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PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2019-2020 

1. INTRODUCCIÓ. EL MODEL DE CONTROL INTERN DEL CONSELL INSULAR 
D’EIVISSA 
 
La Intervenció General del Consell Insular d’Eivissa, a l’empara d’allò disposat als 
articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), exerceix 
el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic local, amb plena 
autonomia a través de les modalitats de funció interventora, control financer i control 
de l’eficàcia. 
 
Amb l’entrada en vigor 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 (en endavant 
RDCIL), s’introdueixen importants novetats en l’àmbit del control intern, essent una 
d’elles, la necessitat de disposar d’un model que ha d’assegurar, amb mitjans propis o 
externs, el control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general 
consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i 
control financer. 
 
1.1.  Exercici del control intern en la modalitat de funció interventora: 
 
L’exercici de la funció interventora, amb independència del règim de fiscalització prèvia 
ordinari o limitat, s’exercirà sempre en relació amb els actes de contingut econòmic 
realitzats pel propi Consell Insular, els seus organismes autònoms i els consorcis 
adscrits. 
 
En aquest sentit, comprèn l’àmbit del Consell Insular d’Eivissa, del seu organisme 
autònom, el Patronat de l’Escola de Turisme i del consoci adscrit, el Consorci de 
Mobilitat X Eivissa, sobre els quals s’exerceix la fiscalització prèvia limitada de 
requisits bàsics aprovada per acord del Ple de la corporació en la sessió celebrada el 
29 de novembre de 2018. Per la seva banda, la fiscalització dels ingressos es 
substitueix per la presa de raó en la comptabilitat tal i com preveuen les bases 
d’execució dels pressupostos de 2019 i 2020, respectivament.  
 
 
1.2.  Exercici del control intern en la modalitat de control financer: 
 
A diferència del control en la modalitat de funció interventora, el control financer 
s’exercirà sobre l’entitat local, els seus organismes autònoms, consorcis adscrits i els 
restants ens dins del perímetre del sector públic insular que siguin dependents, i 
inclourà a les societats mercantils amb participació total o majoritària. 
 
Tot i que la norma no ho cita de forma expressa, els controls permanents podran ser 
realitzats en diferents moments, tenint en compte els controls següents: 
 
1) Controls permanents previs:  
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Comprendran la verificació i comprovació de les actuacions, documents o expedients 
amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte susceptible de produir una obligació i tindrà 
per objecte l’adequació a l’ordenament jurídic, i inclourà aquelles actuacions atribuïdes 
per l’ordenament jurídic a la Intervenció general. 
 
De conformitat amb allò establert al RDCIL, no tota l’activitat economicofinancera dels 
ens administratius es subjecta a funció interventora. Dins de la gestió pública hi ha una 
sèrie d’actuacions que queden fora de la fiscalització o intervenció prèvia, però no per 
això queden excloses de ser sotmeses al control previ. En aquest sentit, l’article 32.1 
del RDCIL recull dos informes al respecte: 
 
- Informes singularitzats de control sobre l’activitat economicofinancera no subjecta a 
funció interventora (apartat a). 
 
- Informes previstos a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor (apartat d). 
 
2) Controls permanents concomitants:  
 
Comprendran la verificació i comprovació de totes aquelles actuacions i procediments 
que es realitzen al mateix temps de l’aprovació de l’acte susceptible de produir un dret, 
i la seva adequació a l’ordenament jurídic i als principis de bona gestió. 
 
L’exercici del control permanent concomitant per l’òrgan d’intervenció es realitzarà de 
forma simultània al control en la modalitat de funció interventora amb l’objectiu de 
completar les seves anàlisis amb verificacions de requisits no bàsics de legalitat i de 
gestió. 
 
A aquests efectes, el control permanent concomitant contribueix a obtenir els resultats 
necessaris per dur a terme una adequada planificació dels controls financers 
posteriors i una correcta identificació i solució de les debilitats o deficiències presents 
en la gestió, permetent, al seu torn, sense obviar la importància del control previ 
singularitzat que pot arribar a oferir certs senyals sobre tals extrems, obtenir uns 
resultats eficaços en relació amb l’anàlisi global de la gestió. 
 
3) Controls permanents posteriors:  
 
Comprendran la verificació i comprovació de totes aquelles actuacions i procediments 
susceptibles de produir un dret o obligació s’ajusten a l’ordenament jurídic i als 
principis de bona gestió i es realitzen amb posterioritat a l’aprovació i inclouran tant els 
controls financers a realitzar mitjançant procediments d’auditoria com aquells que es 
determinen mitjançant una analítica prèvia de les dades obtingudes dels diferents 
sistemes d’informació. El control permanent posterior inclourà les següents actuacions: 
 
- Comprovació dels extrems no examinats en la fiscalització prèvia, bé perquè l’entitat 
té establerts el règim de requisits bàsics i de presa de raó en comptabilitat, o bé 
perquè n’està exempta.  



