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1. PRESENTACIÓ 

La Sindicatura de Comptes presenta aquesta Memòria per oferir a les Corts 
Valencianes informació detallada sobre la seua activitat al llarg de l'any 2007, tant pel 
que fa al control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, 
com quant a la seua organització i funcionament intern. 

En referència a l'activitat de la Sindicatura, s'ha de ressenyar l'execució del Programa 
Anual d'Actuació de la institució per a 2007, així com l'aprovació -per Acord del Consell 
de la Sindicatura de 20 de desembre de 2007- del Programa Anual d'Actuació per a 
2008. 

En execució del Programa de 2007, s'han fiscalitzat els ens que comprén el Compte 
General de la Generalitat de l'exercici de 2006, les cinc universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana, les cambres de comerç i el seu Consell i els Fons de 
Compensació Interterritorial. 

En relació amb el sector púbic local, durant l'exercici de 2007 es van aprovar els 
informes inclosos en el Programa d'Actuació de 2006 relatius a la fiscalització de la 
gestió i el control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl 
corresponent a l'exercici de 2006 i a la revisió dels municipis que no havien presentat 
el Compte General de cap dels exercicis del període 1999 a 2004. 

Pel que fa a l'organització i el funcionament intern de la Sindicatura, s'inclouen en 
aquesta Memòria els acords del Consell d'especial rellevància, els importants avanços 
en la utilització dels recursos informàtics i de la biblioteca i els acords sobre el personal 
de la institució i tot allò que concerneix la seua formació. 

Completen la Memòria els aspectes institucionals, tant els interns, com els que afecten 
les relacions externes. Entre els primers, mereix ser destacada la renovació, per al 
període previst de tres anys, del mandat com a síndic major de Rafael Vicente Queralt, 
així com la celebració per primera vegada d'una reunió del Consell fora de la seu de la 
Sindicatura, concretament al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. A part 
d'això, també s'hi recullen les relacions i la col·laboració amb altres òrgans de control 
extern, amb unes altres institucions de la Comunitat Valenciana i amb EURORAI. 
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2. ASPECTES D'INTERÉS 

2.1 Premi d'Investigació "Mestre Racional" 

La Sindicatura de Comptes convoca amb una periodicitat biennal el Premi 
d'Investigació "Mestre Racional", per a treballs inèdits sobre temes d'investigació 
financera, comptable o de contractació administrativa relacionats amb el sector públic 
estatal, autonòmic i local, orientats de forma preferent a la problemàtica del control del 
dit sector. 

El Consell de la Sindicatura, en la sessió de 28 de novembre de 2006, acordà 
convocar el VII Premi d'Investigació "Mestre Racional", les bases del qual foren 
publicades en el DOGV número 5.411, de 20 de desembre de 2006, i en la pàgina 
"web" de la institució. 

Ja en 2007 es va dissenyar un fullet informatiu sobre la convocatòria del premi, que 
fou tramés a universitats, organismes i institucions relacionats amb les matèries 
objecte del premi. 

El Consell, en la seua reunió de 19 de juliol de 2007, designà els membres del jurat del 
premi: 

President: Rafael Vicente Queralt, síndic major 

Vocals: Juan Francisco Julià Igual, rector de la UPV 

 Joaquín A. Rodrigo García, degà-president del Col·legi d'Economistes 
de València 

 Vicente Orts Ríos, catedràtic de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la 
UJI 

  María Iborra Juan, professora titular d'Organització d'Empreses de la UV 

 José Manuel Canales Aliende, catedràtic de Ciència Política i de 
l'Administració de la UA 

En acabar el termini d'admissió dels treballs (30 d'octubre de 2007), s'hi havien 
presentat quatre obres, amb els títols següents: 

- "L'eficàcia del quadre integral en el control estratègic de les entitats públiques" 

- "Nous temps en la fiscalització de la contractació pública" 

- "Indicadors financers i patrimonials dels ajuntaments a la Comunitat Valenciana 
per al període 1994-2005" 

- "El pressupost local com a instrument de gestió i planificació pública" 

Tal i com establien les bases de la convocatòria, els dits treballs es van enviar a tots 
els membres del jurat perquè els analitzessen i valoressen. 

En el primer trimestre del present any 2008 es convocarà el jurat que decidirà el premi. 
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2.2 D'altres aspectes d'interés 

En el mes de gener de 2007, concretament el dia 19, es va signar el conveni de 
donació del "Llegat Ramón Muñoz", entre el síndic major, Rafael Vicente, en qualitat 
de secretari general d'EURORAI, i el senyor Ramón Muñoz mateix. 

El senyor Muñoz Álvarez ha prestat serveis en diversos òrgans públics de control 
extern, amb relacions tant nacionals com autonòmiques i internacionals, i ha 
aconseguit reunir un conjunt d'insígnies, medalles i segells commemoratius 
d'esdeveniments celebrats per distintes institucions i organitzacions de control extern. 
Aquesta àmplia col·lecció va ser donada a aquesta Sindicatura perquè és la seu 
d'EURORAI. 

El 24 de maig de 2004 les Corts elegiren, per a un període de sis anys, els tres síndics 
que actualment formen el Consell de la Sindicatura, i el 2 de juny del mateix any el 
president de la Generalitat designava síndic major Rafael Vicente Queralt per a un 
període de tres anys. Complit el mandat, el president de la Generalitat va renovar, el 
28 de maig de 2007, Rafael Vicente com a síndic major per a un nou mandat de tres 
anys. Tot això en compliment del que s'estableix en la Llei de creació de la 
Sindicatura. 

La Sindicatura presentà, el 29 de maig, la Memòria corresponent a l'exercici de 2006 i 
els comptes anuals, tal i com s'estableix en l'article 12 de la seua Llei de creació; però, 
per primera vegada, els dits comptes havien sigut auditats, seguint la línia de 
transparència que marcava el Pla Triennal. El Consell de la Sindicatura havia acordat 
sotmetre els seus comptes al control extern; a aqueix efecte tramità un expedient de 
contractació i l'empresa seleccionada en va fer l'informe d'auditoria corresponent. 
Aqueix informe va ser el que acompanyà els comptes que foren presentats a les Corts. 
I aquest mateix dia van estar disponibles en la nostra pàgina "web". 

El 26 de juliol la Sindicatura va realitzar, per primer vegada des de la seua creació, una 
reunió del seu Consell fora de la pròpia seu. El lloc elegit va ser el Reial Monestir de 
Santa Maria de la Valldigna, a Simat, per tractar-se d'un element patrimonial 
emblemàtic per a la Comunitat, reconegut com a tal en el nostre Estatut, i perquè 
s'aprovava l'informe del Compte General de les entitats locals. Al finalitzar la reunió, 
els membres del Consell foren rebuts per representants de la Fundació Jaume II el 
Just i per alcaldes de la comarca i es va descobrir una placa commemorativa de la 
celebració del Consell. 

Per acabar, es pot destacar que el 13 de desembre tingué lloc l'acte de lliurament de 
les insígnies d'or de la Sindicatura. L'any 2007 aquestes van correspondre als 
funcionaris que sumaven vint anys de serveis a la institució: Rafael Gomar Lloret, Mª 
Josefa Lacreu Cuesta, José Carlos Leiva Romero, Ricardo March García. Joan Emili 
Quiles Muñoz, Antonia Ribera Torrentí, Carmen Segura Cardona i Juan Vicente 
Martínez Zaragoza; a la síndica Marcela Miró Pérez i al síndic Antonio Mira-Perceval 
Pastor per haver complit la meitat del seu mandat com a síndics, i a la presidenta de 
les Corts; tot això d'acord amb la normativa que regula la concessió de les dites 
insígnies. 

L'acte es va fer a la Sala Vinatea de les Corts. A més a més, s'hi va realitzar l'acte de 
comiat del secretari general Enrique Monlleó Gerardo. 
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Enrique Monlleó ha ocupat el càrrec de secretari general de la Sindicatura de Comptes 
des de la seua creació en 1985, i al llarg de tot aquest temps ha exercit les seues 
funcions amb gran professionalitat, esforç i dedicació. 

L'actual Consell de la Sindicatura és conscient que una part important del 
reconeixement general assolit per la Sindicatura s'ha degut a l'encertat treball 
desenvolupat de manera incansable pel secretari general, tant en l'aspecte 
organitzatiu, com en l'aspecte humà, ja que ha sigut per a tot el personal un clar 
exemple de vocació pel servei públic. 

En reconeixement als mèrits esmentats, el Consell de la Sindicatura acordà nomenar 
el senyor Enrique Monlleó Gerardo secretari general honorari de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana. 

En l'àmbit institucional, a escala europea, la tasca duta a terme pels serveis de la 
Secretaria General de l'Organització Europea de les Institucions Regionals de Control 
Extern del Sector Públic (EURORAI), en la seu de la Sindicatura de Comptes, ha estat 
dedicada en gran part a organitzar el sisé congrés de l'associació, que tingué lloc els 
dies 22 i 23 d'octubre a Crans-Montana (Suïssa), i al qual van assistir cent setanta 
participants procedents de disset països. Durant l'assemblea general dels membres 
d'EURORAI, celebrada en el marc del congrés, es va elegir un nou Comité Directiu, en 
el si del qual el síndic major de la Sindicatura de Comptes continua exercint el càrrec 
de secretari general de l'associació, tal com està estipulat en els estatuts. 

S'ha de destacar encara la publicació, per part de la Secretaria General d'EURORAI, 
de la segona edició de l'estudi comparatiu "El control extern del sector públic regional a 
Europa", així com les labors d'actualització i ampliació de la informació continguda en 
la "web" de l'Organització: www.eurorai.org. 

De tot això i d'altres activitats i notícies sobre EURORAI es tractarà més àmpliament 
en l'apartat sisé d'aquesta Memòria, dedicat als aspectes institucionals. 
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3. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ PER A 2007 

En el marc del Pla Triennal 2005-2007, aprovat pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes l'11 de novembre de 2004, la Sindicatura havia efectuat la planificació 
detallada de les seues operacions en l'últim exercici del període 2005-2007, per mitjà 
del Programa Anual d'Actuació de 2007. Igual com el d'anys anteriors, tingué un 
caràcter detallat, per assegurar que les actuacions de la Sindicatura estiguessen 
plenament integrades amb les propostes del Pla Triennal i es realitzessen per assolir 
les metes i els objectius prevists en el dit Pla. Així es va complir un objectiu detallat 
establit en el Pla Triennal, el 3.9, que pretenia integrar els programes anuals d'actuació 
en el Pla Triennal. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 de desembre de 2006, 
aprovà el Programa Anual d'Actuació corresponent a l'any 2007, que va ser tramés a 
les Corts el 17 de gener de 2007. 

El Programa Anual d'Actuació de 2007 està, òbviament, desenvolupat en el context de 
les dues principals àrees del sector públic valencià, la Generalitat i les entitats locals, i 
de les circumstàncies i els riscs que previsiblement afectaran els distints ens en el 
període. En el Programa s'assenyalaven quines entitats seran objecte de fiscalització, i 
quines no, els abasts concrets i les raons de l'elecció feta. Tot això conformement a 
l'article 14.6 de la Llei de Sindicatura de Comptes. 
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4. EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ DE L'ANY 2007 

4.1 Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat 
corresponent a l'exercici de 2006 

4.1.1 Contingut del Compte General 

El Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2006 comprén, segons l'article 73 
del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), 
totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant 
l'exercici per la Generalitat, les entitats autònomes, les empreses públiques i les 
fundacions públiques. Així, el Compte General, en l'exercici de 2006, estava format 
pels comptes dels següents ens que integren la Generalitat: 

a) L'Administració de la Generalitat 

b) Les entitats autònomes: 

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

Agència Valenciana de Salut 

Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública 

Institut Cartogràfic Valencià 

Institut Valencià d'Estadística 

Institut Valencià d'Investigacions Agràries 

Institut Valencià de la Joventut 

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

Tribunal de Defensa de la Competència 

c) Les empreses públiques i d'altres ens: 

Grup CACSA 

Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. 

Societat de Gestió del Palau de les Arts de València, S.L. 

Grup Institut Valencià d'Habitatge 

Institut Valencià d'Habitatge, S.A. 

Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 

Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A. 

Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 

Grup Projectes Temàtics 

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A. 

Aeroport de Castelló, S.L. 
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Centre d'Oci "Mundo Ilusión", S.L. 

Ciutat de la Llum, S.A. 

Grup Radiotelevisió Valenciana 

Radiotelevisió Valenciana 

Ràdio Autonomia Valenciana, S.A. 

Televisió Autonòmica Valenciana, S.A. 

Grup SEPIVA 

Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, S.A. 

Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 

Grup VAERSA 

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. 

Reciclatge de Residus de la Marina Alta, S.A. 

Residus Industrials de la Fusta i Afins, S.A. 

Reciclats i Compostatge, "Piedra Negra", S.A. 

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 

Agència Valenciana de l'Energia 

Agència Valenciana de Prestacions Socials, S.A.U. 

Agència Valenciana de Seguretat Alimentària 

Agència Valenciana del Turisme 

Centre Superior d'Investigació en Salut Pública 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A. 

Comité Econòmic i Social 

Comunitat Valenciana d'Inversions, S.A. 

Consell Valencià de l'Esport 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. 

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana 

Ens Prestador de Serveis de Certificació Electrònica 

Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 

Entitat Pública de Transport Metropolità de València 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Institut per a l'Acreditació i Avaluació de les Pràctiques Sanitàries, S.A. 

Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana 

Institut Valencià d'Art Modern 

Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats 
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Institut Valencià de Cinematografia "Ricardo Muñoz Suay" 

Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

Institut Valencià de Finances 

Institut Valencià de l'Exportació, S.A. 

Institut Valencià de la Música 

Projecte Cultural de Castelló, S.A. 

Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la C.V., S.A.U. 

Teatres de la Generalitat Valenciana 

d) Fundacions públiques de la Generalitat: 

Fundació de la C.V. "La Llum de les Imatges" 

Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts Escèniques 

Fundació de la C.V. Biennal de les Arts 

Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de la C.V. 

Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la C.V. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Hospital Clínic de València 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Hospital Universitari "La Fe" de 
València 

Fundació Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània 

Fundació Servei Valencià d'Ocupació de la C.V. 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola 

Fundació de la C.V. per a l'Estudi de la Violència 

Fundació Valenciana de la Qualitat 

Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Audiovisual 

Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències 

Fundació Mediambiental de la C.V. "Buseo" 

Fundació de Drets Humans de la C.V. 

Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea 

Fundació de la C.V. per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte 

Fundació de la C.V. "Aigua i Progrés" 

Fundació de la C.V. per a l'Estudi, Prevenció i Assistència a les 
Drogodependències 

Fundació d'Estudis Borsaris i Financers, F.C.V. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Hospital General Universitari 
d'Alacant 
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Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l'Hospital General 
Universitari d'Elx 

Fundació de la C.V. Palau de les Arts 

Fundació de la C.V. per a la Investigació Agroalimentària "Agroalimed" 

Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la C.V. 

Fundació de la C.V. Marca de Garantia del Port de València 

Fundació de la C.V. Universitat Internacional de València 

Fundació de la C.V. "Enfront de la Discriminació i els Maltractes Tolerància 
Zero" 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Hospital Universitari "Doctor 
Peset" de València 

Fundació de la C.V. Consell Mundial de les Arts 

Fundació de la C.V. "Costa Azahar" Festivals 

Fundació de la C.V. per al Medi Ambient 

4.1.2 Objectius generals de la fiscalització 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat 
realitzada per la Sindicatura de Comptes, estan considerats en l'article 8.3 de la Llei de 
Sindicatura de Comptes, segons el qual els informes hauran de: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d'acord amb 
els principis comptables que hi són d'aplicació. 

b) Determinar si s'ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s'ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment dels objectius prevists. 

Addicionalment, s'ha de fer constar que els informes emesos també han de complir el 
que s'estableix en l'últim paràgraf de l'article 8.3 citat. 

Els apartats a) i b) anteriors es corresponen amb les auditories financeres i de 
compliment de la legalitat, i els c) i d), a auditories d'economia, eficiència i eficàcia, que 
s'engloben en el concepte d'auditoria operativa. 

Segons la Llei de la Sindicatura de Comptes, l'activitat fiscalitzadora, que comprén els 
quatre tipus d'auditoria indicats, s'ha de portar a efecte sobre el conjunt del sector 
públic valencià (article 1), que bàsicament comprén la Generalitat, formada pel conjunt 
d'institucions detallat en l'apartat 4.1.1 anterior i les entitats locals (article 2.1.b de la 
mateixa Llei), sense oblidar les universitats públiques i les cambres de comerç. 

No s'estableix en la Llei de la Sindicatura de Comptes cap ordre de prioritat o prelació, 
ni sobre les entitats que han de ser fiscalitzades, ni sobre el tipus d'auditoria que s'hi 
ha de realitzar. Ha de ser la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la iniciativa 
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fiscalitzadora que li concedeix l'article 14, apartats 1 i 6, de la seua Llei de creació, qui, 
per mitjà dels programes anuals d'actuació, establisca els ens que seran fiscalitzats 
cada any i el tipus d'auditoria que s'hi ha de practicar. 

Conformement al que es preveu en el Pla Triennal 2005-2007 de la Sindicatura de 
Comptes i en el Programa Anual d'Actuació de 2007, el conjunt d'entitats que formen 
la Generalitat s'ha agrupat en tres nivells de control, segons els objectius i abasts 
concrets establits per a cada una de les fiscalitzacions. El nivell de control general 
s'aplica als ens més significatius d'aquells que componen la Generalitat; el control 
sobre àrees significatives, o fiscalització focalitzada en determinades àrees, es realitza 
sobre les entitats de dimensió mitjana, i el control formal de la rendició de comptes es 
du a terme sobre la resta d'entitats no incloses en els nivells de control anteriors. En 
els següents paràgrafs s'amplia la informació sobre aquesta matèria. 

En compliment de l'article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, i com una part 
important del treball efectuat, els informes de la Sindicatura inclouen un apartat en el 
qual es recullen les recomanacions considerades més rellevants per a millorar 
determinats aspectes del procediment, de la gestió o dels sistemes de control intern 
que havien sorgit a partir de la realització de les distintes fiscalitzacions. En febrer de 
2007 es va demanar, als responsables dels diferents ens que integren la Generalitat, 
que informessen sobre les mesures correctores adoptades per a esmenar les 
deficiències assenyalades en els informes de fiscalització de l'exercici de 2005 i per a 
aplicar les recomanacions efectuades. Les respostes rebudes sobre l'adopció de les 
dites recomanacions han sigut objecte d'anàlisi i seguiment en les fiscalitzacions 
respectives. 

Addicionalment, s'ha fet una auditoria operativa del "Programa d'investigació i 
desenvolupament tecnològic" i del "Programa d'alta especialització en tecnologies 
industrials", gestionats per l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat 
Valenciana, els resultats de la qual es mostren en el volum III de l'Informe. 

L'Informe del Compte General de la Generalitat Valenciana corresponent a l'exercici de 
2006 va ser aprovat, després de trametre'l als comptedants per a les al·legacions, per 
Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes del dia 12 de desembre de 2007. Va 
ser lliurat a la presidenta de les Corts Valencianes i al president de la Generalitat el dia 
21 de desembre de 2007. Aqueix mateix dia l'Informe podia ser consultat per tots els 
ciutadans en la pàgina "web" d'aquesta Sindicatura. 

4.2 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana de l'exercici de 2006 

El contingut d'aquest informe, el componen les fiscalitzacions de les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana, que són: Universitat de València-Estudi 
General, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I, 
amb seu a Castelló de la Plana, i Universitat Miguel Hernández d'Elx. 

Es va fer un control sobre àrees significatives dels comptes de la Universitat de 
València i de la Universitat Politècnica de València i un control formal de la rendició de 
comptes en la resta d'universitats públiques. 
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Igual com el del Compte General, l'informe de fiscalització de les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana de l'exercici de 2006 va ser aprovat pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes el dia 12 de desembre de 2007 i lliurat a la presidenta de les 
Corts Valencianes i al president de la Generalitat el dia 21 de desembre de 2007, 
alhora que podia ser consultat en la pàgina "web" de la institució. 

4.3 Informe de fiscalització de les cambres de comerç de la Comunitat 
Valenciana de l'exercici de 2006 

Les cambres de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana objecte de 
fiscalització foren les d'Alacant, Alcoi, Castelló, Oriola i València, així com el Consell de 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, de les 
quals es va fer un control referit a àrees significatives. 

També l'informe de fiscalització de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana 
de l'exercici de 2006 va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el dia 12 
de desembre de 2007 i lliurat a la presidenta de les Corts Valencianes i al president de 
la Generalitat el dia 21 de desembre de 2007. Des d'aqueix mateix dia l'informe podia 
ser consultat en la pàgina "web" de la Sindicatura. 

4.4 Informe de fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial de 
l'exercici de 2006 

La realització d'aquest informe estava prevista en el Programa Anual d'Actuació de la 
institució per a l'any 2007. Els treballs començaren en juliol d'aqueix mateix any i, 
després de donar compte de l'esborrany al Consell de la Sindicatura, aquest acordà 
trametre'l per a al·legacions el 15 de novembre de 2007. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes n'aprovà l'informe definitiu en la reunió del dia 
5 de desembre de 2007. El 22 de febrer del present any es va trametre a la presidenta 
de les Corts Valencianes i al president de la Generalitat. Des d'aqueix mateix dia 
l'informe podia ser consultat en la pàgina "web" de la Sindicatura. 

4.5 Informes relatius a entitats locals 

4.5.1 El Compte General de les Entitats Locals de l'exercici de 2005 

Durant els anys 2006 i 2007 es va gestionar la petició anual dels comptes de l'exercici 
de 2005. 

De novembre de 2006 al 5 d'abril de 2007, s'han fet requeriments a les entitats locals 
en el cas que: 

- No constés que haguessen aprovat el Compte General. 

- No haguessen tramés la informació dels contractes adjudicats en l'exercici de 
2005. 

- Els estats financers no estiguessen signats. 

- Els estats financers presentessen inconsistències (tant la liquidació del 
pressupost, com el balanç i el compte de resultats). 
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- No haguessen tramés l'acta d'arqueig a 31 de desembre de 2005, així com les 
conciliacions bancàries a la dita data. 

Els 564 requeriments efectuats han servit perquè 299 entitats locals esmenessen els 
defectes detectats. 

El resultat de la rendició anual dels comptes de l'exercici de 2005 a data 30 d'abril de 
2007, era el següent: 

 
 
 
 

Entitats locals 

 
Nombre 

d'entitats 
existents 

Nombre 
d'entitats 

sense 
pressupost 

 
Documentació 

retuda a 
30-04-07 

 
Percentatge 
de comptes 

retuts 

Ajuntaments: 

- Població < 5.000 habitants 

- Població entre 5.000 i 20.000 h. 

- Població > 20.000 habitants 

Diputacions provincials 

Àrea metropolitana 

Mancomunitats 

Consorcis 

Entitats locals menors 

Organismes autònoms 

Societats mercantils públiques 

 

395 

94 

53 

3 

2 

56 

40 

7 

112 

68 

 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

10 

1 

21 

3 

 

368 

92 

53 

3 

2 

49 

29 

6 

87 

62 

 

93 % 

98 % 

100 % 

100 % 

100 % 

94 % 

97 % 

100 % 

96 % 

95 % 
 

Les entitats locals que han usat Internet per a rendir el Compte General de l'exercici de 
2005 són 672. 

 
Tipus d'entitat/ens Total C.V. 

Municipis 451 

Províncies 3 

Mancomunitats 43 

Àrees metropolitanes 2 

Entitats locals menors 5 

Consorcis 24 

Organismes autònoms 86 

Societats mercantils públiques 58 

TOTAL 672 
 

Durant l'any 2007 es van realitzar els treballs per a l'elaboració, aprovació i publicació 
del "Compte General de les Entitats Locals de 2005". El Consell de la institució, en la 
sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2007, examinà el Compte General de les 
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Entitats Locals presentat per a la seua aprovació pel síndic encarregat, en virtut del 
que es disposa en l'article 17 de la Llei de la Sindicatura de Comptes. Una vegada vist 
el compte, el Consell acordà aprovar-lo i publicar-lo en la pàgina "web" i en suport 
informàtic. El 27 de juliol va ser lliurat a la presidenta de les Corts Valencianes, i 
aqueix mateix dia estigué disponible en la nostra pàgina "web". 

A partir de l'anàlisi de les variables bàsiques que defineixen el comportament 
economicofinancer de les entitats locals, l'informe posava en relleu l'evolució i situació 
de les dites entitats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i tingué per objecte informar 
sobre la gestió duta a termes pels agents locals en l'exercici de 2005. 

En els quadres següents figuren degudament enumerades les quaranta entitats locals 
(el 5%, sense tenir en compte les entitats sense activitat) que no presentaren els seus 
comptes corresponents a l'exercici de 2005 a la data de tancament de l'informe (30 
d'abril de 2007), quan calia que els haguessen presentats en la Sindicatura de 
Comptes abans del dia 31 d'octubre de 2006. 

En qualsevol cas, el fet de no rendir comptes constitueix un incompliment greu de 
l'obligació que tenen els qui gestionen fons públics. 

El nombre de municipis que no enviaren la informació sol·licitada va ser de vint-i-nou; 
representen un 1% de la població total de la Comunitat Valenciana i en són vint-i-set 
els que tenen una població inferior a cinc mil habitants. La relació d'aqueixos 
municipis, classificats per províncies, és la següent:. 

 
Nombre Municipi Província 

1 Benasau Alacant 

2 Confrides Alacant 

3 Orxeta Alacant 

1 Algímia d'Almonesir Castelló 

2 Atzeneta del Maestrat Castelló 

3 Benafigos Castelló 

4 Castell de Vilamalefa Castelló 

5 Cortes de Arenós Castelló 

6 Culla Castelló 

7 Lludient Castelló 

8 Navaixes Castelló 

9 Suera Castelló 

10 Teresa Castelló 

11 Xodos Castelló 

12 Sucaina Castelló 
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Nombre Municipi Província 

1 Ademús València 

2 Andilla València 

3 Benimuslem València 

4 Bunyol València 

5 Cortes de Pallars València 

6 Dosaigües València 

7 Favara València 

8 La Llosa de Ranes València 

9 La Pobla del Duc València 

10 Massalavés València 

11 Pedralba València 

12 Segart València 

13 Toixa València 

14 Vilamarxant València 
 

La relació de mancomunitats que no han enviat la documentació és la següent: 

 
Nombre Mancomunitats Província 

1 Serveis Socials Baix Segura Alacant 

2 Vall del Pop Alacant 

3 Alt Millars Castelló 
 

El consorci que no ha atés la sol·licitud d'informació és Xarxa Jovesnet, de la província 
de València. 

La relació d'organismes autònoms que no han enviat la documentació. és la següent: 

 
Nombre Organismes autònoms Localitat 

1 Ens Agrícola Municipal Sueca 

2 Hospital Caritat-Residència Ancians Sueca 

3 O.A. de Caràcter Comercial Torís 

4 Patronat Municipal d'Esports de Torís Torís 
 

La relació de les societats mercantils que no han tramés la informació, figura en el 
quadre següent. 
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Nombre Societats mercantils Municipi Província 

1 Promoció Econòmica d'Altura, S.A. Altura Castelló 

2 Instal·lacions Esportives Alzira, S.A. Alzira València 

3 Serveis de Zarra, S.L. Zarra València 
 

La data de tancament, a efectes d'elaboració de la informació agregada i de 
presentació de comptes, ha sigut la de 30 d'abril de 2007. No obstant això, des de l'1 
de maig fins al 25 de maig de 2007, solament han presentat els comptes de l'exercici 
de 2005 a la Sindicatura de Comptes dues entitats: l'Ajuntament de Pedralba i 
l'Ajuntament de la Pobla del Duc, tots dos de la província de València. 

També en aqueix període s'ha rebut l'aprovació del Compte General de les entitats 
següents: 

 
Nombre Entitats locals Província 

1 Alacant Alacant 

2 Beniatjar València 

3 Benimodo València 

4 Coix Alacant  

5 Guadasséquies València 

6 Pedralba València 

7 Piles València 

8 Rafal Alacant  

9 Salem València 

10 Sanet i Negrals Alacant 

11 Setaigües València 

12 Zarra València 

13 Consorci Mediambiental de la Ribera d'Alzira València 

14 Mancomunitat dels Serrans del Villar de l'Arquebisbe València  
 

Durant el dit període també s'han rebut els següents comptes d'exercicis anteriors: 

- Ajuntament de Catral (província d'Alacant): 2000, 2001 i 2002. 

