MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE
L'EXERCICI DE 2010

Acomplint el manament establit en l'article 12 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, es presenta
la Memòria d'Activitats d'aquesta Institució corresponent a l'exercici de
2010, que va ser aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana en la reunió celebrada el dia 8 d'abril de 2011.
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1.

PRESENTACIÓ

La Sindicatura de Comptes presenta aquesta Memòria per oferir a les Corts
Valencianes informació sobre la seua activitat al llarg de l'any 2010, tant en allò
que es refereix al control extern de la gestió economicofinancera del sector
públic valencià, com pel que fa a la seua organització i funcionament intern.
S'ha de ressenyar l'execució del Programa Anual d'Actuació de la Institució per
a l'any 2010, així com l'aprovació del Programa Anual d'Actuació per a 2011.
En execució del Programa de 2010, s'han fiscalitzat els ens compresos en el
Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2009, així com 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 públic local, destaca el fet que durant l'exercici de
2010 s'hagen aprovat els informes dels comptes generals de 2008, consolidant
així l'etapa d'adaptació imposada per les noves instruccions de comptabilitat
local i la rendició de comptes exclusivament en suport informàtic.
Quant a l'organització i el funcionament intern de la Sindicatura, en aquesta
Memòria s'inclouen 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 afecta a la seua formació.
Completen la Memòria els aspectes institucionals, tant interns com de relacions
externes. Mereix ser remarcat el fet que, havent correspost a la Institució durant
2009 la presidència de la Conferència de Presidents dels OCEX, en el mes de
gener de 2010 en tingué lloc a València la XI Conferència, que va donar fi a la
dita presidència.
Finalment, hem de destacar que en 2010 es commemorà el vint-i-cinqué
aniversari de la Sindicatura de Comptes.
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2.

ASPECTES D'INTERÉS

2.1

Commemoració del vint-i-cinqué aniversari de la Sindicatura de
Comptes

En l'any 2010 es compliren vint-i-cinc anys de la creació de la Sindicatura de
Comptes i, per commemorar-ho, s'organitzaren un acte institucional i diverses
activitats, que celebràrem l'11 de maig de 2010 a les Corts Valencianes.
Els actes començaren amb una taula rodona dedicada a "La Sindicatura de
Comptes: 25 anys d'experiències. Passat, present i futur", en la qual
participaren el primer síndic major, Manuel Girona, l'ex-síndic Isidro Antuñano i
els actuals síndics Marcela Miró
–que hi actuà de moderadora–– i Antonio
Mira-Perceval. També intervingueren el secretari general honorari, Enrique
Monlleó, i l'auditor Miguel Olivas, que forma part dels equips d'auditoria de la
Sindicatura des del seu origen.
L'acte institucional comptà, encara, amb la presència del president del Tribunal
de Comptes, Manuel Núñez, presidents i consellers de distints òrgans de
control extern autonòmics, membres de la Mesa, portaveus i diputats de les
Corts, representants de la Generalitat, presidents de les institucions
valencianes i personal de la Sindicatura.
Es lliuraren les insígnies d'or de la Sindicatura als funcionaris que van complir
vint anys en la Institució (Vicente Tadeo i Nicolás Sánchez). A més a més, es
va distingir les famílies de les persones que havien estat vinculades a la
Sindicatura i que faltaren al llarg d'aquests vint-i-cinc anys, entre els quals hi
hagué dos tècnics d'auditoria que moriren en un accident de trànsit en viatge
de treball, un tercer tècnic, un conductor, el síndic major José Antonio Noguera
de Roig i el diputat Antonio Moreno, que finà el dia anterior a la seua elecció
com a síndic.
Per acabar, el vicepresident de la CAM, Benito Nemesio, lliurà el Premi
d'Investigació "Mestre Racional", que patrocina la dita entitat financera i que en
la vuitena edició guanyà l'auditor Antonio Minguillón Roy.
Tancaren l'acte institucional el síndic major, el vicepresident de les Corts i el
vicepresident el Consell.
Hi hagué una conferència sobre "El barroc valencià", a càrrec del catedràtic
Felipe Garín, i una posterior visita guiada a les tres esglésies on s'exposava "La
glòria del Barroc".
La celebració d'aquests vint-i-cinc anys finalitzà amb una exposició fotogràfica
retrospectiva, que relatava l'evolució de la Sindicatura des de 1985 fins a
l'actualitat. La mostra s'inaugurà el 24 de maig en la seu de la Sindicatura, i ha
romàs exposada fins a finals d'any.
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L'exposició va ser coordinada pels funcionaris de la Sindicatura María José
Ariño i Juan Tomás Gálvez, juntament amb el departament d'informàtica, i
estigué composta de material recopilat per funcionaris i per la Institució durant
el primer quart de segle de la seua història.
Arreplegava moments institucionals dels quatre consells haguts fins ara,
lliuraments del Premi d'Investigació "Mestre Racional" i d'insígnies, activitats
d'EURORAI, congressos i jornades i un recorregut per les instal·lacions que
han servit de seu a la Sindicatura, i plasmà la revolució tecnològica que ha
experimentat la manera de treballar de la Institució, amb instantànies que
reflectien des dels primers equips informàtics fins als més actuals i amb
imatges que mostraven l'evolució dels informe mateixos, els quals han passat
de ser presentats en paper a fer-ho en memòries USB.
2.2

