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PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021

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 del pressupost de 2021.

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:
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- 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.

- 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. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DEL CONTROL FINANCIER

Amb la finalitat d’aconseguir un control econòmic-pressupostari més rigorós i reforçar 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:
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“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.

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.”

Per la qual cosa, el pla haurà de recollir les actuacions de control permanent i d’auditoria
pública a realitzar durant l’exercici per tal de complementar les actuacions realitzades durant
l’exercici de la funció interventora, per al primer cas, i garantir en tots els casos, el control
efectiu que permeti assolir la totalitat de l’activitat economicofinancera desenvolupada en el
sector públic local, mitjançant un model de control eficaç.

En totes les modalitats de control financer s’ha de procedir o bé a la verificació de la
regularitat o compliment de les actuacions desenvolupades conforme a la normativa que li
sigui d’aplicació, o bé sobre l’adequació d’aquestes actuacions als principis de bona gestió



Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut
Intervenció General

av. Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)

971 19 59 00
intervencion@conselldeivissa.es

www.conselldeivissa.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 14157771342201623326 en https://seu.conselldeivissa.es

Pág. 7 de 35

financera, incloent-hi el control d’eficàcia. Aquestes finalitats generals podran tenir al seu
torn un caràcter permanent, és a dir, realitzar-se de forma sistemàtica per àrees
economicofinanceres determinades, o podran ser conjunturals, motivades per canvis en la
normativa, canvis estructurals o organitzatius, o per altres causes.

3. ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU DELS CONTROLS FINANCERS I ABAST TEMPORAL

L’exercici del control financer ve previst als articles 220 del TRLRHL i estableix com a
finalitats:

“1. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte
economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de
les societats mercantils que en depenen.

2. Aquest control té per objecte informar sobre l’adequada presentació de la informació
financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d’eficàcia
i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

3. El control financer es du a terme per procediments d’auditoria d’acord amb les normes
d’auditoria del sector públic.

4. Com a resultat del control efectuat s’ha d’emetre un informe escrit en què es facin constar
totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l’examen practicat. Els informes,
conjuntament amb les al·legacions efectuades per l’òrgan auditat, es trameten al ple perquè
els examini.”

Per la seva banda, l’article 29 del RDCIL estableix el següent:

“1. El control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir
mitjançant l’exercici del control permanent i de l’auditoria pública.

Totes dues modalitats inclouen el control d’eficàcia, que consisteix en verificar el grau de
compliment dels objectius programats, del cost i del rendiment dels serveis de conformitat
amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels
recursos públics locals.”

El present pla de control financer és anual i estendrà el seu àmbit d’actuació respecte
l’exercici pressupostari 2021 i sobre els ens següents:

a) Consell Insular d’Eivissa (entitat local)
b) Patronat de l’Escola de Turisme (OOAA)
c) Consorci de Mobilitat X Eivissa (consorci)
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c) Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, S.A.U. (FECOEV) (societat mercantil)

CONTROL
PERMANENT

AUDITORIA
DE
COMPLIMENT

AUDITORIA
OPERATIVA

AUDITORIA
DE
COMPTES

CONSELL INSULAR
D’EIVISSA



PATRONAT DE
L’ESCOLA DE TURISME

 

CONSORCI MOBILITAT
X EIVISSA

 

FIRES, CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS
D’EIVISSA, S.A.U.
(FECOEV)





3.1. CONTROL PERMANENT

L’article 29.2. del RDCIL defineix el control financer en la modalitat de control permanent en
els següents termes:

“2. El control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat local i els organismes públics en què es
porti a terme la funció interventora per tal de comprovar, de manera contínua, que el
funcionament de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament
jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la
gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable,
organitzatiu i procedimental.

A aquests efectes, l’òrgan de control pot aplicar tècniques d’auditoria. L’exercici del control
permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment s’incloguin en el Pla anual
de control financer corresponent, com les actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a
l’òrgan interventor.”

Pel que fa al control financer de les subvencions i ajudes públiques, l’article 3.5 del RDCIL
estableix el següent:
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“5. L’òrgan interventor ha d’exercir el control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de
subvencions i ajudes concedides pels subjectes que integren el sector públic local, que
estiguin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el que
estableix la Llei general de subvencions.”

D’altra banda, d’acord amb la disposició tercera de la Resolució de 30 de juliol de 2015, de
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es dicten instruccions per a
l’exercici del control financer permanent, l’exercici d’aquest control comprèn també entre
d’altres, els informes a les bases reguladores de la concessió de subvencions, regulats a
l’apartat 1 de l’article 17 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les
activitats relacionades amb l’assistència a meses i juntes de contractació previstes a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les derivades de la pertinença als Jurats provincials
d’expropiació, prevista a la Llei d’Expropiació Forçosa i els informes en matèria de
modificacions de crèdit de l’article 37 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes.

3.2. AUDITORIA PÚBLICA

L’auditoria pública ve contemplada a l’article 29.3 del RDCIL, entenent com a tal 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 del sector públic espanyol i les
instruccions que dicti la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), i comprèn
tant l’auditoria dels comptes com l’auditoria de compliment i auditoria operativa.