- Ajuntament de la Vall d'Uixó (província de Castelló): 2001 

- Ajuntament de la Serra d'en Galceran (província de Castelló): 2001. 

- Ajuntament de Cortes de Pallars (província de València): 2000. 

- Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva (província de València): 2003. 
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4.5.2 Comptes de l'exercici de 2006 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió de data 26 d'abril de 2007 
(vegeu el DOCV número 5.521, de 28 de maig de 2007), acordà que les entitats locals 
valencianes rendirien el seu Compte General i la documentació complementària 
prevista en les instruccions de comptabilitat local, exclusivament en suport informàtic, 
d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de 28 de juliol de 2006 de la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat, per mitjà de la qual es recomana un format 
normalitzat del Compte General de les entitats locals en suport informàtic (BOE 
número 189, de 9 d'agost de 2006). Prèviament, el 24 d'abril de 2007, la Sindicatura 
de Comptes i el Tribunal de Comptes subscrigueren un conveni, juntament amb uns 
altres òrgans de control extern de l'Estat, per regular la rendició de comptes de les 
entitats locals a ambdues institucions, amb la finalitat de: 

- Coordinar les funcions fiscalitzadores. 

- Iniciar els passos per a elaborar un registre únic de comptes anuals de les 
entitats locals. 

- Evitar les duplicitats en la fiscalització. 

El nou sistema de rendició de comptes de les entitats locals, que s'ha aplicat ja per als 
comptes corresponents a l'exercici de 2006, presenta -entre altres- les següents 
característiques: 

- Format normalitzat del Compte General de les entitats locals en suport 
informàtic. 

- Rendició en un acte únic al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. 

- Obligació de presentar els comptes exclusivament en suport informàtic. 

El 21 de juny de 2007, i a fi de facilitar la rendició anual dels comptes de l'exercici de 
2006, la Sindicatura de Comptes envià un escrit a totes les entitats locals per cridar la 
seua atenció sobre les modificacions introduïdes en la rendició de comptes de les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana, que afectaven el Compte General 
corresponent a 2006, el termini de rendició del qual finalitzava el 31 d'octubre de 2007. 
També s'hi va indicar que estàvem treballant en les adaptacions necessàries en el seu 
portal a l'objecte de possibilitar -tal com s'ha fet fins ara- la rendició telemàtica dels 
comptes generals de les entitats locals, mitjançant un programa d'ajuda elaborat 
d'acord amb el Tribunal de Comptes. Tot això sense perjudici que cada entitat local 
podia trametre el Compte General corresponent a l'exercici de 2006 en suport 
informàtic, perquè pogués complir amb l'obligació en el termini preceptiu, és a dir 
abans del 31 d'octubre de 2007. 

Es van preparar un total de 650 escrits singularitzats, que foren tramesos a les entitats 
locals el 21 de juny de 2007. 

A fi de facilitar la implantació del nou sistema de rendició, es van organitzar cursos de 
formació dirigits als funcionaris de les entitats locals que havien de trametre els 
comptes. Així, el 16 de juliol de 2007 es va enviar un escrit als ajuntament de població 
superior a 5.000 habitants (174 entitats) i a les tres diputacions, informant-los sobre els 
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cursos de rendició telemàtica que anaven a impartir-se. En els mesos de setembre i 
octubre de 2007 es van impartir els dits cursos a tots els ajuntaments de més de 5.000 
habitants i d'altres entitats locals de la Comunitat Valenciana. Aquests cursos es van 
fer en les tres capitals de província: Alacant, Castelló i València. 

Posteriorment, els cursos de formació es van estendre als municipis de menys de 
5.000 habitants, en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2007, en 
col·laboració amb les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València. D'aquests 
cursos o jornades. se'n van fer deu sessions: tres a València i la resta a Gandia, 
Xàtiva, Alcoi, Dénia, Alacant, Rojals i Castelló. 

4.5.3 Informes d'ajuntaments 

Durant l'exercici de 2007 es van aprovar els següents informes corresponents al 
Programa d'Actuació de 2007: 

- Informe de fiscalització de la gestió i control dels recursos que integren el 
patrimoni municipal del sòl, corresponent a l'exercici de 2006. 

- Informe sobre la revisió efectuada als municipis que no havien presentat el 
Compte General de cap dels exercicis del període 1999 a 2004. 

Referit al Programa d'Actuació de 2007, se'n va començar i acabar la fiscalització 
consistent en una sèrie de comprovacions efectuades en els municipis que no havien 
presentat el Compte General en diversos exercicis del període 2000 a 2005, i en 2007 
es va aprovar l'informe relatiu a aqueixa fiscalització. També en 2007 finalitzà el treball 
de camp referit a la fiscalització de cinc dels ajuntaments majors de 50.000 habitants, 
la qual consistia a revisar el procés d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost, 
i el de rendició dels comptes i de la informació que s'ha de facilitar al Ple de 
l'ajuntament en matèria econòmica. 

4.6 Funció jurisdiccional 

L'article 26.3 de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes estableix de forma expressa 
la possibilitat que aquest Tribunal delegue en els òrgans de fiscalització de les 
comunitats autònomes la instrucció de les actuacions prèvies dels procediments 
jurisdiccionals per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable. En l'exercici 
d'aquesta possibilitat, prevista igualment en l'article 4.3 de la seua Llei reguladora, la 
Sindicatura de Comptes ha instruït durant l'exercici de 2007 dos procediments de 
reintegrament per descoberts comptables que ja havien sigut delegats en l'exercici 
anterior per la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, de 8 de novembre i 19 de 
desembre de 2006 respectivament, i que són els que detallem a continuació. 

 
Acts. prèvies 

número Ram Província 

129/06-0 

Entitats locals 

Ajuntament de Fortaleny València 

143/06-0 

Entitats locals 

Ajuntament de Toixa València 
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Les citades delegacions es basaven en l'"Informe de seguiment dels onze municipis 
que foren objecte de l'informe de 22 de desembre de 2003", en el qual s'analitzaven 
aquells municipis de més de 900 habitants que no havien presentat el Compte General 
en el període de 1994 a 2000. 

Després de la delegació feta pel Tribunal de Comptes, la instrucció de procediments 
jurisdiccionals, la porta a efecte un delegat-instructor, nomenat entre els lletrats de la 
institució, en coordinació amb el Consell de la Sindicatura de Comptes; a aqueix efecte 
es designa un síndic encarregat en cada cas. El delegat-instructor elabora la proposta 
de liquidació provisional dels danys i perjudicis ocasionats a la Hisenda pública, tant la 
Hisenda de l'Estat, com la Hisenda autonòmica valenciana, o les hisendes de les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana. 

La proposta de liquidació provisional, una vegada aprovada pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes, es formalitza en presència del presumpte responsable dels 
danys i perjudicis ocasionats als cabals públics, al qual es requereix perquè en 
formalitze el reintegrament o diposite la quantitat equivalent. En el supòsit que no es 
produïsca el dit reintegrament, el delegat-instructor ordena l'embargament dels béns 
del presumpte responsable en la quantitat suficient. Una vegada finalitzada la 
instrucció del procediment, aquest és elevat al Tribunal de Comptes, on continuarà el 
procediment i es dictarà la sentència que determine de forma definitiva el perjudici 
ocasionat en els fons públics i els responsables de fer-ne el reintegrament. 

Tenint en compte tot això, i en aplicació de la instrucció duta a terme en ambdues 
actuacions prèvies, es pot assenyalar el següent: 

Pel que fa a les actuacions prèvies número 129/06-0, corresponents a l'Ajuntament de 
Fortaleny, que estaven pendents de liquidació provisional; s'ha de dir que aquesta 
liquidació es va practicar amb data 30 de març de 2007, citant a l'acte el Ministeri 
Fiscal i l'Ajuntament de Fortaleny; de la dita liquidació va resultar que no pertocava 
imputar responsabilitat comptable a cap persona, i se'n dóna trasllat al Consell de la 
Sindicatura perquè la trameta al Tribunal de Comptes, amb data 4 d'abril de 2007. De 
tota l'actuació i de l'examen efectuat per la Sindicatura de Comptes en la seua fase 
instructora, en data 28 de maig de 2007 el conseller del Departament Segon de la 
Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes dictà un acte per mitjà del qual 
s'acorda no incoar el procediment de reintegrament per abast i arxivar les actuacions. 

Quant a l'expedient de les actuacions prèvies número 143/06-0, referents a 
l'Ajuntament de Toixa, durant l'exercici de 2007 es va nomenar el senyor Antonio Mira-
Perceval Pastor com a síndic encarregat, i al seu torn es va designar un lletrat-
instructor, tos dos nomenaments per Resolució del síndic major de primer de febrer de 
2007. Així mateix, per mitjà d'una Providència del lletrat-instructor de 8 de febrer de 
2007, s'acordà designar com a secretari del procediment un altre lletrat de la 
Sindicatura. 

Una vegada realitzades les diligències prèvies a fi d'esbrinar els fets que motiven el 
present procediment, el lletrat-instructor realitza l'acte de liquidació provisional, el 8 de 
maig de 2007, citant a aqueix efecte el Ministeri Fiscal i el representant legal de 
l'Ajuntament de Toixa. A partir d'aqueix acte es declarà, de forma prèvia i provisional, 
que els fets analitzats en la present fase instructora no constitueixen cap presumpte 
descobert comptable, ja que no es poden subsumir en els pressupòsits de l'article 72 
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de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de manera que no escau imputar responsabilitat 
comptable a cap persona. Es va donar trasllat de l'expedient al Consell de la 
Sindicatura perquè el trametés al Tribunal de Comptes. El conseller del Departament 
Tercer de la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes dictà, el 18 de juliol de 
2007, un acte en el qual es concloïa la inexistència de descobert comptable, la no 
incoació de procediment jurisdiccional comptable i l'arxiu de l'expedient. 

4.7 Serveis Jurídics 

En relació amb la participació dels Serveis Jurídics en les fiscalitzacions, l'objectiu 
detallat establit en el Pla Triennal 2005-2007 i en el Programa Anual d'Actuació de 
2007, era d'optimar la participació dels Serveis Jurídics en les fiscalitzacions. 

En aquest sentit, la participació dels lletrats es va materialitzar de dues formes: 
mitjançant l'emissió d'informes puntuals concrets sobre aspectes jurídics complexos, 
que excedeixen la competència requerida als equips de fiscalització, i a través de la 
participació programada en entitats i àrees que ofereixen una vessant jurídica 
d'especial rellevància. 

A més a més, en col·laboració amb el Departament d'Informàtica, es va coordinar la 
realització de les accions necessàries per a complir el que preveu la legislació vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En relació amb aquesta 
qüestió, es va dictar l'Acord de 31 d'octubre de 2007 del Consell de la Sindicatura, 
sobre la notificació i inscripció de fitxers de dades de caràcter personal a l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, que va ser publicat en el DOCV i en el BOCV de 9 
de novembre de 2007. 

Les accions dutes a terme es centraren en la realització de l'inventari de tots els fitxers 
que contenen dades de caràcter personal, en el registre dels fitxers en l'Agència de 
Protecció de Dades, en l'avaluació de les mesures de seguretat i en la de les mesures 
organitzatives dels processos, i es va elaborar el document de seguretat. 
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5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSTITUCIÓ 

5.1 Reunions del Consell 

Durant l'any 2007 el Consell de la Sindicatura de Comptes es va reunir en trenta 
ocasions, en les quals va tractar 219 punts en l'ordre del dia. Els de major 
transcendència ja s'han donat a conéixer al llarg d'aquesta Memòria; però s'hi poden 
afegir aquells que, pels seus aspectes pressupostaris o econòmics, tenen certa 
significació: 

- En la reunió del dia 3 d'octubre de 2006, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes aprovà el projecte de pressupost de despeses per a l'exercici de 2007 
i les seues bases d'execució, projecte que es va trametre a les Corts 
Valencianes perquè fos integrat en els pressuposts generals de la Generalitat 
per a l'any 2007. El citat projecte de pressupost ascendia a la quantitat global 
de 5.731.694,00 euros. 

- Aprovada la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007, el 
pressupost definitiu de la Sindicatura de Comptes per a aqueix any quedà fixat 
en 5.731.700,00 euros. 

- En la reunió del dia 19 de febrer de 2007 es va examinar i aprovar la liquidació 
del pressupost d'aquesta Sindicatura corresponent a l'any 2006, del qual va 
resultar un romanent de tresoreria acumulat de 2.149.359,47 euros. 

- El dia 21 de març de 2007, el Consell aprovà el Compte (inclosa la memòria de 
gestió), el balanç i el compte de resultats, amb quadres de resum dels dits 
resultats, de la Sindicatura de Comptes corresponents a l'exercici de 2006 

- El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 26 d'abril de 2007, 
aprovà la Memòria d'Activitats de la Sindicatura de Comptes corresponent a 
l'any 2006 i la seua tramesa a les Corts Valencianes. 

- En la reunió de 10 d'octubre de 2007, el Consell aprovà el projecte de 
pressupost de despeses d'aquesta Sindicatura per a l'any 2008 i les seues 
bases d'execució, i el va trametre a les Corts Valencianes perquè fos integrat 
en els pressuposts de la Generalitat per a l'any 2008. El total del dit projecte de 
pressupost va ser de 6.129.154,00 euros. 

5.2 Dotació d'elements materials i actuacions en l'àmbit de la informàtica 

Els subministraments haguts al llarg de l'any 2007 tingueren per objecte atendre les 
necessitats corrents de la institució. S'ha d'esmentar l'esforç inversor realitzat en 2007, 
seguint la tònica marcada en exercicis anteriors, a l'objecte d'executar com cal el Pla 
Triennal 2005-2007. 

Quant a les activitats en matèria de comunicacions, es va augmentar la velocitat de 
connexió entre la xarxa local de la Sindicatura i la xarxa de la Generalitat Valenciana, 
així com les connexions exteriors perquè les entitats locals poguessen fer la rendició 
telemàtica dels seus comptes, que en l'actualitat implica l'enviament de fitxers de 
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grandària molt superior als que s'estaven transferint. També s'hi introduïren millores en 
el rendiment de la xarxa, mitjançant l'optimització de la seua estructura 

Per augmentar la seguretat del centre de processament de dades, es va canviar la 
ubicació dels servidors principals de la xarxa local i de la xarxa d'accés públic, dotant-
los d'aire condicionat independent, alimentació ininterrompuda i estació meteorològica, 
entre altres  mesures 

5.3 Biblioteca 

En l'any 2007 ingressaren 229 llibres en la biblioteca de la Sindicatura, un 90% dels 
quals, per compra. Aquesta quantitat ha sigut superior a la de l'exercici anterior en un 
total de trenta exemplars. 