5 
 

 
- Comprovacions de la gestió economicofinancera de l’entitat. 
 
- Anàlisi de les operacions i procediments. 
 
- Verificació que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionada 
pels gestors com a suport de la informació comptable, reflexa raonablement el resultat 
de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera. 
 
El control financer en la modalitat d’auditoria pública consistirà en la verificació, 
realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l’activitat 
economicofinancera del sector públic local, mitjançant l’aplicació dels procediments de 
revisió selectius continguts a les normes d’auditoria i instruccions que dicti la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.  
 
D’acord amb l’article 29 del RDCIL el control financer s’exerceix sobre el Consell 
Insular d’Eivissa, el Patronat de l’Escola de Turisme, el Consorci de Mobilitat X Eivissa 
i sobre la societat mercantil, Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, S.A.U. 
(FECOEV), el qual s’exercirà en la modalitat de control permanent sobre l’entitat local, 
els organismes autònoms sobre els que s’exerceixi la funció interventora, així com 
sobre els seus consorcis quan així ho hagi determinat el règim de control de l’entitat 
local de la que en depenen.   
 
Per al cas de la modalitat d’auditoria pública, s’exercirà al seu torn en la modalitat 
d’auditoria de comptes sobre el Patronat Escola de Turisme (OOAA) i sobre el 
Consorci de Mobilitat per Eivissa, i amb caràcter anual. D’altra banda, l’auditoria 
pública en la modalitat d’auditoria de compliment i auditoria operativa es realitzarà 
sobre la societat mercantil FECOEV, al no ser objecte de funció interventora. 
 
D’acord amb aquestes previsions, el Consell Insular d’Eivissa va realitzar les primeres 
actuacions de control financer mitjançant el Pla Anual de Control Financer 2019-2020. 
 

2. MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DEL CONTROL FINANCIER 
 
Amb la finalitat d’aconseguir un control economicopressupostari reforçant el paper de 
la funció interventora sobre les entitats locals, el RDCIL va establir un nou règim jurídic 
a l’hora de dur a terme el control intern de les entitats locals.  
 
En aquest sentit l’article 31 del RDCIL, estableix l’obligació de planificar el control 
financer:  
 
“Article 31. Planificació del control financer.  

1. L’òrgan interventor ha d’elaborar un Pla anual de control financer que reculli les 
actuacions de control permanent i auditoria pública que s’han de dur a terme durant 
l’exercici.  
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2. El Pla anual de control financer ha d’incloure totes les actuacions la realització de 
les quals per part de l’òrgan interventor derivi d’una obligació legal i les que anualment 
se seleccionin sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que 
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans 
disponibles. A aquests efectes, s’han d’incloure en el Pla les actuacions que esmenta 
l’article 29.4 del Reglament.  

El concepte de risc s’ha d’entendre com la possibilitat que es produeixin fets o 
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments 
de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, protecció 
inadequada dels actius o falta d’eficàcia i eficiència en la gestió.  

Una vegada identificats els riscos és necessari assignar prioritats per seleccionar les 
actuacions que s’han de dur a terme. D’aquesta manera, s’ha d’efectuar una avaluació 
per estimar la importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i 
s’ha d’atendre la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, per tal 
d’evitar tant repetir controls en activitats economicofinanceres qualificades sense risc 
com que es generin debilitats precisament per l’absència reiterada de control.  

3. Identificats i avaluats els riscos, l’òrgan interventor ha d’elaborar el Pla anual i ha de 
concretar les actuacions a dur a terme i identificar l’abast objectiu, subjectiu i temporal 
de cadascuna d’aquestes actuacions. El Pla anual de control financer així elaborat s’ha 
de remetre al ple a efectes informatius.  

4. El Pla anual de control financer es pot modificar com a conseqüència de l’execució 
de controls en virtut d’una sol·licitud o manament legal, variacions en l’estructura de 
les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament 
ponderades. El Pla anual de control financer modificat s’ha de remetre al ple a efectes 
informatius.”  