Conforme a allò establert a l’article conforme allò disposat a l’article 213 del TRLRHL i a
l’article 29.3. A) del RDCIL, ja sigui amb mitjans propis o externs, l’auditoria pública engloba
les següents modalitats:

A) Auditoria de comptes

“A) L’auditoria de comptes, que té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals
representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, l’execució del pressupost d’acord amb les
normes i els principis comptables i pressupostaris que li són aplicables i contenen la
informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.

L’òrgan interventor de l’entitat local ha d’efectuar anualment l’auditoria dels comptes anuals
de:
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a) Els organismes autònoms locals.

b) Les entitats públiques empresarials locals.

c) Les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa
específica.
d) Els fons i els consorcis als quals es refereix l’article 2.2 d’aquest Reglament.

e) Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a l’obligació
d’auditar-se que s’hagin inclòs en el Pla anual d’auditories.”

D’acord amb allò disposat a la Disposició Transitòria Única del RDCIL:

“Disposició transitòria única.

Primer exercici de realització d’auditories de comptes anuals. Les auditories de comptes que
preveu l’article 29.3.A) s’han d’efectuar sobre els comptes anuals l’exercici comptable dels
quals es tanqui a partir de l’1 de gener de 2019.”

Pel que fa al consorci adscrit al Consell Insular d’Eivissa, la disposició final vint-i-setena de
la llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2022,
modifica l’article 122.3 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
estableix que quan un consorci a la data de tancament de l’exercici compleixi dues de les
tres circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu superi 2.400.000 euros.

b) Que l’import total dels seus ingressos per gestió ordinària en el cas dels consorcis
del sector públic administratiu, o la suma de l’import de la xifra de negocis més altres
ingressos de gestió, en el cas dels pertanyents al sector públic empresarial, sigui superior
a 2.400.000 euros.

c) Que el número mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici sigui superior a 50.

i aquesta situació es repeteixi durant dos exercicis consecutius, hi haurà obligació de
realitzar auditoria dels comptes anuals.

En el cas concret de l’únic consorci existent, el Consorci de mobilitat x Eivissa, pel que fa a
les dades a la data de tancament de l’exercici 2021, sí que compliria almenys amb dues de
les circumstàncies exposades, tot i que caldrà esperar a veure els resultats de l’exercici
2022 per valorar si a l’exercici 2023 hi haurà obligació de l’òrgan interventor d’auditar els
comptes anuals.
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No obstant, les societats mercantils dependents que compleixin amb dos dels tres requisits
contemplats a l’article 263 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de societats de capital (TRLSC), durant dos anys consecutius, no
estaran obligades a sotmetre’s a auditoria de comptes:

“1. Els comptes anuals i, en el seu cas, l’informe de gestió haurà de ser revisat per auditor
de comptes.

2. S’exceptua d’aquesta obligació a les societats que durant dos exercicis consecutius
reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies
següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos milions vuit-cents mil euros.

b) Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els cinc milions set-cents mil euros.

c) Que el número mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a
cinquanta.”

En aquest sentit, la societat mercantil FECOEV compleix, per a l’exercici 2021 amb aquest
precepte i no està sotmesa a l’obligació d’auditar-se, tot i que la realitza de forma voluntària.
L’òrgan interventor del Consell no està obligat a realitzar-li l’auditoria dels comptes perquè
compleix almenys amb dos dels tres requisits exigits al TRLSC:

ACTIU IMPORT NET
DE LA XIFRA
ANUAL DE
NEGOCIS

NÚM. TREBALLADORS

2019 6.293.806,48 4.421.292,80 29,69

2020 5.416.456,32 2.943.071,69 27,4

B) Auditories públiques de compliment i operativa

L’auditoria de compliment i auditoria operativa, s’exerceix sobre les entitats del sector públic
local no sotmeses a control permanent, amb la finalitat última de millorar la gestió del sector
públic local en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable,
organitzatiu i procedimental.
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L’auditoria de compliment té com a objecte la verificació que els actes, les operacions i els
procediments de gestió economicofinancera s’han dut a terme de conformitat amb les
normes que els són aplicables.

L’auditoria operativa té com a objecte l’examen sistemàtic i objectiu de les operacions i els
procediments d’una organització, programa, activitat o funció pública, amb l’objecte de
proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat economicofinancera i la seva
adequació als principis de la bona gestió, a fi de detectar-ne les possibles deficiències i
proposar les recomanacions oportunes per tal de corregir-les.

4. CONTINGUTS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

D’acord amb l’article 31 del RDCIL, el Pla Anual recollirà les actuacions de control
permanent i auditoria pública a realitzar durant l’exercici, distingint dos tipus de continguts:

1. Les actuacions que l’òrgan interventor hagi de realitzar derivades d’una obligació legal.

2. Les actuacions 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.

4.1. ACTUACIONS DERIVADES D’OBLIGACIONS LEGALS

Les actuacions de control establertes a l’article 4.1.b) del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional:

“1r El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2n L’informe dels projectes de pressupostos i dels seus expedients de modificació.

3r L’emissió d’un informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.

4t L’emissió d’un informe previ a l’aprovació de la liquidació del pressupost.

5è L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria economicofinancera o
pressupostària li hagi sol·licitat la presidència, un terç dels regidors o diputats, o quan es
tracti de matèries per a les quals legalment s’exigeixi una majoria especial, així com el
dictamen sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents
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als efectes de l’avaluació de la repercussió economicofinancera i l’estabilitat pressupostària
de les propostes respectives.