Gràcies al conveni signat per tots els òrgans de control extern amb la Universitat de la 
Rioja, en relació amb el programa "Dialnet", es va continuar enviant per correu 
electrònic -conformement a perfils prèviament fixats- un gran nombre de referències 
d'articles de revistes, les quals eren revisades pels usuaris a fi de sol·licitar aquelles 
que estimessen d'interés. Les revistes es controlaven des del moment de la seua 
recepció en "Biblio 3000" i el seu buidatge es va incorporar directament a la base de 
dades per mitjà d'aquest programa. 

Amb el programa "Gestpress" es facilità el servei d'informació de premsa i el seu 
"recull", al voltant de temes d'interés per a la Sindicatura. La creació de carpetes 
temàtiques generals (Compte General, Compte de les Corporacions Locals i d'altres), 
que s'actualitzaren a diari, permeté mantenir informats els usuaris sobre tot allò que 
s'esdevenia i que podia afectar la institució. En l'exercici anterior es van crear carpetes 
temàtiques més concretes, una per cada una de les entitats o institucions fiscalitzades, 
on s'incloïen mensualment les notícies que afectaven qualsevol d'aquestes 
institucions. 

Una vegada desaparegudes les edicions en paper del BOCV i del DOGV i dels 
butlletins oficials de les províncies, des de la biblioteca seguírem efectuant-ne la 
consulta diària, igual com amb el BOE, a fi de poder informar de qualsevol novetat 
interessant. 

L'arxiu de la Sindicatura continuà en una situació de canvi, a conseqüència de 
l'evolució del suport en el qual es rebia la documentació. La implantació del programa 
d'auditoria sense papers "Teammate" va variar el suport en què es rebia la 
documentació. Es feren transferències de documents electrònics i fins i tot s'aprofità el 
mateix programa per crear una estructura informàtica en el servidor de la biblioteca, de 
manera que -seguint el quadre de classificació documental de la Sindicatura- es van 
establir unes rutes on s'ubicaven els arxius dels papers electrònics dels ens 
fiscalitzats. 

Es va completar la informatització del servei i, a més, s'avançà molt sobretot en l'àmbit 
de l'arxiu electrònic, raó per la qual la biblioteca hagué de col·laborar de forma notòria 
amb el departament d'Informàtica, sobretot en l'àmbit de la seguretat. 

Les relacions de col·laboració amb la resta de biblioteques i serveis de documentació 
de la xarxa de la Generalitat, seguiren en augment durant l'exercici de 2007. 
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Continuàrem sol·licitant i rebent informació de les conselleries i de les Corts. A més a 
més, hi hagué una fluida relació amb els serveis de biblioteca i documentació dels 
OCEX. 

5.4 Personal 

L'activitat institucional, pel que fa al personal, vingué a completar les previsions que en 
aqueix sentit es contenien en el Pla Triennal 2005-2007, especialment les referides a 
la introducció de mesures organitzatives que permeteren adaptar-nos als nous entorns 
de treball, caracteritzats per l'ús intensiu de noves tecnologies. 

Amb l'objectiu descrit, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà, en setembre de 
2007, crear un Gabinet Tècnic, l'objecte principal del qual és potenciar de forma 
substancial la capacitat operativa global dels equips de fiscalització en el nou entorn, 
mitjançant l'aplicació de noves tecnologies en la fiscalització. Es va crear el Gabinet 
per proporcionar suport tècnic i humà especialitzat en aquesta matèria als equips de 
fiscalització, impulsar l'aplicació del Pla Triennal, del Programa Anual d'Actuació i de 
les directrius del Consell i dels síndics, i prestar suport tècnic al síndic major i als 
síndics. El Gabinet estaria dirigit per l'auditor designat pel síndic major. 

Com a mesura de suport al Gabinet Tècnic, el Consell acordà en el mes de novembre 
crear un nou lloc de treball: cap de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació i 
Suport. Aquest prestarà suport a tots els equips d'auditoria en matèria d'utilització 
d'eines informàtiques d'auditoria, revisió de sistemes d'informació i noves eines o 
mètodes d'auditoria. També col·laborarà activament amb els equips de fiscalització i 
participarà en treballs relacionats amb les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. 

També es van adoptar unes altres mesures organitzatives, com ara la creació d'un nou 
lloc d'ajudant d'auditoria de corporacions territorials i d'altres ens públics i la 
reclassificació a aquesta modalitat d'un lloc d'ajudant d'auditoria que resultà vacant a 
conseqüència de l'excedència sol·licitada per una funcionària, i finalment es va 
modificar també la forma de provisió del lloc vacant d'auditor. Així mateix es va acordar 
que, al llarg de l'exercici de 2008, es publiquessen les corresponents convocatòries 
públiques de provisió definitiva dels llocs, a l'objecte de reduir-ne al mínim l'ocupació 
provisional. Tant els nous llocs de treball creats, com aquells dels quals s'ha modificat 
la classificació, van ser -després de negociar amb els representants sindicals- inclosos 
en una nova relació de llocs de treball de la institució, la qual fou aprovada pel Consell 
de la Sindicatura en data 5 de desembre de 2007. 

Han culminat els processos de provisió de places iniciats l'any anterior. Concretament, 
dos auxiliars administratius van prendre possessió com a funcionaris de carrera i es 
cobriren, mitjançant el nomenament de funcionaris interins, els llocs que al llarg de 
l'exercici havien quedat vacants. 

En relació amb la implantació de la carrera professional a la Sindicatura de Comptes, 
la Comissió Tècnica constituïda a aqueix objecte inicià en l'exercici de 2007 els seus 
treballs per a l'estudi del model de carrera professional. La Comissió mantingué 
reunions mensuals i avançà de forma notable en l'elaboració d'una proposta, la qual 
previsiblement serà presentada al Consell de la Sindicatura en el present exercici. 
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Al seu torn, la Comissió de Valoració i Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal 
es va reunir en diverses ocasions, a l'objecte de constituir borses d'ocupació temporal 
d'ajudants d'auditoria i de tècnics d'auditoria, i va elevar al Consell de la Sindicatura les 
corresponents propostes de nomenaments temporals per a ocupar els llocs vacants. 

En matèria de seguretat i salut laboral, una vegada elaborat el Pla d'Autoprotecció de 
la Sindicatura de Comptes, es va acordar la implantació de les mesures considerades 
en el dit pla i la realització de simulacres d'evacuació. 

Entre l'activitat desenvolupada per la Comissió de Control del Pla de Pensions del 
Sistema d'Ocupació de la Sindicatura de Comptes, es pot destacar la jornada 
informativa impartida per l'entitat gestora del Pla, a la qual van assistir tots els seus 
membres. 

Per acabar, en l'any 2007 hi ha hagut eleccions sindicals a la Sindicatura de Comptes. 
El dia 22 d'octubre es va constituir la mesa electoral per a les eleccions a òrgans de 
representació dels funcionaris de la Sindicatura de Comptes. El dia 1 de desembre 
finalitzà el procés d'eleccions, amb el lliurament en l'Oficina Pública de Registre de 
l'acta final de l'escrutini. Per consegüent, va quedar constituït un nou Consell de 
Personal. 

5.5 Formació del personal 

El Pla de Formació de la institució per a l'any 2007, aprovat pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes el dia 19 de febrer, va significar el compliment de les 
expectatives en matèria de formació en tecnologies de la informació considerades en 
el Pla Triennal 2005-2007. 

Amb l'execució del Pla de Formació del Personal de la institució per a l'any 2007, es 
consolidà l'oferta de cursos organitzats per la mateixa Sindicatura. 

La Sindicatura va organitzar i impartir en 2007 els cursos següents: 

a) Àrea de fiscalització 

- ACL. Introducció a les eines d'anàlisi i extracció de dades i la seua 
aplicació en la fiscalització externa. Hores lectives: 24. Assistents: 22. 

- TEAMMATE. Documentació d'un treball d'auditoria: els papers de treball 
i l'auditoria sense papers. Hores lectives: 18. Assistents: 11. 

- Consolidació i auditoria de comptes anuals consolidats. Hores lectives: 
20. Assistents: 11. 

- Novetats en la normativa i doctrina comptable en 2006. Hores lectives: 
2. Assistents: 31. 

- Novetats en matèria pressupostària i d'Hisenda pública. Hores lectives: 
5. Assistents: 34. 

- L'auditoria informàtica com a suport per a les auditories financeres. 
Hores lectives: 12. Assistents: 20. 
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b) Àrea d'informàtica 

- POWERPOINT. Hores lectives: 15. Assistents: 12. 

- EXCEL avançat. Hores lectives: 20. Assistents: 14. 

c) Àrea d'idiomes 

- Curs de valencià de preparació per als exàmens de la Junta 
Qualificadora, organitzats per les Corts Valencianes. 

Tots els cursos i seminaris que han tingut una duració igual o superior a quinze hores, 
van ser homologats per l'Institut Valencià d'Administració Pública. 

I encara, en execució del Pla de Formació es van realitzar unes altres accions 
formatives externes, entre les quals: vint-i-sis del Pla Anual de l'IVAP i dues a la 
Universitat Politècnica de València; així com al Tribunal de Comptes Europeu, 
l'empresa Iberaudit, la Facultat d'Economia, ACL Europe, Fundació FIASEP, CEF, 
INAP, FVMP, Diputació de València, ISACA, Corts Valencianes, Escola Oficial 
d'Idiomes i ADEIT. 

Finalment, durant l'any 2007 continuaren les relacions de cooperació amb el Col·legi 
d'Economistes de València per desenvolupar activitats formatives. El conveni de 
col·laboració signat entre la Sindicatura i el Col·legi d'Economistes es va prorrogar un 
any més. A l'empara d'aquest conveni realitzaren tretze accions formatives, a les quals 
assistiren al voltant de trenta funcionaris de la Sindicatura. 

5.6 Auditoria externa dels comptes anuals de la institució 

En virtut del compromís de la Sindicatura amb la transparència en l'actuació i gestió 
pròpies, els comptes anuals de l'exercici de 2006 foren objecte d'una auditoria externa 
i independent, realitzada per una firma privada que compleix les tres normes sobre el 
principi d'independència establides en els "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic", d'aplicació obligatòria per a la Sindicatura: imparcialitat, aparença 
d'imparcialitat i absència d'incompatibilitat. Els citats comptes anuals, juntament amb el 
corresponent informe d'auditoria, es van trametre a les Corts perquè aquestes 
exercissen la seua funció de control sobre la Sindicatura. També foren publicats en la 
pàgina "web" de la Sindicatura. 

Continuant amb aqueixa línia de transparència informativa establida en el Pla Triennal, 
el Consell de la Sindicatura, en la seua reunió de 21 de setembre de 2007, aprovà 
l'expedient de contractació per a realitzar l'auditoria dels comptes anuals de la 
institució dels anys 2007, 2008 i 2009. 

Després d'efectuar el corresponent concurs públic per mitjà d'un procediment obert, el 
contracte de prestació dels serveis de consultoria i assistència necessaris per a la 
realització de l'informe d'auditoria externa dels comptes anuals d'aquesta Sindicatura 
de Comptes corresponent als exercicis de 2007, 2008 i 2009, va ser adjudicat a la 
firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (Acord del Consell de 23 de novembre 
de 2007). 
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5.7 Relacions de comunicació 

Un dels objectius del Pla Triennal 2005-2007 era de millorar i facilitar el coneixement 
de les nostres activitats i informes, amb la finalitat de millorar la valoració de la 
Sindicatura per part dels ciutadans. 

El Pla definia un programa de comunicació externa que va requerir la contractació de 
l'assistència tècnica necessària per a establir canals de comunicació fluids amb els 
mitjans de comunicació. 

A aqueix objecte es va iniciar el corresponent expedient de contractació dels serveis 
de consultoria externa per a elaborar i implantar un pla de comunicació per a la 
Sindicatura de Comptes. L'empresa seleccionada va ser Grupo R Comunicación. 

Aquesta empresa desenvolupà, al llarg de 2007, totes les accions previstes en el pla 
de comunicació que havia presentat a la Sindicatura. 
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6. ASPECTES INSTITUCIONALS 

6.1 Relaciona amb els òrgans de control extern d'àmbit nacional 

Tal com ve sent habitual, al llarg de l'any tingueren lloc diverses reunions entre els 
màxims representants dels OCEX per tractar temes institucionals i de col·laboració, i 
uns altres de relacionats amb el seu funcionament. 

En l'any 2008 es va crear la Conferència de Presidents. La primera Conferència fou a 
Pamplona, de la qual vam donar compte en la Memòria de l'any 2006. En l'any 2007 
es van desenvolupar tres reunions. 

La II Conferència de Presidents es va fer el 22 de març a Valladolid, en la seu del 
Consell de Comptes de Castella i Lleó. S'hi va informar sobre les reunions 
mantingudes amb el fiscal del Tribunal de Comptes i es tractaren assumptes referits a 
la formació del personal, a la continuïtat del fòrum tecnològic, amb una segona 
convocatòria, i a la possible firma d'un conveni entre els OCEX i el Tribunal de 
Comptes per facilitar que els ajuntaments puguen presentar els seus comptes per via 
telemàtica, i també es van proposar els ponents per al congrés d'EURORAI. 

Com a continuació d'aquella II Conferència, l'11 d'abril hi hagué una nova reunió a 
Barcelona, en la seu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on el nostre síndic 
major acudia també a la presa de possessió del síndic major d'aquella Sindicatura. Els 
temes que s'hi van tractar foren continuació dels iniciats en la II Conferència i que no 
es pogueren tancar en aquell moment. Es va debatre, a més a més, sobre la 
necessitat de desenvolupar un sistema d'informació de premsa comuna a tots els 
OCEX; a aqueix efecte, es va acordar que els responsables de comunicació es 
reunissen per intercanviar experiències, analitzar la possible coordinació i proposar el 
mecanisme adequat perquè la informació estiga a l'abast de tots els OCEX. 