 

Arran de les actuacions de control financer que s’estan portant a terme des d’aquesta 
Intervenció, d’acord amb les previsions establertes al Pla Anual de Control Financer 
2019-2020, concretament en matèria de despeses, les que afecten subvencions i 
transferències corresponents a la modalitat de control permanent, s’ha detectat la 
necessitat d’ampliar el ventall en l’anàlisi de les subvencions perquè inclogui un apartat 
que prevegi el control permanent de subvencions nominatives concedides durant 
l’exercici 2020, per considerar que poden suposar un risc en la gestió dels fons 
públics. 

Inicialment el pla preveia per a aquest apartat els següents expedients: 

“Despeses de transferències i subvencions: 
 
CFP 7/2020. Control financer de les transferències de fons públics realitzades a la 
societat FECOEV, SAU. 
CFP 8/2020. Control financer d’expedient de subvencions/ajudes econòmiques com a 
conseqüència de la situació d’emergència sanitària declarada per la COVID-19. 
CFP 9/2020. Control de beneficiaris de subvencions i ajudes públiques, elecció 
d’alguns expedients de subvencions nominatives.” 
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En aquest sentit les subvencions nominatives que s’examinaran i que motiven la 
modificació del pla anual pel que fa a les concedides durant l’exercici 2020 són les 
següents: 

CFP 8.1/2020: FOMENTO DEL TURISMO DE IBIZA – NIF: G07102569 

CFP 8.2/2020: ASSOCIACIÓ IBIZACINEFEST - NIF G16549859 

CFP 8.3/2020: ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE VIVIENDAS TURÍSTICAS 
(AVAT) - NIF G57930158 

CFP 8.4/2020: ASOCIACION DE EMPRESAS Y ARTISTAS AUDIOVISUALES - NIF 
G16551608 

 

3. ACTUACIONS SELECCIONADES SOBRE LA BASE D’UNA ANÀLISI DE 
RISCOS 
 
Com recull el primer paràgraf de l’article 31.2 del RDCIL, l’anàlisi de riscos haurà de 
ser consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats 
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.  
 

4. OBJECTIUS I FINALITATS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE 
CONTROL FINANCER 
 
Els objectius que es pretenen assolir de l’aplicació del Pla són els següents: 
 
- Exercir un control planificat a curt i mitjà termini sobre els expedients subjectes a 
fiscalització limitada que serveixi per comprovar aspectes no comprovats en la funció 
interventora prèvia i així millorar d’una forma més eficient la gestió dels recursos 
públics. 
 
- Realitzar un diagnòstic de la gestió economicofinanciera, assenyalant les debilitats, 
desviacions o deficiències detectades. 
 
- Proposar accions de millora per corregir aquestes debilitats, desviacions o 
deficiències i, en el supòsit que no n’hi hagi, que permetin  que permetin optimitzar la 
gestió economicofinancera. 
 
- Avaluar els efectes de l’aplicació del Pla a la fi d’introduir millores en futurs plans de 
la mateixa naturalesa. 
 
- Servir d’ajuda al departament d’Hisenda, Gestió Econòmica i Joventut en allò 
relacionat amb el seguiment i assessorament de la gestió dels ens que integren l’àmbit 
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subjectiu del Pla, així com del control financer i de la fiscalització que corresponguin a 
la Intervenció General. 
 
- Millorar la transparència de la gestió economicofinancera dels ens públics locals. 
 
 

4.1. Prioritats del Pla 
 
Les prioritats del Pla es fixen a partir de l’anàlisi combinat de dos factors: 
 
1. La transcendència de l’impacte potencial, qualitatiu i quantitatiu, que les debilitats, 
desviacions o deficiències puguin tenir. 
 
2. La probabilitat o risc que aquests debilitats, desviacions o deficiències puguin 
produir-se. 
 

4.2. Mitjans disponibles 
 
Els mitjans disponibles amb els que compta el Consell Insular d'Eivissa per dur a terme 
el control intern s’articulen dins del servei d’Intervenció.  
 
S’ha posat de manifest en reiterades ocasions la manca de mitjans per adaptar el 
servei d’Intervenció a la nova estructura de control intern que s’exigeix en virtut del 
RDCIL, per la qual cosa es va proposar la seva divisió en tres àrees diferenciades: 
 

 Comptabilitat 
 

 Fiscalització limitada prèvia 
 

 Control financer 
 
A la data d’aprovació d’aquesta modificació del pla no han estat implantats aquests 
canvis que suposaven l’ocupació de les següents places: 
 
1 plaça de viceinterventor/a, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter 
general vacant. 
 
