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Introducció
El partit polític Poble Actiu, va ser constituït amb la finalitat de contribuir democràticament en
la determinació política municipal i en la formació de voluntat política dels ciutadans, així com
promoure la participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la
representació i recolzament a candidats en les corresponents eleccions.
El present informe emès per la direcció d’aquesta formació política té com objectiu la
descripció del conjunt de processos dissenyats pel control de les operacions internes a fi
d’assolir un grau raonable de transparència i seguretat, i de protecció patrimonial, dins un
marc de respecte a l’estructura organitzativa i de la declaració de principis d’aquest partit.
Aquest model de control intern es troba implantat en la seu central del partit. D’aquesta
estructura organitzativa s’han identificat els riscos potencials que cal cobrir, atenent a criteris
quantitatius i de probabilitat d’ocurrència.
Poble Actiu és una formació sense operativa financera. És per aquesta raó que els sistemes de
control intern del partit es resumeixen en:
 Els processos pel compliment de les obligacions en matèria comptable i de formulació
dels Comptes Anuals i registre dels mateixos davant la Sindicatura de Comptes i del
“Tribunal de Cuentas” tal i com estableix la legislació vigent en matèria comptable i la
Llei de Partits.

Aquest model de control intern ha estat dissenyat pels propis responsables de l’àrea
d’administració i finances del partit, i assessorat i fiscalitzat per professionals externs a
aquesta formació.

Objectius del control intern
L'objectiu del control intern és el de donar compliment a la legislació vigent, i permetre
als membres de l'organització l'efectiu compliment de les seves responsabilitats i de les
obligacions de la formació política.

Mitjans de la formació política en el Control intern
Aquesta formació política disposa de mitjans externs a fi de portar a terme aquesta tasca.
Internament no es disposa de mitjans propis.