6è Emetre els informes i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària i la seva
remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica.”

Compliment de les obligacions imposades per l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el Sector Públic:

a) Auditoria de sistemes del registre comptable de factures d’acord amb els articles 12.1 i
12.3

La Intervenció haurà de tenir accés a la documentació justificativa, a la informació que consti
en el registre comptable de factures, i a la comptabilitat en qualsevol moment, per verificar
que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de
funcionament previstes en aquesta llei i la seva normativa de desenvolupament i, en
particular, que no resten retingudes factures presentades en el Punt general d’entrada de
factures electròniques que fossin dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració
en cap de les fases del procés. En aquest informe s’inclourà una anàlisi dels temps mitjans
d’inscripció de factures en el registre comptable de factures i del número i causes de
factures rebutjades en la fase d’anotació al registre comptable

b) Compliment de la normativa en matèria de morositat d’acord amb l’article 12.2.

La Intervenció haurà de comprovar que l’entitat compleix tant el període legal de pagament
com el període mitjà de pagament a proveïdors.

c) Compliment del control del compte 413

Informe sobre compliment de l’obligació imposada per la DA 3ª de la llei 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial, en relació amb el control del compte 413
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”.

Aquests informes s’elaboraran amb la liquidació del pressupost i es donarà compte al Ple.

4.2. 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.
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4.2.1. Objectius i finalitats del PACF

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, Esports i Joventut en allò
relacionat amb el seguiment i assessorament de la gestió dels ens que integren l’àmbit
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.

4.2.2. 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.

4.2.3. 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.
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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 prèvia

 Control financer

A la data d’aprovació d’aquest 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 des del 17/07/2022)

2 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 nacional)

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 d’administració especial (TAE) grup A, subgrup A1 (funcionària interina des de
30/09/2022)

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)
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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.

4.2.4. Identificació i avaluació de riscos

Als efectes de l’article 31.2, segon paràgraf i 3 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.”

La manca de recursos suficients per dur a terme una anàlisi de riscos en totes les àrees en
les que la Intervenció exerceix la funció interventora, tant en relació a les despeses com als
ingressos, inclosa la dels OOAA i consorcis dependents, mitjançant uns criteris de valoració
dels riscos, per verificar quines àrees presenten un risc més elevat, seran substituïts per
procediments d’auditoria per mostreig, realitzats sobre els expedients de cada àrea de
control, sobre les que la Intervenció tingui la percepció d’una necessitat de control posterior,
aplicant proves de compliment, i si és el cas, mitjançant proves substantives.

4.2.5. Assignació de prioritats

Seguint la dinàmica del pla anterior i a la vista de la manca de recursos suficients per a la
selecció dels riscos i assignació de prioritats, i sense oblidar que el model de control ha
d’assegurar el control efectiu d’almenys el vuitanta per cent del pressupost general
consolidat de l’exercici 2021, s’han seleccionat àrees que poden generar incompliment
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normatiu com poden ser les despeses de personal, les despeses per compres de béns i
serveis, les transferències corrents, i l’organisme autònom dependent.

5. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

5.1. ACTUACIONS DE CONTROL PERMANENT A REALITZAR SOBRE L’EXERCICI
2021

5.1.1.Control permanent sobre les àrees del Consell Insular d’Eivissa:

→ En matèria de despeses:

Despeses de personal:

En matèria de contractació de personal a l’HRACS es considera convenient comprovar com
s’estan portant a termes aquestes contractacions que no són objecte de fiscalització prèvia
per les particulars característiques del servei i que han motivat 13 informes de control
concomitant durant l’exercici 2021.

S’han detectat molts expedients de proposta de concessió de complements per realització
d’hores extres i per gratificacions al personal laboral i funcionari.

CFP 1/2021: Anàlisi de les contractacions de personal a l’HRACS sense fiscalització prèvia
mitjançant la revisió d’una mostra.

CFP 2/2021: Anàlisi dels complements per realització d’hores extres del personal laboral i
per gratificacions al personal funcionari mitjançant la revisió d’una mostra.

Despeses de contractació:

CFP 3/2021: Anàlisis dels contractes menors de patrocini mitjançant la revisió d’una mostra

CFP 4/2021: Anàlisi de la resta dels contractes menors mitjançant revisió d’una mostra

CFP 5/2021: Anàlisi de l’expedient de pròrroga del contracte de publicitat institucional amb
diversos mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió)

CFP 6/2021: Anàlisi dels comptes justificatius de les despeses efectuades a través dels
avançaments de caixa fixa, amb revisió dels justificants mitjançant una mostra.
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Despeses de transferències i subvencions:

Al pressupost de 2021 figuren previstes un total de 161 subvencions entre convocatòries i
subvencions nominatives, entre corrents i de capital, de les quals el 62% corresponen a
subvencions nominatives (de corrents i de capital), la qual cosa suposa una xifra significativa
sobre el conjunt de les subvencions previstes en aquest exercici, tot i que quantitativament
representen un 12% sobre el total pressupostat. A la vista d’aquestes dades es considera
convenient realitzar control sobre subvencions nominatives.

