadamente en los informes de contratación.
En este sentido, debe procurarse que la duración de los contratos, además de
observar los plazos y requisitos legales, sea la más adecuada para alcanzar su
objeto”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
Para cada expediente de contratación, se realiza un informe de
contratación/necesidad donde el Director del Área correspondiente detalla los
motivos/necesidad por los que se debe realizar esta contratación, particularidades de
la contratación, criterios de adjudicación, etc.

F) Recomendación decimosegunda, página 21, párrafo quinto
“Establecer mecanismos de control interno para la determinación y valoración de los
criterios de adjudicación”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
Para establecer los criterios de adjudicación se aplica estrictamente lo establecido en
la normativa de Contratos del Sector Público.
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Se establecen claramente los diferentes criterios en el pliego de condiciones
administrativas particulares y para su valoración se aplica estrictamente lo establecido
en dicho pliego.
G) Recomendación decimotercera, página 21, párrafo sexto
“Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar puntos a las
ofertas sin baja, y preponderar los criterios automáticos respecto a los dependientes
de juicios de valor”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
El criterio descrito no es de aplicación en la actualidad dado que EMT cumple con lo
establecido en la Ley 9/2917 deContratos del Sector Público
H) Recomendación decimocuarta, página 21, párrafo séptimo
“Exigir la documentación preparatoria de la adjudicación en todos los procesos de
contratación”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
Esta documentación se contempla en al Pliego de Condiciones Administrativas
(apartado VII.12) y se solicita al primer clasificado.
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I) Recomendación decimoquinta, página 21, párrafo octavo
“El personal responsable de la EMT debe llevar a cabo un seguimiento de todas las
cláusulas de los contratos, incluidas las posibles penalidades, la subcontratación y de
cumplimiento de las obligaciones legales y laborales”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
Todos los contratos firmados determinan el responsable del contrato por parte de
EMT. El mismo hace un seguimiento exhaustivo de las condiciones del contrato al
objeto de su cumplimiento.

J) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo noveno
“En relación con los contratos menores que superen un determinado importe, deben
solicitarse al menos tres presupuestos para que la concurrencia sea efectiva”
Tal como se indica en el Informe de Fiscalización (primer párrafo de la página 20), EMT
ha respondido a las alegaciones en el mes de diciembre 2020 sobre las medidas
adoptadas en relación con las salvedades y recomendaciones de dicho informe. La
indicación de “No verificada” significa que la recomendación no ha podido ser
comprobada en tanto que se necesitaría realizar pruebas adicionales que exceden el
alcance del citado Informe de Fiscalización.
No obstante, a continuación se reproduce la alegación remitida por EMT a la
recomendación contenida en el informe 2016 anteriormente enunciada.
Contenido de la alegación
En aquellos contratos menores que por razones técnicas no tenga la imperiosa
necesidad de realizarse por un determinado proveedor, se procede a solicitar tres
ofertas, si bien la legislación aplicable no establece esta obligación expresamente.
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K) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo décimo
“Las facturas de los proveedores y acreedores deben verificarse con los justificantes
de los suministros y servicios comprobados por personal responsable, dejando
constancias de ello en los documentos que soportan la contabilización de las
operaciones.”
Contenido de la alegación
Cada responsable de área o la persona de su equipo a quien haya delegado la tarea
previa a la firma de la factura verifica las facturas de los proveedores y acreedores con
los justificantes de los suministros y servicios. Posteriormente, si la factura es conforme,
el Director de Área la firma digitalmente y la envía por mail a Administración Factures
para su proceso de pago.
Sin la firma del Director de Área que verifique que es correcta, la factura queda
pendiente de pago.

L) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo decimosegundo
“Respecto al IVA, contemplar en los análisis jurídico, tributarios los criterios que
sustentan las actuaciones inspectoras más recientes de la AEAT sobre empresas del
sector, con objeto de adaptar, si fuera necesario, el procedimiento fiscal que resulte
pertinente.”
Contenido de la alegación
Sobre nuestra situación fiscal, nos mantenemos informados sobre actualizaciones y
novedades fiscales así como sobre buenas prácticas fiscales y financieras gracias al
contraste continuo con el resto de empresas del sector a través de la presencia de
nuestros especialistas en las comisiones de organizaciones como la Asociación de
Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) en España y la Unión
Internacional del Transporte Público (UITP) en Europa.