La III Conferència de Presidents es va celebrar a Vitòria el 21 de novembre. En 
aquesta Conferència s'analitzà el document de treball que el fiscal del Tribunal de 
Comptes havia tramés a tots els OCEX per tractar de regular la seua actuació respecte 
dels seus informes; la Cambra de Comptes informà sobre el II Fòrum Tecnològic i 
sobre el III Congrés Nacional d'Auditoria Pública, que es farà l'any 2008 a Pamplona; 
també s'hi va analitzar la possibilitat d'adherir-se a la Fundació per a la Formació i 
Investigació en Auditoria del Sector Públic (FIASEP); el síndic major, Rafael Vicente 
Queralt, informà sobre els resultats de la reunió dels responsables de comunicació 
dels OCEX, que tingué lloc a València en juny, i finalment es va comunicar que la 
presidència d'aquesta Conferència -d'acord amb la normativa aplicable- seria 
assumida a partir de gener de 2008 pel síndic major de Catalunya. 

El motiu pel qual aquesta III Conferència es va realitzar a Vitòria va ser la celebració 
de l'homenatge pòstum a Mª Asunción Macho Berroya, que havia sigut presidenta del 
Tribunal Basc de Comptes Públics en els últims anys, i que va faltar l'any 2007. 

En la línia de col·laboració establida entre la Sindicatura i els OCEX, es pot emmarcar 
la visita i posterior reunió de treball d'un conseller i dos tècnics del Consell de Comptes 
de Galícia, els dies 31 de maig i 1 de juny, per conéixer el nostre sistema de treball en 
la fiscalització de l'àrea sanitària. 
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Tal com hem esmentat ja, la Sindicatura de Comptes organitzà el primer aplec de 
responsables de relacions amb la premsa dels distints òrgans de control extern 
d'Espanya. 

A aqueix acte, celebrat el 22 de juny, assistiren representants de nou dels dotze 
OCEX, entre els quals hi havia caps de gabinet i/o caps de premsa, així com empreses 
externes que fan la funció de gabinet de premsa. 

En primer lloc, exposaren les seues polítiques de comunicació els representants dels 
distints OCEX. El següent punt de l'ordre del dia era estudiar la possible col·laboració 
a l'hora de recollir les repercussions de cada OCEX, ja que -segons que s'hi va posar 
de manifest- la contractació d'empreses externes de "clipping" (empreses que recullen 
i ens envien les notícies sobre un tema concret aparegudes en els mitjans de 
comunicació), no donava una resposta suficient a la necessitat de conéixer la realitat 
pública de cada organisme, cosa que impedia compartir experiències. 

Posteriorment es va realitzar una mesa rodona, a la qual van assistir quatre 
periodistes. L'objectiu d'aquest aplec era detectar la visió que tenen els mitjans de 
comunicació sobre l'activitat fiscalitzadora; a aqueix efecte es va convocar dos 
periodistes generalistes, dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana (Levante i Las Provincias) i dues delegades de mitjans econòmics a la 
nostra Comunitat (Expansión i El Economista). 

Després de la reunió, els assistents acordaren establir una dinàmica de treball que els 
permeta compartir les repercussions que es registren en premsa, a través de la pàgina 
"web" de la revista Auditoria Pública. 

L'11 de desembre prengué possessió del seu càrrec el síndic de comptes de Castella-
la Manxa, i el síndic major nostre assistí al dit acte. 

La publicació de la revista Auditoría Pública segueix fent necessària la firma d'un 
conveni de col·laboració entre tots els OCEX, el qual es revisa i actualitza cada any. 
Així, en 2007 es va signar el tretzé conveni de col·laboració, que va fer possible l'edició 
de tres números, en els quals es van publicar articles de personal d'aquesta 
Sindicatura, que versaven sobre: patrimoni municipal del sòl, aspectes crítics de la 
responsabilitat comptable i control de comptes dels partir polítics. 

En el mes de març, a Valladolid, tingué lloc l'acte de lliurament del IX Premi "Auditoría 
Pública", concedit en 2006, i el primer guardó del qual va ser concedit a l'auditor 
d'aquesta institució Antonio Minguillón Roy pel seu article "La fiscalització en entorns 
informatitzats". A aquest acte acudiren, juntament amb el síndic major, la síndica 
Marcela Miró i el síndic Antonio Mira-Perceval. 

Es va convocar el X Premi "Auditoría Pública", també amb tres premis, que es va 
decidir en el mes de novembre. En aquest cas els guardonats foren: primer premi per 
a Francesc Julià Chico, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya; el segon, per a 
tres professors de la Universitat d'Alacant, i el tercer, per a un professor de la 
Universitat Politècnica de Cartagena. 
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Per acord de la III Conferència de Presidents, l'acte de lliurament d'aquest premi tindrà 
lloc a València en 2008, organitzat per aquesta Sindicatura. També s'hi reunirà la 
Conferència de Presidents dels OCEX amb el president del Tribunal de Comptes. 

6.2 Relacions amb el Tribunal de Comptes 

En l'any 2007 les relacions amb el Tribunal de Comptes continuaren desenvolupant-se 
per mitjà de reunions entre representants dels OCEX i representants del Tribunal; 
sobretot a través de la Comissió de Coordinació en l'Àmbit Local del Tribunal de 
Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes. 

Aquesta Comissió es va reunir tres voltes: el 18 de gener a l'illa del Hierro, el 7 de 
febrer a Madrid i el 22 de novembre a Ciutat de Mallorca. 

Després de les dues primeres reunions, es va signar, el 24 d'abril de 2007, el "Conveni 
de col·laboració per a la implantació de mesures de coordinació per a la rendició 
telemàtica dels comptes generals de les entitats locals entre el Tribunal de Comptes i 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana". D'aquest conveni i de les 
subsegüents reunions i treballs amb les entitats locals i les diputacions provincials de 
la Comunitat Valenciana, ja se n'ha donat compte en l'apartat 4 d'aquesta Memòria. 

El 22 de maig de 2007, a Madrid, tingué lloc la presentació de la plataforma per a la 
rendició de comptes. 

A partir d'aquest moment, els representants dels OCEX -que havien signat 
bilateralment el Conveni amb el Tribunal de Comptes- i representants d'aquest 
Tribunal, iniciaren una sèrie de reunions de treball que tingueren lloc l'11 de juliol i el 
20 de setembre i que culminaren el 29 d'octubre amb la signatura d'un conveni conjunt 
per a compartir la mateixa plataforma per a la rendició de comptes. 

Finalment, els dies 21 i 22 de novembre, a Ciutat de Mallorca, tingueren lloc les dues 
últimes reunions de l'any 2007. A la del dia 21 assistiren solament els OCEX que 
havien signat tant el conveni de col·laboració, com el de la plataforma, i a la del dia 22 
-tal com hem dit ja- acudiren tots els OCEX de l'Estat. 

A totes les reunions i actes realitzats per aquestes comissions al llarg de tot l'any de 
2007, va assistir el síndic Antonio Mira-Perceval. 

L'any 2007 hi hagué eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana, i a fi 
d'homogeneïtzar els procediments que han d'utilitzar en la fiscalització de les 
comptabilitats electorals tots els OCEX amb responsabilitat en la matèria, el Tribunal 
de Comptes convocà una reunió a aqueix efecte el 25 d'abril, a la qual va assistir 
l'auditor responsable d'elaborar el dit informe de fiscalització. 

L'any 2007, en el mes de maig, es va complir el vint-i-cinqué aniversari de la 
promulgació de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes; amb aquest motiu, el 
Tribunal de Comptes celebrà un acte commemoratiu, al qual va assistir el síndic major, 
Rafael Vicente Queralt, en representació de la Sindicatura de Comptes. 
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6.3 Relacions amb altres òrgans de control extern en l'àmbit internacional 

En l'àmbit internacional es van mantenir relacions amb el Tribunal de Comptes 
Europeu. 

En el mes de gener rebérem la visita del president del Tribunal de Comptes Europeu, 
senyor Hubert Weber, qui també va assistir a la firma del "Llegat Ramón Muñoz". 

Durant els dies 25 i 26 d'octubre tingué lloc a Luxemburg, en la seu d'aquell Tribunal, 
la setena edició de les jornades tècniques sobre el control extern dels fons de la Unió 
Europea. En aquestes jornades es donaren a conéixer les activitats del Tribunal, la 
seua organització, funcions i metodologia i les eines de suport; hi hagué exposicions 
sobre la declaració de fiabilitat, sobre el control dels fons estructurals, l'OLAF (Oficina 
de Lluita contra el Frau), el servei d'auditoria interna de la Comissió i sobre el Tribunal 
de Justícia de les Comunitats Europees. Hi assistiren un auditor i un tècnic d'auditoria 
de la Sindicatura. 

6.4 D'altres relacions institucionals 

L'any 2007 -igual com en anys anteriors-, en virtut del conveni formalitzat amb ADEIT 
per a realitzar pràctiques en aquesta Sindicatura, es va seleccionar una becària, que hi 
va fer les pràctiques formatives entre els mesos de febrer i maig, integrada en el 
departament de Documentació-Arxiu-Biblioteca. 

En virtut del conveni signat amb la Universitat Politècnica de València, i amb la 
mateixa finalitat de realitzar pràctiques en aquesta Sindicatura, es van seleccionar cinc 
becaris entre diversos aspirants. Aquests van fer les pràctiques formatives entre els 
mesos de febrer i juliol i s'integraren en equips d'auditoria. 

Les relacions establides en 2006 amb el Col·legi d'Economistes de València es 
renovaren amb la signatura, el dia 1 de maig de 2007, d'un nou conveni de 
col·laboració. En compliment del dit conveni, funcionaris d'aquesta Sindicatura han 
assistit a diversos cursos formatius organitzats pel Col·legi. De tots se n'ha fet menció 
en l'apartat d'aquesta Memòria dedicat  a la formació del personal. 

En les relacions amb les Corts, s'ha d'assenyalar la compareixença, el dia 27 de febrer 
de 2007, del síndic major, Rafel Vicente, davant la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts de les Corts Valencianes per a presentar l'informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat, el de les cambres de comerç de la Comunitat 
Valenciana, el de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i el dels Fons 
de Compensació Interterritorial, tots de l'exercici de 2005. 

La Fundació Universitat i Empresa de la Universitat Jaume I organitzà el "Curs superior 
sobre règim local i urbanisme", al llarg del curs acadèmic 2006-2007, i el síndic major 
hi va impartir, el 26 d'abril de 2007, una conferència sobre "La Sindicatura de 
Comptes. Funcions amb les entitats locals". 

En el mes de maig la síndica Marcela Miró va ser padrina de la tercera promoció de la 
Diplomatura de Gestió i Administració Pública de la Universitat Politècnica de València 
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i el 20 de maig inaugurà una aula que porta el seu nom a la Facultat d'Administració i 
Direcció d'Empreses. 

En el mes de juliol, la Sindicatura de Comptes sol·licità a l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua que elaborés un vocabulari econòmic, dins de la col·lecció de vocabularis 
temàtics que la dita institució ve realitzant. 

L'objectiu d'aquesta iniciativa és de crear una eina útil que es convertisca en una guia 
fiable per a la utilització correcta del valencià en l'àmbit econòmic, així com en els 
aspectes més tècnics que incumbeixen a la Sindicatura, com és la fiscalització i 
l'auditoria. L'Acadèmia acceptà l'encàrrec, i està previst que en el present any 2008 
s'edite el vocabulari. 

El 21 de juny, el síndic Antonio Mira-Perceval Pastor participà en la taula rodona de 
clausura del "Màster eurolatinoamericà. Expert universitari en organització de l'Estat, 
gestió i avaluació d'organitzacions públiques", realitzat a Alacant i organitzat per la 
Universitat d'Alacant. 

En el mes de setembre tingué lloc a la Universitat Politècnica de València el XIV 
Congrés d'AECA. Dins d'aquest congrés es va celebrar un simposi sobre auditoria i 
control del sector públic, en el qual intervingué el síndic major, Rafael Vicente, amb la 
conferència "La planificació estratègica de l'activitat fiscalitzadora. Una aproximació a 
l'experiència valenciana". 

Del 19 al 21 de novembre, la Fundació Universitat Empresa organitzà unes Jornades 
sobre la Llei de Contractes del Sector Públic i el síndic major hi participà en una taula 
rodona, el dia 21, sobre "La contractació de les empreses públiques i la seua 
fiscalització". 

Al llarg dels mesos de novembre i desembre de 2007, la Facultat d'Economia de la 
Universitat de València, amb motiu de la celebració dels seus quaranta anys, organitzà 
les Jornades d'Economia Valenciana; els síndics assistiren a la seua inauguració i el 
síndic major intervingué en la sessió sobre el sector públic valencià. Es va editar un 
llibre amb totes les ponències i intervencions d'aquestes jornades. 

Per acabar, es pot ressenyar la participació dels síndic major en una taula rodona 
sobre "El model de l'auditoria única", dins de les jornades commemoratives del trenté 
aniversari de la creació de la Intervenció General de la Seguretat Social, a Madrid, el 
dia 29 de novembre. 

A més d'aquestes activitats concretes, al llarg de l'any 2007 el síndic major, Rafael 
Vicente, la síndica Marcela Miró i el síndic Antonio Mira-Perceval, assistiren a 
obertures de curs de les universitats de la Comunitat Valenciana, a inauguracions de 
jornades i de seus oficials d'organismes i institucions i a diverses esdeveniments i 
celebracions organitzats per la Generalitat, les Corts i unes altres institucions. 

6.5 EURORAI (Organització Europea de les Institucions Regionals de Control 
Extern del Sector Públic) 

EURORAI celebrà el seu sisé congrés a la localitat suïssa de Crans-Montana els dies 
22 i 23 d'octubre. L'esdeveniment va ser organitzat per la Inspecció de Finances del 
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Cantó del Valais, en cooperació amb la Secretaria General d'EURORAI. "L'auditoria 
davant de les noves formes de finançament i de delegació dels serveis públics" havia 
sigut seleccionat prèviament pel Comité Directiu com a tema del congrés, i totes les 
ponències presentades, així com els debats mantinguts durant el primer dia, giraren al 
voltant d'aqueix tema. 