CFP 7/2021: Subvenció directa amb caràcter excepcional a l’entitat FONS PITIÚS DE
COOPERACIÓ (era subvenció nominativa per import de 150.000,00€ i va passar a ser de
caràcter excepcional amb increment de la dotació per subvencionar actuacions dels anys
2018, 2019 i 2020)

CFP 8/2021: Subvenció nominativa a l’entitat FOMENTO DEL TURISMO DE IBIZA

CFP 9/2021: Subvenció nominativa a l’entitat GASIFRED per la seva participació en lligues
nacionals d’àmbit estatal.

CFP 10/2021: Subvenció nominativa al beneficiari ADRIÁN RODRÍGUEZ HIDALGO per a
l’organització de la 5a edició del Festival
Sueños de Libertad (any 2021), que s’ha celebrat a Eivissa els dies 23 i 24 de juliol de
2021.

CFP 11/2021: Transferències corrents de fons públics realitzats a la societat mercantil
dependent FECOEV SAU, especialment per verificar el grau de compliment dels objectius
previstos al Pla d’Actuacions 2021 i així poder constatar el grau d’eficàcia i eficiència en la
gestió dels fons públics.

5.1.2. Control permanent sobre l’organisme autònom Patronat Escola de Turisme

→ En matèria de despeses:

CFP 12/2021: Anàlisi de les despeses de personal del Patronat de l’Escola de Turisme,
concretament les nòmines del personal del patronat: com s’obtenen els complements que
percep el personal que presta serveis administratius i quantitats satisfetes.
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5.1.3. 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 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.
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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.”

5.2. ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA

El control de l’activitat economicofinancera del sector públic local es realitzarà mitjançant
l’auditoria pública en les seves tres modalitats: auditoria de comptes, auditoria de
compliment i auditoria operativa.

D’acord amb allò disposat al RDCIL, les actuacions d’auditoria pública s’efectuaran bé de
forma directa per l’òrgan interventor de l’entitat local, o bé, mitjançant la subscripció de
conveni de col·laboració pública amb la Intervención General de la Administración del
Estado, o privada amb auditors privats. A aquest efecte, es consideren auditors privats els
professionals, tant persones físiques com empreses d’auditoria, inscrites al Registro Oficial
de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Amb la finalitat d’assolir el nivell de control efectiu mínim previst a l’article 4.3 del RDCIL, i
donada la insuficiència de mitjans a la Intervenció General per a l’execució de les
actuacions d’auditoria pública, l’entitat local podrà contractar la col·laboració de firmes
privades d’auditoria, d’acord amb allò previst a l’article 34 del RDCIL.

5.2.1. Àmbit subjectiu de l’aplicació de l’auditoria pública

Auditoria de comptes
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L’auditoria pública de comptes s’aplicarà sempre i en tot cas a:

- Organismes autònoms dependents del Consell Insular d'Eivissa: el Patronat Escola de
Turisme.

- Consorcis adscrits al Consell Insular d'Eivissa: el Consorci Mobilitat per Eivissa.

L’auditoria pública de comptes de l’organisme autònom local i el consorci adscrit, consistirà
en la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i, en el seu cas,
l’execució del pressupost d’acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que
els són d’aplicació i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i
comprensió adequades.

Respecte de les societats mercantils públiques, quan aquestes tinguin l’obligació de
sotmetre els seus comptes anuals a auditoria, de conformitat amb la normativa mercantil o
d’auditoria de comptes, estaran subjectes al règim establert a la Llei 22/2015, de 20 de juny,
d’Auditoria de Comptes i la seva normativa de desenvolupament, en tots els seus aspectes:
normes d’auditoria a aplicar, nomenament d’auditor, revocació i inscripció al registre
mercantil, etc., sense cap distinció pel que fa a qualsevol altra societat mercantil, ni tan sols
per raó de la titularitat de les accions o participacions socials.

Sense perjudici de tot l’anterior, les societats mercantils públiques es troben subjectes al
control intern i control financer de la seva activitat economicofinancera que tenen atribuïts
els òrgans interventors de les administracions públiques respecte de les dites societats i que
els resulten d’aplicació en tot cas.

Auditories de compliment i operatives

Les auditories públiques de compliment i operatives s’aplicaran sempre i en tot cas a les
entitats del sector públic local no sotmeses a control permanent, això vol dir, la societat
FECOEV, SAU.

5.2.2. Àmbit objectiu d’aplicació de l’auditoria pública

Auditoria de comptes

L’àmbit objectiu de les auditories de comptes diferirà segons es tracti d’organismes,
agències i consorcis o d’empreses i fundacions, atenint-se en cada cas a allò establert a la
legislació aplicable segons el règim jurídic al que s’aculli l’ens que en sigui objecte.
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En atenció a l’anterior, per al cas del Consell Insular d’Eivissa resulta d’aplicació allò previst
pel que fa a:

a) Organismes autònoms i consorcis:

L’auditoria pública de comptes d’organismes autònoms i consorcis comprendrà la seva
anàlisi a la fi de verificar que compleixen amb els requisits exigits per les normes d’aplicació,
que consistirà en l’execució de la revisió analítica de les següents àrees:

I. Immobilitzat material i inversions immobiliàries.
II. Deutors, comptes a cobrar i inversions financeres.
III. Tresoreria.
IV. Préstecs i altres deutes.
V. Patrimoni net.
VI. Proveïdors i altres creditors de gestió.
VII.Altres comptes a pagar.
VIII. Ingressos per taxes, subvencions i transferències.
IX. Despeses de personal.
X. Aprovisionaments y altres despeses de gestió.
XI. Despeses financeres.
XII.Impostos.