3 places de tècnic d’administració especial (TAE) grup A, subgrup A1 
 
2 places de tècnic/ca mitjà/mitjana de gestió (TMG) grup A, subgrup A2 
 
 
La situació actual de la Intervenció general és la següent: 
 
 
1 interventora (funcionària habilitada de caràcter general) 
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1 cap de secció de la Intervenció (funcionari de carrera del grup A, subgrup A2) 
 
1 tècnica d’administració general (funcionària interina des de 22/06/2021 del grup A, 
subgrup A1) 
 
1 tècnica mitjana de gestió (funcionària interina des de 15/10/2018 del grup A, subgrup 
A2) 
 
2 administratives (funcionàries interines des d’octubre i desembre de 2018, 
respectivament, pertanyents al grup C, subgrup C1) 
 
1 cap de negociat d’Intervenció (funcionari de carrera del grup C, subgrup C2) 
 
2 auxiliars administratius (funcionaris de carrera del grup C, subgrup C2) 
 
 
Amb aquesta situació la Intervenció no ha pogut exercir el control en els termes 
assenyalats per la normativa d’aplicació, qüestió que també va ser exposada en 
l’informe resum de les actuacions de control sobre l’exercici 2019.   
 
Com a conseqüència del marcat caràcter interí de la Intervenció, així como de la 
manca de cobertura de les places vacants es posa de manifest una vegada més, la 
insuficiència de mitjans per poder dur a terme un model de control intern integral i 
eficaç, per la qual cosa, aquesta Intervenció ha de contractar l’assistència de firmes 
d’auditoria privada per determinades actuacions de control financer en la modalitat de 
control permanent, i per la realització de les actuacions d’auditoria pública, ja sigui tant 
d’auditoria de comptes com d’auditoria de compliment i operativa amb empreses 
privades d’auditoria. 
 

4.3. Identificació i avaluació de riscos 
 
Als efectes de l’article 31.2 segon paràgraf, 3 i 4 del RDCIL: 
 
“El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o 
circumstàncies en la gestió sotmeses a control susceptibles de generar incompliments 
de la normativa aplicable, manca de fiabilitat de la informació financera, inadequada 
protecció dels actius o manca d’eficàcia i eficiència en la gestió.” 
 
“Identificats i avaluats els riscos, l’òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant 
les actuacions a realitzar i identificant l’abast objectiu, subjectiu i temporal de cada una 
d’elles. El Pla Anual de Control Financer així elaborat s’ha de remetre a efectes 
informatius al Ple.” 
 
“El Pla anual de control financer es pot modificar com a conseqüència de l’execució de 
controls en virtut d’una sol·licitud o manament legal, variacions en l’estructura de les 
entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament 
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ponderades. El Pla anual de control financer modificat s’ha de remetre al ple a efectes 
informatius.” 
La manca de recursos suficients per dur a terme una anàlisi de riscos en totes les 
subvencions nominatives concedides durant l’exercici 2020 en les que la Intervenció 
exerceix la funció interventora, mitjançant uns criteris de valoració dels riscos, per 
verificar quines presenten un risc més elevat, han estat substituïts per procediments 
d’auditoria per mostreig, realitzats sobre els expedients que la Intervenció té la 
percepció d’una necessitat de control posterior, aplicant proves de compliment, i si és 
el cas, mitjançant proves substantives.   
 
 

5. EXECUCIÓ DEL CONTROL PERMANENT 
 
Les actuacions de control s’hauran de desenvolupar en els següents termes: 
 
 
 “Article 32. Execució de les actuacions de control permanent.  
 
1. Els treballs de control permanent s’han de dur a terme de manera continuada i han 
d’incloure les actuacions següents:  
 
a) Verificació del compliment de la normativa i els procediments aplicables als 
aspectes de la gestió econòmica als quals no s’estén la funció interventora.  
 
b) Seguiment de l’execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius 
assignats.  
 
c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.  
 
d) Les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.  
 
e) Anàlisi de les operacions i els procediments, amb l’objecte de proporcionar una 
valoració de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis 
de bona gestió, a fi de detectar-ne les possibles deficiències i proposar les 
recomanacions per tal de corregir-les.  
 
f) A l’entitat local, verificar, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i la 
informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a 
suport de la informació comptable reflecteixen raonablement el resultat de les 
operacions derivades de la seva activitat economicofinancera. 
 
2. L’òrgan interventor ha de comunicar a l’òrgan gestor l’inici de les actuacions de 
control permanent que requereixin la seva col·laboració.  
 
3. Les verificacions necessàries per a l’execució dels treballs de control permanent 
s’han d’efectuar de manera sistemàtica i mitjançant l’aplicació de procediments 
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d’anàlisi de les operacions o actuacions seleccionades a l’efecte, que permetin obtenir 
una evidència suficient, pertinent i vàlida.  
 