M) Recomendación decimosexta, página 21, párrafo decimotercero
“En relación con las aplicaciones informáticas de ingresos y nóminas, implantar los
cambios de personal autorizado y establecer segregación de funciones entre los
usuarios”

Contenido de la alegación
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En octubre 2020 se produjo la segregación de los anteriores Departamentos de Finanzas
y Talento Humano, integrados entonces en el área común de Gestión en dos áreas
diferenciadas, Finanzas y Gestión de Personas, por lo que entendemos que se ha
atendido la recomendación.
El personal adscrito al área de Gestión de Personas procede al cálculo y procesamiento
de la nómina en la aplicación EPSILON, generando los ficheros que remite al área de
Finanzas para que personal, mediante la aplicación Expert proceda a su contabilización
y a la generación de las remesas bancarias para el pago de las nóminas, y de las
obligaciones tributarias y de seguridad social.
Tras esta última alegación y para concluir el discurso aclaratorio del borrador de
informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.,
ejercicio 2019, esta Dirección-Gerencia asume como propias todas las recomendaciones
realizadas por la Sindicatura de Comptes y refuerza su compromiso en la mejor gestión
del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros del Municipio de
València. A tal efecto se dispondrán de inmediato medidas para atender los ámbitos
especificados en el informe, como medidas complementarias de las ya adoptadas, en
consideración a los medios disponibles, al respeto a las normas de control del gasto
público y a la necesidad de llevar a cabo una gestión eficiente, eficaz y económicamente
sostenible de la empresa pública local. Cabe resaltar la gran evolución que ha tenido la
empresa desde el ejercicio 2016 hasta la actualidad, dado que desde la creación del área
de contratación se aplica de forma unánime, centralizada y garantista la normativa de
contratos del sector público. Además, se aplican en EMT otras normativas como las
circulares de armonización del sector público del Ayuntamiento de València, lo que
también dota de objetividad la contratación de personal, u otras normativas de auditoría
como la ley 11/2018 que establece la obligación de la elaboración y verificación del
Estado de Información No Financiera. El cumplimiento de toda esta normativa consigue
que EMT presente un óptimo nivel de cumplimiento normativo.

València a 1 de febrero de 2021

MARTA ELIA
SERRANO (R:
A46318416)

Firmado digitalmente por
MARTA ELIA SERRANO (R:
A46318416) Fecha:
2021.02.01
13:41:28 +01'00'

Marta E. Serrano Balbuena
Directora Gerente EMT València
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ANNEX III
Informe sobre les al·legacions presentades

Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU.
Ingressos per transport de viatgers i tresoreria.
Exercici 2019

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS DE VALÈNCIA, SAU (EMT). INGRESSOS PER TRANSPORT
DE VIATGERS I TRESORERIA. EXERCICI DE 2019
Hem analitzat les al·legacions rebudes l’1 de febrer de 2021, respecte de les quals informem
del que segueix.