En l'Assemblea General d'EURORAI, celebrada el segon dia, i a la qual assistiren 
representants de la gran majoria de les institucions membres de l'associació, el 
secretari general presentà un informe sobre les activitats realitzades durant els tres 
anys transcorreguts des de la realització del cinqué congrés, celebrat a Barcelona. 
Posteriorment, l'Assemblea aprovà els comptes anuals dels exercicis de 2004-2006, 
presentats pel gerent de la Secretaria General juntament amb el corresponent informe 
de fiscalització, que havia sigut elaborat per la Cambra de Comptes d'Andalusia. A 
continuació es va confirmar l'adhesió de totes les entitats fiscalitzadores que havien 
sigut admeses pel Comité Directiu al llarg dels tres anys del seu mandat, entre les 
quals es troba la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, així com òrgans de 
control d'Àustria, Xipre, Lituània, Països Baixos, el Regne Unit, Rússia i Suïssa. Es va 
elegir un nou Comité Directiu, amb membres titulars i suplents. Es pot destacar ací que 
la presidència d'EURORAI, la detindrà fins a l'any 2010 el director de la Inspecció de 
Finances del Cantó de Valais i que la Secretaria General seguirà estant dirigida -tal i 
com ho estableixen les disposicions estatutàries- pel síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana. Finalment, el nou president presentà el seu 
programa d'activitats per als pròxims tres anys -en el qual s'inclou la realització de dos 
seminaris en l'any 2008, un a Ciutat de Mallorca sobre l'estatut institucional dels 
òrgans de control extern i un altre a Innsbruck (Àustria) sobre la fiscalització de les 
subvencions-; així com un projecte de pressupost, que va ser aprovat per l'Assemblea. 

En juny, una delegació d'EURORAI composta -entre altres- pel president, el 
vicepresident i el gerent de la Secretaria General, visità la Cambra de Comptes de la 
República Autònoma de Crimea, arran de la invitació oficial formulada en diverses 
ocasions pel president d'aqueixa institució. El programa de la visita incloïa la 
participació en un seminari organitzat per la Cambra de Comptes de Crimea, que va 
comptar també amb la presència de representants de diversos òrgans regionals de 
control de la Federació Russa -alguns d'ells membres d'EURORAI- i d'uns altres 
d'interessats a adherir-se a l'associació en un futur pròxim. 

En les jornades que es celebraren a Simferopol i Yalta, es van debatre temes tan 
diversos com el sistema de finançament regional a Ucraïna i Rússia, els problemes a 
què s'enfronten els òrgans regionals de control d'aqueixos països a l'hora de dur a 
terme les seues tasques fiscalitzadores i la importància d'enfortir els llaços amb les 
institucions regionals de control d'altres països per mitjà d'EURORAI. En el marc 
d'aquest últim tema, es van discutir així mateix diverses possibilitats de millorar els 
mecanismes de cooperació amb EURORAI. 

En el marc de les gestions realitzades al llarg de 2007 pel Comité Directiu d'EURORAI 
amb la finalitat de donar a conéixer l'organització i de contribuir així a incrementar el 
nombre dels seus membres, es pot destacar la compareixença del president 
d'EURORAI davant de representants de les institucions fiscalitzadores de diversos 
països del Mercat Euromediterrani, que participaven en un seminari sobre auditoria i 
comptabilitat organitzat per l'Institut Europeu d'Administració Pública. El seminari es va 
inscriure en el programa comunitari per a la promoció dels instruments i mecanismes 
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del Mercat Euromediterrani (EUROMED), i es va realitzar a Luxemburg entre els dies 9 
i 12 de juliol. 

Quant a les publicacions, durant 2007 la Secretaria General va elaborar i editar la 
segona edició, revisada i ampliada, en castellà, de l'estudi comparatiu sobre la situació 
jurídica, els procediments i les pràctiques dels òrgans de control extern del sector 
públic regional i local a Europa. Es va llançar així mateix una versió modificada del 
butlletí informatiu "EURORAI Newsletter", el propòsit del qual és d'informar tots els 
membres de l'Organització i d'altres interessats en les activitats i notícies d'EUORAI i 
de les seues institucions membres. Al llarg de l'any 2007 es van editar els dos primers 
números del butlletí. Finalment, s'introduïren en la "web" d'EURORAI totes les 
ponències i els documents de treball presentats en el VI Congrés d'EUORAI, en els 
quatres idiomes oficials de l'organització. 

Durant 2007 hi hagué dues reunions del Comité Directiu d'EURORAI, realitzades, la 
primera, a Barcelona en el mes d'abril, i la segona, a Sierre, en octubre, amb ocasió 
del sisé Congrés esmentat abans. 

Finalment, es pot destacar que la informació continguda en el lloc "web" d'EURORAI 
va ser actualitzada i ampliada de manera continuada al llarg de l'any, amb la finalitat 
de convertir-lo en una eina de consulta útil i pràctica per a tots els interessats en 
l'auditoria del sector públic. 
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MARÍA FERNANDA SAIZ GALLEGO, SECRETÀRIA GENERAL DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

CERTIFIQUE: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió celebrada el 
dia 27 de febrer de 2008, va adoptar, entre altres, el següent acord: 

“APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007. 

 Assabentat de la Memòria d'Activitats d’aquesta Sindicatura de Comptes durant 
l’any 2007, el Consell, després de deliberar, acorda: 

1r) Aprovar la Memòria d'Activitats de 2007 de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana. 

2n) Trametre a les Corts Valencianes un exemplar de l’esmentada Memòria en 
suport informàtic, acomplint així el que es disposa en l’article 78 del Reglament 
de Règim Interior d’aquesta Sindicatura de Comptes." 

I perquè conste en l’expedient corresponent, estenc la present certificació, amb el 
vistiplau del síndic major, a València, el vint-i-set de febrer de dos mil vuit. 

 
Vist i plau 
EL SÍNDIC MAJOR    LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Rafael Vicente Queralt 
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Tal i com figura en el text de la Memòria d’Activitats, apartat 5.6, 

s’acompanyen els estats comptables, referits a l’exercici econòmic 
de 2006, que han estat auditats per la firma PricewaterhouseCoopers 

Auditores, S.L., així com l’informe emés per l’esmentada firma sobre 

el contingut i les qualitats dels estats. Tant l’informe emés per la 
firma auditora, com els estats economicofinancers, es reprodueixen 

a continuació. 
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El contingut dels comptes anuals de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de l'exercici de 2007, d'acord amb 

el que es preveu en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat i en les bases d'execució del pressupost de la 

Sindicatura de Comptes per a 2007, és el següent: 

a) balanç 

b) compte del resultat economicopatrimonial 

c) estat de liquidació del pressupost 

c.1 liquidació del pressupost de despeses 

c.2 liquidació del pressupost d'ingressos 

c.3 resultat pressupostari 

d) memòria 

 

Aquests comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de la Sindicatura de Comptes el    de febrer de 2008. 
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Actiu 31-12-07 31-12-06 Passiu 31-12-07 31-12-06 
A) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS  

I. Inversions destinades a l'ús general I. Patrimoni  
4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 5.609,71 5.609,71 1. Patrimoni 1.479.035,78 2.409.517,77 
II. Immobilitzacions immaterials 2. Patrimoni rebut en adscripció 5.941.163,77 5.740.227,89 
3.  Aplicacions informàtiques 175.132,51 159.355,44   
7.  Amortitzacions -133.996,67 -101.448,66 IV. Resultats de l'exercici  
III. Immobilitzacions materials 1. Resultats de l'exercici   14.560,49 -930.481,99 
1. Terrenys i construccions 4.705.912,81 4.500.063,93   
2. Instal·lacions tècniques i maquinària 1.130.810,27 1.124.708,88   
3. Utillatge i mobiliari 561.936,95 561.370,07   
4. D'altre immobilitzat 361.717,12 376.338,92   
5.  Amortitzacions -1.475.910,51 -1.354.409,99   
V. Inversions financeres permanents   
2. D'altres inversions i crèdits a llarg termini 19.067,20 11.067,23   
C) ACTIU CIRCULANT D) CREDITORS A CURT TERMINI  
III. Inversions financeres temporals III. Creditors  
2. D'altres inversions i crèdits a curt termini 19.066,73 12.199,72 1. Creditors pressupostaris 39.129,98 83.867,44 
IV. Tresoreria 2. Creditors no pressupostaris 255.956,51 224.605,37 
1. Tresoreria 2.726.550,90 2.523.206,73 4. Administracions públiques 352.033,37 282.845,91 
V. Ajusts per periodificació 6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 16.192,68 9.605,24 
1. Despeses anticipades 2.175,56 2.125,65   

Total general 8.098.072,58 7.820.187,63 Total general 8.098.072,58 7.820.187,63 
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DEURE 2007 2006 HAVER 2007 2006 

A) DESPESES 5.777.006,48 6.344.031,44 B) INGRESSOS 5.791.566,97 5.413.549,45 
1.  Despeses de funcionament dels serveis 

i prestacions socials 2. D'altres ingressos de gestió ordinària  

a) Despeses de personal c) D'altres ingressos de gestió 5.731.700,00 5.377.008,46 

    a.1) Sous, salaris i assimilats 4.140.241,14 3.991.122,05 f) D'altres interessos i ingressos assimilats  59.866,97 27.707,06 

    a.2) Càrregues socials 870.586,92 865.108,55 4. Guanys i ingressos extraordinaris  
c) Dotacions per a amortitzacions 

d'immobilitzat 191.118,62 258.497,21 d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis - 8.833,63 

e) D'altres despeses de gestió  -  

    e.1) Serveis exteriors 539.557,38 551.129,77   

    e.2) Tributs 16.537,65 15.295,20   

3. Pèrdues i despeses extraordinàries   

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 17.916,95 578.216,59   

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.047,82 -   

ESTALVI 14.560,49 DESESTALVI 930.481,99 
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

S'inclou tot seguit l'execució del pressupost de despeses de 2007, d'acord amb la seua classificació econòmica: 

Capítol Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Despeses 
compro-
meses 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Romanents 
de crèdit Pagaments

Obligacions 
pendents de 
pagament 

1 Despeses de personal 5.020,170,00 229.874,69 5.250.044,69 4.981.551,06 4.981.551,06 268.493,63 4.975.728,68 5.822,38 

2 Despeses de funcionament 574.430,00 241.593,60 816.023,60 591.665,39 558.998,63 257.024,97 541.741,03 17.257,60 

6 Inversions reals 137.100,00 93.000,00 230.100,00 77.368,40 72.314,90 157.785,10 56.264,90 16.050,00 

8 Actius financers 0,00 32.666,07 32.666,07 28.800,00 28.800,00 3.866,07 28.800,00 0,00 

Total 5.731.700,00 597.134,36 6.328.834,36 5.679.384,85 5.641.664,59 687.169,77 5.602.534,61 39.129,98 
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II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

S'inclou a continuació l'execució del pressupost d'ingressos de 2007, d'acord amb la seua classificació econòmica: 

Capítol Previsions 
inicials 

Modifi- 
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
pendents 

de cobrament 

3  Taxes i d'altres ingressos 5.731.700,00 0,00 5.731.700,00 5.731.700,00 5.731.700,00 0,00 0,00

5  Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 59.866,97 59.866,97 0,00 0,00

6  Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

8  Actius financers 0,00 597.134,36 597.134,36 13.933,02 13.933,02 0,00 0,00

Total  5.731.700,00 597.134,36 6.328.834,36 5.811.499,99 5.811.499,99 0,00 0,00
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III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

2007 2006 

 Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

1. (+) Operacions no financeres 5.797.566,97 5.612.864,59 184.702,38 5.404.715,52 5.425.083,74 -20.368,22 

2. (+) Operacions amb actius financers 13.933,02 28.800,00 -14.866,98 9.999,78 14.400,00 -4.400,22 

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2) 5.811.499,99 5.641.664,59 169.835,40 -24.768,44 

II. Variació neta de passius financers   

III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II) 169.835,40 -24.768,44 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 199.034,31 227.838,83 

5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici en despeses amb 
finançament afectat  

6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat  

IV. SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI  (III+4+5+6) 368.869,71 203.070,39 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2007 mostra un saldo pressupostari favorable de 169.835,40 euros. Si afegim, a la xifra anterior, l'import dels 
crèdits gastats en l'exercici que han sigut finançats a càrrec del romanent de tresoreria, és a dir 199.034,31 euros, obtenim un superàvit de finançament 
de 368.869,71 euros. 
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1.  La Sindicatura de Comptes  
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, òrgan previst en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és un element fonamental 
en el nostre sistema democràtic. La seua principal funció és, com a institució comissionada per les Corts Valencianes, la de realitzar el control extern 
de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, mitjançant la fiscalització dels comptes de les entitats que integren el sector públic valencià 
(Generalitat, entitats locals i d'altres ens).  

Així, segons la Llei 6/1985, d'11 de maig, de creació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana: "La Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana té com a missió proporcionar a les Corts Valencianes i als altres òrgans de representació local i, per mitjà d'aquests, als 
ciutadans de la Comunitat Valenciana, informes de control extern de la gestió econòmica i pressupostària de l'activitat financera del sector públic 
valencià i dels comptes que la justifiquen, que siguen d'utilitat per a coadjuvar a la millora del funcionament de la Generalitat Valenciana i del sector 
públic valencià en general, sota criteris d'economia, eficàcia i eficiència, en benefici dels ciutadans de la Comunitat Valenciana." 

La Sindicatura de Comptes realitza la seua funció principal amb la màxima iniciativa i responsabilitat, gaudint de total independència funcional, tant 
respecte del Consell de la Generalitat, com de les Corts Valencianes.  

El marc legal i normatiu específic de la Sindicatura de Comptes, és: 

Llei 6/1985, de la Sindicatura de Comptes 

Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes 

El 9 de novembre de 2004, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprovà el Pla Triennal 2005-2007, que recull les principals característiques o 
aspectes de l'estratègia de la Sindicatura de Comptes per als següents tres anys. Durant aqueix període, el Pla Triennal servirà de guia per a elaborar 
els programes anuals d'actuació, en els quals s'han de definir les activitats operatives concretes de cada any i que permetran emetre informes útils i en 
temps oportú. 

La Sindicatura de Comptes s'integra pressupostàriament com a Secció 02, Servei 01 – Alta direcció i serveis generals, Programa 111.20 Control extern 
del sector públic valencià, del pressupost de la Generalitat. 
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2.  Normes comptables, principis comptables i normes de valoració 
2.1 Aspectes generals 
La Sindicatura de Comptes, les Corts Valencianes i la resta d'institucions recollides en l'article 20.3 de la Llei Orgànica 1/2006, d'Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, constitueixen la Generalitat i formen part integral d'aquesta.  