Es durà a terme per la Intervenció General en col·laboració amb una firma privada
d’auditoria que, en tot cas, s’ajustarà a les Normas de Auditoría del Sector Público i a les
instruccions dictades per l’òrgan interventor.

Auditories de compliment i operatives

L’àmbit objectiu de les auditories de compliment no està fixat de manera precisa en cap
disposició, per la qual cosa la seva concreció respon a l’avaluació de riscos en allò que fa
referència al compliment de la normativa d’aplicació.

Pel que fa a les auditories operatives, la situació és similar, l’àmbit objectiu es determina a
partir d’aquells aspectes que es considerin com a més determinants per a una eficaç i
eficient gestió econòmica.

5.2.3. Auditoria pública de comptes anuals sobre l’organisme autònom Patronat de
l’Escola de Turisme i sobre el consorci depenent Consorci de mobilitat x Eivissa, i
auditoria pública de compliment i operativa sobre la societat mercantil FECOEV, SAU,
totes elles en relació a l’exercici 2021

CFP 13/2021: Auditoria de comptes anuals sobre el Patronat de l’Escola de Turisme
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CFP 14/2021: Auditoria de comptes anuals sobre el Consorci de mobilitat x Eivissa

CFP 15/2021: Auditoria de compliment i operativa sobre la societat mercantil FECOEV, SAU

5.2.4. Execució de l’auditoria pública

De conformitat amb allò disposat en el article 33 del RJCIL, l’execució de les actuacions
d’auditoria pública s’ajustaran als següents requeriments:

1. Les actuacions d’auditoria pública se sotmetran a les normes d’auditoria del sector públic
aprovades per la Intervención General de la Administración del Estado i a les normes
tècniques que les desenvolupen, en particular, en els aspectes relacionats amb l’execució
del treball, elaboració, contingut i presentació dels informes, i col·laboració d’altres auditors,
així com aquells altres aspectes que es considerin necessaris per assegurar la qualitat i
homogeneïtat dels treballs d’auditoria pública.

2. L’òrgan interventor ha de comunicar per escrit l’inici de les actuacions al titular del servei,
òrgan, organisme o entitat auditada. Quan els treballs d’auditoria incloguin actuacions a dur
a terme dins l’àmbit d’actuació d’un altre òrgan de control, s’ha de comunicar l’inici de les
actuacions al titular d’aquest òrgan de control.

Així mateix, en els casos en què sigui necessari portar a terme actuacions en altres serveis,
òrgans, organismes o entitats públiques diferents dels que són objecte de l’auditoria, s’ha de
comunicar al titular d’aquest servei, òrgan, organisme o entitat.

Sense perjudici d’allò assenyalat anteriorment pel que fa a l’execució de l’auditoria pública,
aquestes actuacions s’ajustaran a les següents premisses:

a) Organismes autònoms i consorci:

La planificació dels treballs d’auditoria pública de comptes anuals comprendrà per un costat,
la revisió analítica i actualització de procediments comptables i de control intern i, per altre,
la identificació dels riscos d’incorrecció material per àrees i el càlcul de la materialitat.

Una vegada realitzades les proves oportunes, s’elaborarà un memoràndum de conclusions
per àrees, diferenciant incorreccions materials i debilitats de control interno.

Així mateix, es durà a terme una revisió de la correcta informació i desglossament que han
de contenir els comptes anuals.

b) Empreses públiques locals:
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Pel que fa a aquestes entitats, tant en relació a les auditories de comptes com de
compliment i operatives, caldrà tenir en compte el següent:

- Les auditories de comptes de les empreses i fundacions municipals s’ajustaran a allò que
estableix, pel que fa a elles, la normativa mercantil d’aplicació. Això afecta als seus
continguts i terminis.

- Els comptes de les empreses i fundacions locals, amb independència que s’acullin al
model normal o abreujat, seran auditades per auditor expert o independent.

- De cada auditoria s’emetrà un informe que es presentarà per escrit i degudament signat
pels responsables de la seva realització.

- En aquest informe es destacarà l’opinió tècnica i les excepcions que, en el seu cas, s’hagin
formulat. Igualment, es reflectiran de forma clara i concisa aquelles observacions que, tot i
no assolir la consideració d’excepcions, sigui convenient formular.

- Igualment, es recolliran les recomanacions oportunes per a la introducció de millores que
ajudin a corregir les problemàtiques junt amb una descripció dels assoliments més notables
obtinguts per l’entitat auditada, especialment quan les millores de gestió en una àrea puguin
ser aplicades a qualsevol altra.

- La Intervenció General podrà sol·licitar a la firma auditora, en el seu cas, abans de l’inici
dels treballs de cada exercici, informació sobre qüestions concretes en la que consideri
oportú que incideixi l’auditoria.

- Els resultat i informes de les auditories seran remesos, junt amb els comptes anuals a la
Intervenció per a la seva aprovació.

- Les auditories de compliment i operatives seran realitzades sempre sota la direcció i
supervisió de la Intervenció.

- Així mateix, es podrà sol·licitar en qualsevol moment aclariment i informació
complementària sobre aspectes continguts a l’informe d’auditoria. Aquesta informació es
facilitarà en un informe d’auditoria complementari. En qualsevol cas, els papers o fulls de
treball podran ser sol·licitats per la Intervenció General.