Primera al·legació
Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, “Auditoria financera dels
ingressos per transport de viatgers i la tresoreria. Fonaments de l’opinió
amb excepcions”, pàgines 5 i 6
Comentaris
L’EMT al·lega que la informació de la nota “Frau EMT” de la memòria dels comptes anuals
de l’exercici 2019 és apropiada, perquè conté tota la informació que la llei preveu incloure.
Respecte als “fets importants esdevinguts amb posterioritat”, l’EMT al·lega que es
reflectiran en els comptes anuals de 2020 si així ho indiquen els seus auditors.
Discrepem dels arguments de l’EMT. L’entitat està obligada a elaborar els seus comptes
anuals aplicant les normes previstes en el Pla General de Comptabilitat (PGC). Aquestes
normes estableixen que el model de memòria reculla la informació mínima que cal
emplenar, però que també se n’ha d’indicar qualsevol altra que siga necessària per a
permetre el coneixement de la situació i activitat de l’empresa, a fi de facilitar la comprensió
dels comptes anuals, que han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats. En opinió de la Sindicatura, la memòria elaborada per l’EMT no
compleix aquests requisits quant a la informació d’un fet tan rellevant i significatiu com és
el frau patit per import de 4.040.898 euros. D’altra banda, la formulació dels comptes anuals
és responsabilitat del Consell d’Administració de l’EMT, no dels seus auditors privats.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Segona al·legació
Sobre l’apartat cinqué de l’esborrany de l’Informe, “Conclusions sobre el
control intern”
Comentaris
a) Pàgina 7, segon paràgraf
Al·legació merament informativa.
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b) Pàgina 7, quart paràgraf
L’EMT al·lega que les funcions estan ben definides, que són conegudes pel personal i que
estan adequadament segregades, excepte la supervisió de les factures.
En aquest sentit, hem d’assenyalar que les proves realitzades van posar de manifest que,
durant 2019, tot el personal del negociat d’Administració tenia accés amb rol
d’administrador al registre de tercers/factures, circumstància que pot invalidar qualsevol
segregació teòrica de funcions. Quant a la supervisió de factures, és possible implantar
sistemes de control que compensen la falta de segregació de funcions.
c) Pàgina 7, cinqué paràgraf
L’EMT al·lega que les tasques de validació de les factures i de revisió i aprovació de les
ordres de pagament s’acreditaven adequadament.
No compartim aquesta al·legació. La signatura en les factures per part del responsable de
l’àrea és per si sola insuficient per a acreditar la validació, i en aquest sentit la recomanació
6 de l’Informe detalla la informació que ha d’incloure el document de control. D’altra banda,
les proves de la fiscalització van posar de manifest la inexistència de documentació
acreditativa sobre la revisió i aprovació de les ordres de pagament.
d) Pàgina 7, sisé paràgraf
L’EMT al·lega que l’acarament de dades bancàries es realitza diàriament des de 2017.
Discrepem d’aquesta al·legació. Les proves realitzades van posar de manifest que durant
alguns períodes de l’exercici 2019 aquesta tasca no es va realitzar amb una periodicitat
raonable, ni es documentava adequadament l’acarament dels moviments bancaris amb la
comptabilitat.
e) Pàgina 7, huité paràgraf
L’EMT al·lega que després de cada modificació en les estructures d’apoderats se n’informa
l’entitat financera, i no hi ha cap intervinent que puga realitzar pagaments sense ser
apoderat per a aquesta operativa.
No podem acceptar aquesta al·legació. Les comunicacions directament obtingudes de les
entitats financeres esmentaven persones autoritzades amb poders revocats o sense poders
aprovats per l’EMT. Aquesta informació es va facilitar als responsables de l’EMT perquè
prengueren les mesures oportunes.
f) Pàgina 7, nové paràgraf
L’al·legació conté diverses explicacions sobre el fitxer XML amb les ordres de pagament.
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No obstant això, aquestes explicacions no afecten la debilitat significativa de control intern
que assenyala l’apartat 5 de l’Informe, i que es comenta amb més detall en l’apartat 3.2 de
l’apèndix 1. D’altra banda, les proves realitzades durant la fiscalització amb l’eina SharePoint
van posar de manifest que tot el personal del negociat d’Administració i la directora de
l’Àrea de Gestió tenen accés a la carpeta de xarxa compartida que conté el fitxer XML amb
les ordres de pagament i que aquest fitxer té caràcter editable i, per tant, modificable.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Tercera al·legació
Sobre l’apartat 7 de l’esborrany de l’Informe, “Recomanacions”
Comentaris
a) Recomanació 3, “Ingressos per transport de viatgers”, pàgina 8
S’al·lega que, per als títols propis de l’EMT es guarda un registre i la documentació
associada a les sol·licituds durant un termini de cinc anys.
Entenem que aquesta al·legació es refereix a la recomanació número 5, no a la 3. Sobre
aquest tema hem d’assenyalar, com així vam indicar en el seu moment als responsables,
que faltava la documentació acreditativa del compliment de la normativa per a l’obtenció
dels títols de transport de caràcter social EMT AmbTU i Bo Or; i respecte dels títols EMT
Jove i Abonament Personalitzat, que no sempre constava tota la documentació que exigeix
la normativa per a l’obtenció d’aquests títols.
b) Recomanació 6, “Tresoreria”, pàgina 9
L’al·legació parla sobre el document mensual de conciliació, però la recomanació 6 de
l’Informe versa sobre un altre assumpte, que és el document per al control de les factures.
c) Recomanació 7, “Tresoreria”, pàgina 9
Al·legació informativa la verificació de la qual es realitzarà, si és el cas, en fiscalitzacions
següents.
d) Recomanació 8, “Tresoreria”, pàgina 9
Al·legació informativa la verificació de la qual es realitzarà, si és el cas, en fiscalitzacions
següents.
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e) Recomanació 9, “Tresoreria”, pàgina 9
Al·legació informativa la verificació de la qual es realitzarà, si és el cas, en fiscalitzacions
següents.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Quarta al·legació
Sobre l’apèndix 1 de l’esborrany de l’informe, “Observacions addicionals
de l’auditoria financera”
Comentaris
a) Punt 2.3, pàgines 14 i 15
Es tracta de diverses puntualitzacions a assumptes tractats en al·legacions anteriors i que
no aporten res de nou substancial.
b) Punt 3.2, pàgina 16
També en aquest cas s’inclouen diverses puntualitzacions a un assumpte ja tractat
anteriorment i que no aporten res de nou substancial.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Cinquena al·legació
Sobre l’apèndix 3, quadre 5, “Seguiment de l’informe de l’exercici 2016”
Comentaris
Sobre les recomanacions que en aquest quadre figuren amb l’expressió “No verificada”,
l’EMT es limita a reproduir les al·legacions que va efectuar a l’informe de l’exercici 2016 o a
indicar determinats aspectes o mesures adoptades. Però tal com s’indica en el paràgraf que
precedeix el quadre 5, l’expressió “No verificada” significa que la recomanació no ha pogut
ser comprovada, en tant que es necessitaria realitzar proves addicionals que excedeixen
l’abast d’aquest informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.
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