Totes aquestes institucions, amb independència de la seua configuració jurídica, tenen els seus pressuposts integrats en el de la Generalitat i 
posseeixen un règim específic de gestió dels seus pressuposts. Així, la Sindicatura s'hi integra pressupostàriament com a Secció 02, Servei 01 – Alta 
direcció i serveis generals, Programa 111.20 Control extern del sector públic valencià, del pressupost de la Generalitat 

La norma de caràcter general que regula els aspectes de gestió pressupostària, és la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat (LHPGV). No obstant 
això, les Corts, la Sindicatura de Comptes i la resta d'alts òrgans de la Generalitat, tenen -tal com s'ha assenyalat ja- unes característiques 
específiques recollides en la normativa, que poden sintetitzar-se així: 

- Gestió pressupostària completament independent de l'Administració de la Generalitat. 

- Cada una d'aquestes entitats constitueix, en general, una secció independent del pressupost de la Generalitat. 

- Tenen un tractament diferenciat dels romanents de crèdit (disposició addicional primera-u de la Llei de Pressuposts de la Generalitat). A 
diferència del que s'estableix en l'article 30 de la LHPGV per als pressuposts d'altres seccions del pressupost de la Generalitat, podran 
incorporar els romanents a exercicis futurs. 

- Les dotacions pressupostàries d'aquestes seccions, les lliura la Tresoreria de la Generalitat per quartes parts trimestrals a nom de les dites 
seccions (D.A. primera-dos de la Llei de Pressuposts de la Generalitat). Aquestes entitats reben els fons consignats en els seus programes 
pressupostaris de la Tresoreria de la Generalitat, trimestralment, i no estan subjectes a justificació. Aquesta circumstància implica que les 
institucions esmentades reben els fons abans de realitzar les despeses i, per tant, de justificar-les. 

- La Sindicatura ha de rendir comptes a les Corts Valencianes (article 78 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura).  

Totes aquestes característiques distintives aconsellen -per tal d'afavorir la màxima transparència informativa- d'elaborar de forma individual i de fer 
públics els comptes anuals d'aquesta institució.  

A l'objecte de donar la informació més completa possible de la gestió econòmica i pressupostària de la Sindicatura, s'hi ha aplicat en la seua integritat 
el que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana.  

Per conjugar i concretar l'aplicació de les principals disposicions aplicables als aspectes pressupostaris i comptables (lleis de pressuposts anuals, 
LHPGV, PGCPGV), amb les característiques específiques de la Sindicatura assenyalades més amunt, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprovà 
i trameté a les Corts Valencianes les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2007.   

La informació comptable així elaborada, sens dubte ha de conduir que els comptes expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de 
l'execució del pressupost i dels resultats de la Sindicatura com a entitat independent, sense perjudici de la integració que, com a secció pressupostària, 
escaiga en el Compte de l'Administració de la Generalitat. 
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2.2 Principis i normes aplicats 
L'Ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, aprovà el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
(PGCPGV), que es configura com un pla-marc aplicable als diferents ens que integren el sector públic de la Comunitat Valenciana. 

Segons el PGCPGV, la informació comptable continguda en els comptes anuals ha de ser accessible a una pluralitat d'agents econòmics i socials; en 
el cas de la Sindicatura de Comptes, principalment les Corts Valencianes i els ciutadans en general.  

Els requisits que ha de complir la informació continguda en els estats comptables periòdics, són els següents: 

✓ identificació 
✓ oportunitat 
✓ claredat 
✓ rellevància 
✓ racionalitat 
✓ economia 
✓ imparcialitat 
✓ objectivitat 
✓ verificació 

L'aplicació dels principis comptables públics, segons que s'estableix en el PGCPGV, ha d'afavorir que els comptes anuals expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de l'entitat. Els dits principis són: 

✓ principi d'entitat comptable  
✓ principi de gestió continuada 
✓ principi d'uniformitat 
✓ principi d'importància relativa 
✓ principi de registre 
✓ principi de prudència 
✓ principi de meritació 
✓ principi d'imputació de la transacció 
✓ principi del preu d'adquisició 
✓ principi de correlació d'ingressos i despeses 
✓ principi de no compensació 
✓ principi de desafectació 

Les normes de valoració aplicades en l'elaboració dels presents comptes anuals són les incloses en la cinquena part del PGCPGV. 
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3.  Informació de caràcter financer 
3.1 Quadre de finançament 

FONS APLICATS 2007 2006 FONS OBTINGUTS 2007 2006 
1. Recursos aplicats en ops. de gestió 1. Recursos procedents d'ops. de gestió  

c) Serveis exteriors 539.557,38 551.129,77   
d) Tributs 16.537,65 15.295,20 g) Ingressos financers 59.866,97 27.707,06 
e) Despeses de personal 4.140.241,14 3.991.122,05 h) D'altres ingressos de gestió corrent 5.731.700,00 5.377.008,46 
f)  Prestacions socials 870.586,92 865.108,55 j) Ingressos i beneficis d'altres exers. - 8.833,63 

4. Adquisicions i altes d'immobilitzat 5. Alienació d'immobilitzacions  
b) Immaterial 15.777,07 43.204,15 c). Immobilitzacions materials 6.000,00 - 
c) Material 58.994,33 92.224,29 d). Immobilitzacions financeres 199,66 
e) Financer 28.800,00 - 6. Traspàs a curt termini immob. financ. 20.800,03  

TOTAL APLICACIONS 5.670.494,49 5.558.084,01 TOTAL ORÍGENS 5.818.367,00 5.413.748,81 
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS
AUGMENT CAPITAL CIRCULANT 147.872,51 EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS 

DISMINUCIÓ CAPITAL CIRCULANT 144.335,20 

 
VARIACIÓ DEL 2007 2006 

CAPITAL CIRCULANT AUGMENTS DISMINUCIONS AUGMENTS DISMINUCIONS 
2. Deutors  

a) Pressupostaris 3.033,42 
3. Creditors  

a) Pressupostaris 44.737,46 108.219,56  
b) No pressupostaris 107.126,04 133.932,12 

4. Inversions financeres temporals 6.867,01 4.599,88  
7. Tresoreria 203.344,17 116.425,42 
8. Ajusts per periodificació 49,91 3.763,68 

TOTAL 254.998,55 107.126,04 112.819,24 257.154,64 

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 144.872,51 144.335,20 
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3.2 Romanent de tresoreria 

L'estat de romanent de tresoreria al tancament dels exercicis de 2007 i 2006, és el següent: 

Conceptes 31-12-07 31-12-06 

1. (+)  DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  0,00 0,00
    (+)  del pressupost corrent 0,00 0,00
    (+)  de pressuposts tancats 0,00 0,00
    (+)  d'operacions no pressupostàries 0,00 0,00
     (-)  de dubtós cobrament 0,00 0,00
     (-)  cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00

2. (-)  OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   407.356,03 373.847,26
    (+)  del pressupost corrent 39.129,98 81.396,11
    (+)  de pressuposts tancats 0,00 0,00
    (+)  d'operacions no pressupostàries 368.226,05 292.451,15

3. (+)   FONS LÍQUIDS  2.726.550,90 2.523.206,73

I.     R0MANENT DE TRESORERIA AFECTAT 0,00 0,00

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 2.319.194,87 2.149.359,47

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 2.319.194,87 2.149.359,47
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3.3 Tresoreria 

L'estat de la tresoreria al tancament de l'exercici de 2007, és el següent: 

Conceptes Imports 

1. COBRAMENTS 7.737.287,08
    (+)  del pressupost corrent 5.811.499,99
    (+)  de pressuposts tancats 0,00
    (+)  d'operacions no pressupostàries 1.925.787,09

2. PAGAMENTS  7.533.942,91
    (+)  del pressupost corrent 5.602.534,61
    (+)  de pressuposts tancats 81.396,11
    (+)  d'operacions no pressupostàries 1.850.012,19

I.  Flux net de tresoreria de l'exercici  (1-2) 203.344,17

3. Saldo inicial de tresoreria 2.523.206,73

II.   SALDO FINAL DE TRESORERIA TOTAL (I+3)  2.726.550,90
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L'estat del flux net de tresoreria de l'exercici de 2007 és el següent: 

Pagaments Import Cobraments Import 
1. Operacions de gestió 1. Operacions de gestió 

b) Serveis exteriors 525.203,38 g) Ingressos financers 59.866,97
c) Tributs 16.537,65 h) D'altres ingressos de gestió 5.731.700,00
d) Despeses de personal 4.052.180,53 3. Alienacions d'immobilitzat 
e) Prestacions socials 923.548,15 b) Material 6.000,00

3. Adquisicions d'immobilitzat 5. Alienació o reintegr. d'invers. financ. a curt termini 
b) Immaterial 16.603,74 d) D'altres conceptes 13.933,02
c) Material 39.661,16 7. Comptes no pressupostaris 

5. Adquisicions d'inversions financeres a curt termini a) Avançaments de caixa fixa 9.309,84
d) D'altres conceptes 28.800,00 b) Creditors no pressupostaris 1.916.477,25

7. Pressuposts tancats  
a) Operacions de gestió 52.782,40  
b) Adquisicions d'immobilitzat 28.613,71  

8. Comptes no pressupostaris  
a) Avançaments de caixa fixa 9.309,84  
b) Creditors no pressupostaris 1.840.702,35  

Total pagaments 7.533.942,91 Total cobraments 7.737.287,08
Superàvit de tresoreria 204.344,17 Dèficit de tresoreria 
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3.4 Conciliació del resultat economicopatrimonial i del saldo pressupostari 

En el quadre següent es mostra la conciliació entre el resultat de la liquidació de l'exercici pressupostari i el del compte del resultat 
economicopatrimonial. 

 Imports 

1. Resultat economicopatrimonial 14.560,49

2. Saldo pressupostari 169.835,40

3. Diferències en resultats (1-2) -155.274,91

Factors de diferències en els resultats 

A) Ingressos pressupostaris no econòmics 19.933,02

B) Despeses econòmiques no pressupostàries 465.709,05

C) Despeses pressupostàries no econòmiques 330.367,16

D) Ingressos econòmics no pressupostaris 0,00

4. Diferència en els factors (A+B) - (C+D) -155.274,91

Conciliació: Diferència en resultats + Diferència en els factors (3+4)  0,00
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4.  Informació sobre l'execució de la despesa pública  
4.1 Modificacions de crèdit 

Durant l'exercici s'han produït les següents modificacions dels crèdits existents en el pressupost de despeses: 

Capítol 
Crèdits 

extraordi-
naris 

Suplements 
de crèdits 

Ampliacions 
de crèdit 

Transfe-
rències 

positives 

Transfe-
rències 

negatives 

Incorporació 
de 

romanents 

Crèdits 
generats per 

ingressos 

Total 
modificacions

1 Despeses de personal 0,00 229.874,69 0,00 149.800,00 -149.800,00 0,00 0,00 229.874,69 

2 Despeses funcionament 0,00 225.800,00 0,00 0,00 0,00 15.793,60 0,00 241.593,60 

6 Inversions reals 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 

8 Actius financers 0,00 18.733,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13.933,02 32.666,07 

Total 0,00 567.407,74 0,00 0,00 0,00 15.793,60 13.933,02 597.134,36 

Tots els suplements de crèdit s'han finançat mitjançant la incorporació d'una part del romanent de tresoreria de lliure disposició existent a  
31 de desembre de 2006.  

 

4.2 Execució de projectes d'inversió 
No existeixen projectes d'inversió pendents d'execució al tancament de l'exercici. 
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4.3 Romanents de crèdit 

Romanents  
compromesos 

Romanents                
no compromesos 

Capítol 
Incorporables No 

incorporables
Incorporables

(DA 1ª LP) 
No 

incorporables 

1 Despeses de personal 0,00 0,00 268.493,63 0,00

2 Despeses de funcionament 32.666,76 0,00 224.358,21 0,00

6 Inversions reals 5.053,50 0,00 152.731,60 0,00

8 Actius financers 0,00 0,00 3.866,07 0,00

Total 37.720,26 0,00 649.449,51 0,00
 

Els romanents de crèdit són crèdits pressupostaris que a la fi de l'exercici no han arribat a la fase de contracció de l'obligació.  

D'acord amb l'article 30.1 de la LHPGV, tots els crèdits que no hagen arribat a la fi de l'exercici a la fase de reconeixement de l'obligació, es 
consideraran anul·lats de ple dret.  

Tanmateix, l'apartat 2 de l'article citat exceptua d'aqueix règim determinats crèdits que complisquen determinades condicions i que són els que 
denominem romanents de crèdit incorporables al pressupost de l'exercici següent: 

- Crèdits que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici (crèdits en fases A i/o D). 
- Crèdits per a operacions de capital (crèdits dels capítols 6, 7, 8 i 9 en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, A i/o D.). 
- Crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets afectats (en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, A i/o D). 
- Els generats i finançats amb majors ingressos sobre els prevists (en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, A i/o D). 

A aquests tipus de romanents de crèdit que no s'anul·len automàticament al finalitzar l'exercici pressupostari, cal afegir els que, en referència a les 
institucions de l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia, considera la disposició addicional primera de les lleis de pressuposts anuals (DA1ª LP), els quals 
es refereixen a tots els crèdits consignats per a les dites institucions que no hagen arribat a la fase d'obligació al finalitzar l'exercici. 

L'objectiu del punt u de la disposició addicional primera de la Llei de Pressuposts, sobre incorporació de romanents, seria la disponibilitat en exercicis 
futurs d'aqueixos crèdits no executats, els quals formarien part del romanent de tresoreria de lliure disposició per a finançar modificacions 
pressupostàries per a realitzar en exercicis futurs. 
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4.4 Contractació administrativa 
Durant l'exercici de 2007 s'ha adjudicat, per import de 56.100,00 euros, mitjançant concurs, el contracte per a la realització de l'auditoria dels comptes 
de la Sindicatura dels exercicis de 2007, 2008 i 2009. 

A 31 de desembre de 2007 no hi havia cap expedient de contractació iniciat en l'exercici de 2007 o en exercicis anteriors pendent d'adjudicar. 

4.5 Personal 
La composició de la plantilla segons la relació de llocs de treball (RLT) de la Sindicatura, al tancament de l'exercici, és la següent: 

 

 A B C D Total 

Serveis generals 15 1 14 4 34 

Equips de fiscalització 27 15 10 0 52 

Total 2007 42 16 24 4 86 

Total 2006 42 17 25 4 88 

 

La situació de la plantilla (llocs ocupats) a 31 de desembre de 2007 i les retribucions abonades durant 2007, han sigut les següents: 

 

Categoria Perceptors 
homes 

Perceptors 
dones 

Total 
perceptors Import 

Alts càrrecs 3 1 4 369.302,69 

Personal funcionari 40 35 75 3.433.097,45 

Personal interí 3 0 3 103.238,15 

Personal eventual 1 3 4 146.542,24 

Total 47 39 86 4.052.180,53 
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4.6 Creditors pressupostaris 
El saldo d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2007 està compost, en la seua integritat, per les obligacions pendents de pagament que 
deriven de la liquidació del pressupost de despeses de l'exercici de 2007. 