5.2.5. Continguts específics de les auditories de comptes

L’execució es desenvoluparà d’acord amb les següents àrees:
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I. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

1.1. Elaboració de quadre d’immobilitzat per a l’anàlisi dels canvis de l’exercici per a cada un
dels comptes que integren l’àrea i les seves corresponents amortitzacions (saldo inicial,
addicions, baixes, traspassos i altres, i saldo final).

1.2. Obtenir detall de les addicions i actius en curs segons mostreig i realitzar les següents
proves:

- Tractament comptable de les altes (naturalesa activable) i fiscal correctes (IVA i
altres).

- Documentació suport (titularitat, cost, data, etc.).
- Documentació suport del nivell d’aprovació i en el seu cas procediment de la

contractació.
- Cobertura d’assegurances suficients (si és el cas).
- Nivell d’obsolescència (si és el cas).
- Càrregues i garanties.

1.3. Obtenir detall de les baixes segons mostreig i realitzar les següents proves:

- Documentació suport (contractes, factures, etc.).
- Tractament comptable (efecte dels resultats nets).

1.4. Per a les amortitzacions, desenvolupar les següents proves:

- Consistència amb l’exercici anterior.
- Raonabilitat i homogeneïtat dels coeficients i mètode aplicat.
- Comptabilització correcta de la dotació (vincular a P/G).

1.5. Examinar les condicions d’activació de les despeses activades.

1.6. Comprovació d’elements de l’actiu totalment amortitzats (si és el cas).

II. DEUTORS, COMPTES A COBRAR I INVERSIONS FINANCERES

2.1. Determinar la raonabilitat dels saldos en base a la documentació existent: documents de
cobrament, contractes, drets a cobrar, factures, etc…

2.2. Determinar si és necessària la confirmació dels saldos individualment.
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2.3. Determinar la raonabilitat de la recuperabilitat dels saldos a través de l’anàlisi de la seva
antiguitat.

2.4. Elaboració de quadre per a l’anàlisi dels canvis de l’exercici per a cada un dels comptes
que integren l’àrea i les seves corresponents provisions (saldo inicial, títols i nominal en el
seu cas, addicions, baixes, traspassos i altres i saldo final. El mateix per als deterioraments).

2.5. Obtenir detall de les compres segons mostreig i realitzar les següents proves:

- Nivell d’aprovació adequat.
- Documentació suport (titularitat, cost, data, etc.).
- Tractament comptable (naturalesa activable).
- Càrregues i garanties.

2.6. Obtenir detall de les baixes segons mostreig i realitzar les següents proves:

- Nivell de aprovació adequat.
- Documentació suport i de cobrament (contractes, etc.).
- Tractament comptable (efecte dels resultats nets).

2.7. Examinar arqueig de documents suport que justifiquen la titularitat al tancament.

2.8. Sol·licitud i anàlisi de la confirmació dels saldos i el dipòsit al tancament per tercers
(bancs, empreses, altres organismes, etc.).

2.9. Examinar la correcta comptabilització de les dotacions i cancel·lació de deterioraments i
ajustos per canvis del valor raonable.

2.10. Examinar al tancament de l’exercici la correcta classificació entre curt i llarg termini.

III. TRESORERIA

3.1. Obtenir el desglossament dels diferents comptes de caixa en una cèdula sumària, així
com informació de la seva operativa (ubicacions físiques, dades de caixers, criteris de gestió
com per exemple si utilitzen o no el fons fix de caixa, etc.).

3.2. Sempre que sigui raonable i possible, efectuar un arqueig de caixa general i simultani
així com de fons fixos i especials.

3.3. Preparació d’una sumària de control de confirmacions directes de bancs.
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3.4. Facilitar a l’Entitat un modelo de la "carta de bancs" perquè prepari el documento final a
enviar a les entitats financeres i l’abast de la qual serà el 100% de les entitats financeres
amb les que treballi l’Entitat.

3.5. Obtenir una còpia de la totalitat de les conciliacions bancàries (quan procedeixi) i
considerar el següent:

- Revisar les principals partides (i les antigues) de conciliació, obtenir conclusions.
Sospesar ajustos i reclassificacions.

- Verificar la posterior comptabilització de les partides de la conciliació, amb un doble
sentit, la seva inclusió a la comptabilitat (moviments de bancs que no es troben als
llibres) i en extractes posteriors (moviments en llibres que no es troben als bancs).

- Comprovar les operacions aritmètiques de les conciliacions.
- Analitzar la informació no comptable obtinguda dels bancs, com per exemple firmes

autoritzades, garanties, pignoracions, avals, restriccions als comptes, etc. Obtenir
explicacions i realitzar conclusions quan les dades ho exigeixin.

IV. PRÉSTECS I ALTRES DEUTES

4.1. Obtenció de una sumària comparativa amb l’exercici anterior, amb el detall de tots els
préstecs. Cal considerar el següent:

- Naturalesa de l’endeutament (emprèstit, préstec hipotecari, línia de crèdit, línia de
risc).