4. En cas que les verificacions esmentades s’efectuïn aplicant procediments 
d’auditoria, s’han de sotmetre, a falta d’una norma específica, al que estableixin les 
normes d’auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat.  
 
5. Les actuacions a dur a terme poden consistir, entre d’altres, en:  
 
a) L’examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de seguiment 
elaborats per l’òrgan gestor. 
 
 b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes.  
 
c) La comprovació d’aspectes parcials i concrets d’un conjunt d’actes.  
 
d) La verificació material de la realització efectiva i conforme d’obres, serveis, 
subministraments i despeses.  
 
e) L’anàlisi dels sistemes i procediments de gestió.  
 
f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguin necessaris. 
 
g) Altres comprovacions pel que fa a les característiques especials de les activitats 
economicofinanceres exercides per l’òrgan gestor i als objectius que es persegueixin.” 
 

6. RESULTATS, CONCLUSIONS I EFECTES DEL CONTROL FINANCER 
 
Conforme a allò previst a l’article 35 del RJCIL: 
 
1. El resultat de les actuacions de control permanent i de cadascuna de les auditories 
s’ha de documentar en informes escrits, en els quals s’han d’exposar de manera clara, 
objectiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions obtingudes i, si s’escau, les 
recomanacions sobre les actuacions objecte de control. Així mateix, s’hi han d’indicar 
les deficiències que s’hagin de solucionar mitjançant una actuació correctora 
immediata, la realització de la qual s’ha de verificar en les següents actuacions de 
control.  
 
2. L’estructura, el contingut i la tramitació dels informes esmentats s’han d’ajustar al 
que estableixin les normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 
 
En allò relatiu als destinataris dels informes, l’article 36 del RJCIL estableix que: 
 



12 
 

1. Els informes definitius de control financer els ha de remetre l’òrgan interventor al 
gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al president de l’entitat 
local, així com, a través d’aquest últim, al ple per al seu coneixement. L’anàlisi de 
l’informe ha de constituir un punt independent a l’ordre del dia de la sessió plenària 
corresponent.  
També s’han d’enviar als òrgans que preveu l’article 5.2 quan en aquests informes 
s’apreciï l’existència de fets que puguin donar lloc, indiciàriament, a les responsabilitats 
que s’hi descriuen.  
 
2. La informació comptable de les entitats del sector públic local i, si s’escau, els 
informes d’auditoria de comptes anuals s’han de publicar a les seus electròniques 
corporatives.  
Aquesta mateixa informació s’ha de remetre a la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per a la seva integració en el Registre de comptes anuals del sector públic 
que regula l’article 136 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
de conformitat amb les instruccions que es dictin sobre això. 
 
L’article 37 del RJCIL estableix en relació a l’informe resum que: 
 
1. L’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
2. L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les de les 
actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. 
 
 3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a 
les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de 
crear un inventari públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. 
 
De conformitat amb l’article 38.1 i 3 del RJCIL, en el termini de 3 mesos des de la 
remissió al Ple de l’informe resum anual amb les conclusions del control intern, el 
President formalitzarà un Pla d’Acció que determini les mesures a adoptar per 
esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en 
l’informe abans esmentat.  
 
Aquest Pla d’Acció, concernirà a tots els ens que integren l’objecte subjectiu del Pla 
Anual de Control Financer en les seves diferents expressions i haurà de contemplar, 
almenys, els següents aspectes: 
 
-Les mesures correctives i preventives a implementar. 
-Els responsables de la seva aplicació. 
-El calendari d’implementació. 
 
El pla d’acció serà remès a l’òrgan interventor de l’Entitat Local, que valorarà la seva 
adequació per resoldre les deficiències assenyalades i en el seu cas els resultats 
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obtinguts, i informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades 
de manifest en l’exercici del control intern, permetent així que el Ple realitzi un 
seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de la gestió 
econòmicofinancera. A data de l’emissió d’aquest informe, encara no s’ha remes el Pla 
d’Acció corresponent a les actuacions de control realitzades sobre l’any 2019 i que va 
ser objecte de donació de compte al Ple del Consell Insular d’Eivissa en data 
3/12/2021. 
 
En la remissió anual a la Intervención General de la Administración del Estado de 
l’informe resum dels resultats del control intern s’informarà, igualment, sobre la 
correcció de les debilitats posades de manifest. 
 
 
LA INTERVENTORA GENERAL 
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