 

4.7 Obligacions pendents de pressuposts tancats 
El quadre següent mostra la informació relativa als saldos pendents de pagament procedents de l'exercici de 2006 i la seua evolució en l'exercici de 
2007: 

 

Capítol 
Obligacions 
pendents a 
01-01-07 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents a 
31-12-07 

1 Despeses de personal 186,76 186,76 0,00

2 Despeses de funcionament 52.595,64 52.595,64 0,00

6 Inversions reals 28.613,71 28.613,71 0,00

Total 81.396,11 81.396,11 0,00

 

4.8 Creditors no pressupostaris 

A 31 de desembre de 2007, en el compte 411, "Creditors per periodificació de despeses pressupostàries”, figuraven despeses meritades pendents de 
venciment per import de 255.956,51 euros. La major part d'aquesta quantitat (el 91,3%) correspon a conceptes retributius del personal meritats en 
2007 l'obligació dels quals serà reconeguda, i el pagament en tindrà lloc, en 2008. Per tant, d'acord amb el que es preveu en la normativa comptable, 
els han registrats en la comptabilitat financera, però no en la pressupostària. 
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4.9 Compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs 
El quadre següent mostra en euros les despeses compromeses a càrrec d'exercicis posteriors al 31 de desembre de 2007: 

 
Exercicis  

Concepte 
2008 2009 Posterior Total 

Seguretat 65.806,00 65.806,00

Neteja 25.039,00 25.039,00

Auditoria de comptes 18.700,00 18.700,00 37.400,00

Total 109.545,00 18.700,00 128.245,00
 

4.10 Operacions no pressupostàries 

El quadre següent mostra la informació sobre els moviments haguts en els diferents comptes no pressupostaris en l'exercici: 

 

Concepte Saldo 
01-01-07 

Abonaments 
(ingressos) 

Càrrecs 
(pagaments) 

Creditors 
pendents 
31-12-07 

Retencions a compte de l'IRPF 271.106,63 970.577,57 959.690,80 281.993,40
Quotes de la Seguretat Social 11.569,80 932.989,70 874.693,41 69.866,09
Drets passius 0,00 2.779,84 2.779,84 0,00
MUFACE 169,48 1.217,16 1.212,76 173,88
Avançament de caixa fixa 0,00 9.309,84 9.309,84 0,00
Dipòsits i fiances 9.605,24 8.912,98 2.325,54 16.192,68

Total 292.451,15 1.925.787,09 1.850.012,19 368.226,05
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5.  Informació sobre l'execució de l'ingrés públic 
5.1 Procés de gestió 
La gestió del pressupost d'ingressos durant l'exercici de 2007, amb el màxim nivell de detall, ha sigut la següent: 

Classificació econòmica Previsions 
inicials 

Modifi- 
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
pendents de
cobrament 

390 Lliuraments trimestrals 5.731.700,00 0,00 5.731.700,00 5.731.700,00 5.731.700,00 0,00 0,00
Total capítol 3 5.731.700,00 0,00 5.731.700,00 5.731.700,00 5.731.700,00 0,00 0,00

520 Interessos de dipòsits 0,00 0,00 0,00 59.866,97 59.866,97 0,00 0,00
Total capítol 5 0,00 0,00 0,00 59.866,97 59.866,97 0,00 0,00

612 Alienació elements transport 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
Total capítol 6 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

830 Bestretes de funcionaris 0,00 13.933,02 13.933,02 13.933,02 13.933,02 0,00 0,00

870 Romanent de tresoreria 0,00 583.201,34 583.201,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Total capítol 8 0,00 597.134,36 597.134,36 13.933,02 13.933,02 0,00 0,00

Total  5.731.700,00 597.134,36 6.328.834,36 5.811.499,99 5.811.499,99 0,00 0,00

A priori, els únics recursos financers de la Sindicatura són els consignats en les respectives lleis de pressuposts i posteriorment lliurats cada trimestre 
per la Tresoreria de la Generalitat. En la pràctica, a aquests ingressos s'han d'afegir -encara que en quanties reduïdes- els interessos abonats per les 
entitats financeres, els reintegraments de bestretes concedides al personal i els ingressos obtinguts per l'alienació d'elements de l'immobilitzat. 

Malgrat que els fons de la Generalitat no són estrictament “ingressos” (ja que la Sindicatura és part intrínseca de la Generalitat i, en puritat, és una mera 
transferència interna de fons de tresoreria als comptes bancaris de la Sindicatura), a l'efecte de la gestió pressupostària, comptable i de control de la 
Sindicatura, s'ha considerat necessari elaborar un estat d'ingressos i comptabilitzar-los en el concepte pressupostari 390 “D'altres ingressos”. Els 
ingressos consignats a favor de la Sindicatura de Comptes en la Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts per a 2007, han 
sigut liquidats i cobrats en la seua totalitat, i constitueixen la principal font d'ingressos de la Sindicatura de Comptes, ja que representen el 98,6% dels 
drets reconeguts en el pressupost de l'exercici de 2007. 

La resta d'ingressos es comptabilitzarà en la classificació econòmica que pertoque. 
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5.2 Aplicació del romanent de tresoreria 
Del romanent de tresoreria no afectat existent a 31 de desembre de 2006, se n'han aplicat 583,201,34 euros per a finançar modificacions del 
pressupost de despeses. 

6. Despeses amb finançament afectat 
No existeixen despeses amb finançament afectat al tancament de l'exercici. 

7.  Informació sobre l'immobilitzat no financer  
7.1 Immobilitzat immaterial 
En els exercicis de 2005 i 2006 es va revisar l'inventari de l'immobilitzat immaterial i se'n va fer l'actualització i la regularització comptable corresponent 
per tal de comptabilitzar-lo conformement als criteris establits en el PGCPG. En l'exercici de 2007 s'hi han registrat les operacions realitzades en 
aquest any, a fi de mantenir actualitzat l'inventari. 

En el quadre següent es recull un resum de l'únic compte que compon l'immobilitzat immaterial -tal i com figura en l'inventari de la Sindicatura de 
Comptes- i el seu moviment durant l'exercici de 2007: 

 

 Saldo 
31-12-06 Altes Baixes Saldo  

31-12-07 
Amortització 
acumulada 

Aplicacions informàtiques 159.355,44 15.777,07 - 175.132,51 133.996,67 
Total 159.355,44 15.777,07 - 175.132,51 133.996,67 

 

7.2 Immobilitzat material 
En els exercicis de 2005 i 2006 es va realitzar una revisió integral de l'inventari de l'immobilitzat material i se'n va fer l'actualització i la regularització 
comptable corresponent per tal de comptabilitzar-lo d'acord amb els criteris establits en el PGCPGV, amb efectes d'1 de gener de 2006. En l'exercici de 
2007, i amb l'objectiu de mantenir actualitzat l'inventari, s'hi han registrat tots els moviments haguts al llarg del dit exercici. 
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Els moviments de l'exercici dels principals epígrafs de l'immobilitzat material són els següents: 

 Saldo 
31-12-06 Altes Baixes Ajusts  Saldo  

31-12-07 
Amortització 
acumulada 

1. Terrenys i construccions 4.500.063,93 205.848,88 - - 4.705.912,81 157.179,21 
2. Instal·ls. tècniques i maquinària 1.124.708,88 6.101,39 - - 1.130.810,27 793.012,30 
3. Utillatge i mobiliari 561.370,07 732,19 -165,31 - 561.936,95 281.619,30 
4. Equips proces. informació 258.193,49 36.785,31 -28.614,66 1.548,15 267.912,29 175.374,94 
5. Material de transport 70.967,22 - -35.352,42 - 35.614,80 10.534,73 
6. D'altre immob. material (llibres) 47.178,21 11.011,82 - - 58.190,03 58.190,03 

Amortitzacions 

Els coeficients d'amortització aplicats són els oficialment aprovats pel R.D. 1.777/2004, amb l'excepció dels llibres, els quals s'amortitzen íntegrament 
en l'exercici en què són adquirits. No s'han observat diferències significatives entre les vides útils que resulten d'aplicar els dits coeficients, i les 
esperades. 

Immobilitzat adscrit 

El principal element és l'edifici del carrer de sant Vicent, número 4, de la ciutat de València, seu de la Sindicatura de Comptes. Pertany al patrimoni de 
la Generalitat i està adscrit a la Sindicatura des de la seua construcció, segons l'Ordre de 10 de febrer de 1997. També està registrada la part del 
mobiliari cofinançat per les Corts Valencianes en el moment d'inaugurar la seu de la Sindicatura. 

Els valors assignats comptablement als béns adscrits són els del cost d'adquisició originària, menys l'amortització acumulada calculada des de 
l'entrada en funcionament dels elements. Aquests béns són: 

Béns adscrits Incorporat 2005 Incorporat 2006 Total 

Terrenys (compra immoble el 29-10-91) - 2.975.010,00 2.975.010,00 

Construcció edifici - Obra 1.291,384,25 214.434,20 1.505.818,46 

Construcció edifici - Instal·lacions 1.109.190,78 - 1.109.190,78 

Total edifici 2.400.575,03 3.189.444,20 5.590.019,23

Mobiliari 150.208,66 - 150.208,66 
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La incorporació comptable d'aquests immobilitzats s'efectuà en dos exercicis (2005 i 2006), ja que es va fer a mesura que se n'obtenia la documentació 
de suport (escriptura de compra de l'immoble, contracte de construcció i liquidació de l'obra). La contrapartida comptable d'aquests valors, per un total 
de 5.740.227,89 euros, està registrada en el compte "Patrimoni rebut en adscripció". 

D'altra banda, en l'exercici de 2007, mitjançant una Resolució de 19 de febrer de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
s'ha adscrit a les Corts Valencianes un immoble ubicat a València (c/ sant Vicent, núm. 2, pis 4t., porta 7), per tal d'ampliar la seu de la Sindicatura de 
Comptes; correspon a les Corts Valencianes exercir les competències demanials sobre el dit immoble (administració, defensa i conservació). 
Posteriorment, per Acord de 27 de febrer de 2007, les Corts Valencianes han delegat en el Consell de la Sindicatura de Comptes les competències 
d'administració i conservació de l'immoble. 

El valor assignat en l'immobilitzat de la Sindicatura a l'immoble a què hem fet referència en el paràgraf anterior, és el que figurava en l'inventari de béns 
immobles de la Generalitat en el moment que se'n va fer l'adscripció, 200.935,88 euros, dels quals corresponien 89.458,87 euros al valor del sòl i 
111.477,01 euros al valor de construcció. Igual que l'immobilitzat rebut en adscripció en exercicis anteriors, la contrapartida comptable d'aquests 
valors, per un total de 200.935,88 euros, també està registrada en el compte "Patrimoni rebut en adscripció". 
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8.  Informació sobre els fons propis 
El moviment dels fons propis durant l'exercici de 2007 ha sigut el següent: 

 

 Saldo 
31-12-06 

Altes 
immobilitzat 

adscrit 

Traspàs 
resultats 2006

------ 
Resultats 2007 

Saldo  
31-12-07 

Patrimoni 2.409.517,77 - -930.481,99 1.479.035,78 

Patrimoni rebut en adscripció 5.740.227,89 200.935,88 - 5.941.163,77 

Resultats de l'exercici de 2006 -930.481,99 - 930.481,99 - 

Resultats de l'exercici de 2007 - - 14.560,49 14.560,49 

Total 7.219.263,67 200.935,88 14.560,49 7.434.760,04 

 

9.  Informació sobre les inversions financeres  
Les inversions financeres permanents que es reflecteixen en el balanç a 31 de desembre de 2007, de 19.067,20 euros, corresponen a la part de les 
bestretes concedides al personal de la Sindicatura que vencen en l'any 2009 o posteriors. 

Les bestretes del personal que vencen en 2008, per 19.066,73 euros, se registren en l'epígraf d'inversions financeres temporals del balanç. 

 EL SÍNDIC MAJOR LA SÍNDICA EL SÍNDIC LA SECRETÀRIA GENERAL 

 

 

 

 

 Rafael Vicente Queralt Marcela Miró Pérez Antonio Mira-Perceval Pastor Mª Fernanda Saiz Gallego 
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MARÍA FERNANDA SAIZ GALLEGO, SECRETÀRIA GENERAL DE LA SINDICATURA 

DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

CERTIFIQUE: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió celebrada el dia 

19 de febrer de 2008, va adoptar, entre altres, el següent acord: 

“APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI DE 2007 DE LA 

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 Vistos els Comptes Anuals de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

de l’exercici de 2007 i, tenint en compte que ja han sigut revistats per l’auditor extern 

contractat per la Sindicatura, sense que hi haja plantejat objeccions, el Consell, per 

unanimitat, acorda: 

 1) Aprovar els Comptes Anuals de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana de l’exercici de 2007, el contingut dels quals, de conformitat amb el que es 

preveu en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat i en les bases 

d’execució del pressupost de la Sindicatura de Comptes per a 2007, és el següent: 

 a) Balanç 

 b) Compte del resultat economicopatrimonial 

 c) Estat de liquidació del pressupost 

  c.1) Liquidació del pressupost de despeses 

  c.2) Liquidació del pressupost d’ingressos 

  c.3) Resultat pressupostari 

 d) Memòria 

 S’adjunten com annex i queden arxivats en el corresponent expedient. 

 El Compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici de 2007, informa d’un 
estalvi de 14.560,49 euros. 

 La xifra del Romanent de Tresoreria, segons el criteri de càlcul establit en l’Ordre de 
la Conselleria d’Economia i Hisenda de 16 de juliol de 2001, puja a 2.319.194,87 euros. 



�
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 2) Trametre els Comptes Anuals de la Sindicatura de Comptes de l’exercici de 2007 

a les Corts Valencianes. 

 3) Publicar els Comptes Anuals de 2007 d’aquesta Sindicatura en el BOCV.” 

I perquè conste en l’expedient corresponent, estenc la present certificació, amb el 

vistiplau del síndic major, a València, el dinou de febrer de dos mil vuit. 

 
Vist i plau 
EL SÍNDIC MAJOR      LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Rafael Vicente Queralt 
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