- Titularitat i dades bàsiques de l’endeutament, del tipus: nominal, tipus d’interès,
política d’amortització, data d’inici i acabament, durada, garanties, condicions
generals, interessos de demora etc…

4.2. Comparar la informació obtinguda directament dels bancs, amb les dades dels registres
de l’Entitat.

4.3. Obtenir còpia de les pòlisses de préstecs, escriptures i altra documentació suport dels
endeutaments.

4.4. Comprovar l’adequat tractament temporal de l’endeutament, és a dir, considerar la part
circulant del deute a llarg termini. Considerar ajustos i reclassificacions.

4.5. Veure tractament correcte en la periodificació dels interessos així com del seu càlcul.

4.6. Valorar la possibilitat d’efectuar proves analítiques per a comprovar la raonabilitat de la
despesa per interessos de l’exercici.
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V. PATRIMONI NET

5.1. Elaboració de quadre per a l’anàlisi dels canvis de l’exercici per a cada un dels comptes
que integren l’àrea.

5.2. Anàlisi de l’evolució dels comptes de reserves.

5.3. Obtenció de tot tipus d’actes de l’òrgan de l’equip directiu i òrgans de govern.

VI. PROVEÏDORS I ALTRES CREDITORS DE GESTIÓ

6.1. En funció de la xifra d’importància relativa de l’àrea preparar la circularització:

- Seleccionar els saldos més representatius, els que tinguin saldo deutor i algun no
important.

- Obtenir major dels proveïdors circularitzats.
- Realitzar prova de conciliació de respostes rebudes i procediments alternatius per als

que no responguin.
- Preparar un full de control de la circularització.

En cas que es decideixi no circularitzar, explicar les raons i fer procediments alternatius per
a la mostra que s’esculli.

- Examinar factures y pagaments posteriors a la data d’auditoria de saldos pendents al
tancament de l’exercici.

- Analitzar les partides relatives a pendents de rebre factura (provisions de despeses).
- Examinar i comparar els saldos a la data de tancament amb els de la data de

l’auditoria. Analitzar evolució i tendències més importants.
- Revisar principals compres posteriors al tancament (passius omesos). Relacionar

prova amb existències (tall d’operacions).

VII. ALTRES COMPTES A PAGAR

7.1. Determinar la raonabilitat dels saldos en base a la documentació existent: documents de
pagament, factures, etc.

7.2. Determinar si és necessari la confirmació dels saldos individualment.

VIII. INGRESSOS PER TAXES, SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES
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8.1. Verificació de la correcta liquidació de les taxes de conformitat amb les ordenances
fiscals i les condicions establertes. Verificació de la meritació i el cobrament.

8.2. Efectuar una anàlisi de l’evolució interanual i mensual dels ingressos desglossats per
naturalesa. Indagar evolucions anòmales.

8.3. Després efectuar una prova de detall d’acord amb un determinat abast de cada una de
les subvencions i/o ajudes rebudes reintegrables i no reintegrables.

8.4. Verificar que els fons rebuts hagin sigut gestionats/executats de conformitat amb els
procediments establerts.

8.5. Verificació del compliment dels requisits per a la concessió dels ingressos obtinguts.

8.6. Verificar la correcta imputació temporal dels ingressos per subvencions de conformitat
amb un criteri financer vàlid.

8.7. Després efectuar una prova de detall d’acord amb un determinat abast:

- Realitzar una selecció dels ítems que composen el saldo dels comptes que formen
l’àrea.

- Sol·licitar documentació suport de l’ingrés.
- Revisar comptabilització, suma aritmètica, raonabilitat de l’ingrés i de conformitat

amb els contractes o document acreditatiu.

IX. DESPESES DE PERSONAL

9.1. Anàlisi de l’evolució interanual de les despeses de personal. Evolució de la despesa
mitjana per treballador. Memoràndum amb conclusions.

9.2. Analitzar l’evolució mensual dels comptes de l’àrea durant l’exercici.

9.3. Analitzar els resums mensuals de nòmines i verificar la correcta comptabilització de les
nòmines.

9.4. Seleccionar una mostra de nòmines i verificar: sou segons conveni, evidència del
pagament, alta a la Segurietat Social, inclusió al TC2, càlcul del tipus de retenció, etc…

9.5. Seleccionar una mostra de bestretes i verificar la seva autorització, import i cancel·lació.

9.6. Anàlisi de les remuneracions pendents de pagament al tancament de l’exercici i
verificació de la seva posterior cancel·lació.
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9.7. Conciliació global de la despesa de personal amb la base de retenció del treball
personal.

9.8. Verificació de la meritació d’altres complements i pagues.

X. APROVISIONAMENTS I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

10.1. Anàlisi de l’evolució interanual.

10.2. Analitzar l’evolució mensual dels comptes de l’àrea durant l’exercici.

10.3. Sol·licitar desglossament de les despeses i compres, bonificacions, descomptes i
devolucions per mesos:

- Comprovar que coincideix amb comptabilitat.
- Fer una revisió analítica de les compres i investigar i demanar explicació de

variacions més significatives.

10.4. Realitzar una prova de detall:

- Fer selecció de les comandes i factures que volem revisar.
- Revisar ordres de compra/despesa aprovades.
- Revisar que siguin fiscalment acceptables, comptabilització, suma aritmètica,

raonabilitat de la despesa i conforme amb els contractes o document acreditatiu.
- Comprovar que els descomptes i abonaments estiguin degudament documentats.
- Revisar verificació de preus i quantitats entre albarans i factures.
- Comprovar que en les notes d’abonament s’apliquen els mateixos preus que en la

factura.
- Implicacions amb l’àrea de proveïdors.

XI. IMPOSTOS

11.1. Elaboració de quadre de comptes de l’àrea relacionats amb l’impost d’origen.

11.2. Anàlisi i valoració de possibles inspeccions i actes obertes (circularització assessors
fiscals, carta de manifestacions).

11.3. Retencions a compte (IRPF).

11.4. Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
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11.5. Resta d’impostos.

En el cas de l’auditoria pública de comptes anuals del Consorci Mobilitat x Eivissa, els
apartats IX i X relatius a despeses de personal i aprovisionaments i altres despeses de
gestió respectivament, seran substituïts per l’anàlisi de les despeses financeres en un
apartat específic en el que es duran a terme les següents proves:

DESPESES FINANCERES

1. Proves analítiques per a comprovar la raonabilitat de la despesa per interessos de
l’exercici en funció dels deutes contrets i els tipus d’interès pactats en cada contracte.

2. Proves substantives de revisió dels càrrecs per interessos i altres despeses financeres.

3. Verificació del tractament correcte en la periodificació d’interessos, així com el seu càlcul.

4. Càlcul de la meritació d’interessos no abonats.

5.2.6. Continguts específics de les auditories de compliment i operatives

Auditoria de compliment

El anàlisi comportarà la revisió mitjançant tècniques d’auditoria dels següents extrems:

- Compliment de les normes relatives a la gestió i administració de la societat en els
aspectes pressupostari, econòmic, financer i patrimonial que li resulten d’aplicació.

- Revisió formal dels estats que integren els comptes anuals de la societat, comprovant que
la seva tramitació i rendició es realitzen d’acord amb la normativa d’aplicació.

- Compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat social i les derivades de la
normativa mercantil.

- Adequació dels convenis i pactes subscrits d’acord amb les normes legals vigents.

- Adequació de la contractació de béns i serveis, tant de funcionament com, en el seu cas,
d’inversions, a les disposicions de la normativa de contractes del sector públic.

L’abast d’aquest control inclourà els contractes licitats i adjudicats en l’exercici objecte de
control, així com aquells altres que havent estat adjudicats en exercicis anteriors, s’executen
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durant l’exercici auditat. Igualment, s’analitzarà la contractació menor de l’exercici objecte de
control.

Sobre una mostra representativa dels contractes formalitzats s’analitzarà:

- El compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació en la seva activitat contractual.

- Procediments de contractació ajustats a les normes de contractació administrativa o
a les instruccions internes de contractació.

- Competència de l’òrgan que dur a terme l’adjudicació.
- Compliment del contracte.
- Adequació de les despeses als terminis establerts en el contracte.

Sobre una mostra representativa dels contractes menors es revisarà la concentració de
proveïdors i possibles incompliments de la normativa d’aplicació:

- Descripció del procediment aplicat per a la tramitació de contractes menors.
- Comprovar que no es tracta de contractes menors successius per a l’adquisició de

béns o serveis de caràcter recurrent, periòdic o permanent.

- Contractació i despeses de personal:

a) Revisió analítica de les dades de personal i nòmines de la societat.
b) Revisió de les altes i baixes de personal en el període objecte de control, comprovant

l’existència de procediments, justificació de la necessitat i polítiques retributives.
c) Verificació que en els processos selectius s’han respectat els principis de capacitat,

mèrit, igualtat i no discriminació, així com els de publicitat i concurrència.
d) Comprovació de l’adequació dels pactes i convenis subscrits amb el personal a les

normes vigents, especialment en allò referent a limitacions, increments retributius,
etc.

e) Comprovació de les despeses salarials, dels conceptes retributius i imports, així com
les despeses de seguretat social.

f) Anàlisi específica dels llocs d’Alta Direcció, amb l’objecte de comprovar els
procediments de selecció, retribucions, existència de clàusules de blindatge, poders,
pactes de no concurrència, etc.

- Endeutament:

a) Verificació que les operacions d’endeutament respecten les limitacions establertes en
la normativa reguladora de les hisendes locals.

b) Anàlisi d’operacions amb compromís de pagament ajornat que, implícita o
explícitament, comporten operacions financeres i la seva hipotètica afectació.
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Auditoria operativa

- Anàlisi de l’estructura organitzativa, desenvolupament de funcions i organigrama jeràrquic.

- Anàlisi del procediment d’elaboració i seguiment de pressupostos.

- Anàlisi de sistemes de comptabilitat analítica.

- Anàlisi del procediment d’establiment i seguiment d’objectius generals per àrees o
activitats.

- Anàlisi d’indicadors de gestió, quadres de comandaments i altres instruments utilitzats per
la direcció.

- Anàlisi de sistemes d’avaluació del rendiment del personal i establiment de retribucions per
objectius.

- Anàlisi de la situació financera i patrimonial de la societat.

- Anàlisi genèrica de l’activitat de la societat, amb l’objecte de plasmar les magnituds més
significatives.

- Anàlisi del compliment i seguiment de plans estratègics o objectius a mig i llarg termini.

- Anàlisi de procediments de control de qualitat, índex de satisfacció d’usuaris, etc.

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:
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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.
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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 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.

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

Signat electrònicament per:
La interventora
Maria Ana Tur Díaz
Eivissa, 13/10/2022