Premi d'Investigació "Mestre Racional"

L'any 2010 es resolgué la convocatòria del VIII Premi "Mestre Racional".
El jurat es va reunir el 28 d'abril de 2010 i, després d'analitzar de forma
individualitzada els quatre treballs presentats, atorgà el VIII Premi d'Investigació
"Mestre Racional" al treball "L'auditoria de sistemes d'informació integrada en
l'auditoria financera. La perspectiva del sector públic". L'autor n'és Antonio
Minguillón Roy, auditor d'aquesta Institució.
El jurat proposà al Consell de la Sindicatura la publicació del dit treball, la qual,
a petició expressa de l'autor, es va fer en format digital i en la nostra seu
electrònica.
El lliurament del Premi tingué lloc a les Corts, dins de l'acte institucional
realitzat amb motiu dels vint-i-cinc anys de la creació de la Sindicatura.
2.3

Consell de la Sindicatura de Comptes

En maig de 2010 es compliren sis anys de l'elecció, per part de les Corts, dels
síndics de comptes: el síndic major, Rafael Vicente Queralt, la síndica Marcela
Miró Pérez i el síndic Antonio Mira-Perceval Pastor.
Les Corts reelegiren, el 19 de maig de 2010, els síndics Rafel Vicente Queralt,
Marcela Miró Pérez i Antonio Mira-Perceval Pastor per a un nou període de sis
anys (BOCV núm. 237, de 8 de juny de 2010, i DOCV núm. 6.281, de 3 de juny
de 2010).
Per Decret del president de la Generalitat de 2 de juny de 2010, fou nomenat
síndic major el síndic de comptes Rafael Vicente Queralt, per a un període de
tres anys (DOCV núm. 6.238, de 7 de juny de 2010).
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L'acte de presa de possessió dels càrrecs de síndics de comptes tingué lloc a
les Corts Valencianes el dia 15 de juny de 2010, davant de la presidenta de les
Corts, membres de la Mesa i representants dels grups parlamentaris.
La reunió constitutiva del Consell tingué lloc el dia 21 de juny de 2010 i s'hi va
ratificar, a proposta del síndic major, la secretària general de la Sindicatura de
Comptes, Mª Fernanda Saiz Gallego, que ja venia exercint el càrrec des de
gener de 2008.
2.4

D'altres aspectes d'interés

En l'àmbit institucional europeu, la tasca realitzada 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 VII Congrés de l'associació, que
tingué lloc els dies 4 i 5 d'octubre a Londres i al qual assistiren cent quaranta
participants procedents de catorze 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 ocupant el càrrec de secretari general de l'associació, tal i com està
estipulat estatutàriament.
De tot això i d'altres activitats i notícies sobre EURORAI, en tractarem més
àmpliament en l'apartat sisé d'aquesta Memòria, dedicat als aspectes
institucionals.
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3.

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ PER A 2010

En el marc del Pla Triennal 2008-2010, la Sindicatura aprovà el Programa
Anual d'Actuació de 2010 en la reunió del Consell del dia 28 de desembre de
2009. El 30 de desembre de 2009 el Programa fou tramés a les Corts, al
president de la Generalitat Valenciana i al Tribunal de Comptes.
Aquest Programa Anual d'Actuació es desplegava en el context de les dues
principals àrees del sector públic valencià (la Generalitat i les entitats locals), de
les circumstàncies i els riscs que previsiblement afectarien els distints ens al
llarg del període i tenint en compte les disponibilitats de recursos humans de la
Institució, tot revisant les entitats que serien objecte de fiscalització, els abasts
concrets i les raons de la selecció.

- 10 -

Memòria d'Activitats de la Sindicatura de Comptes. Exercici de 2010

4.

EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ DE L'ANY 2010

4.1

Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat
corresponent a l'exercici de 2009

4.1.1 Contingut del Compte General
El Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2009 comprén, segons
l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat
Valenciana, 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 reflectides en les memòries
d'anys anteriors, d'acord amb la documentació presentada per la Intervenció
General (publicada en la web de la Sindicatura).
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 la Llei de la
Sindicatura de Comptes (Llei de la Generalitat 6/1985, d'11 de maig) i en el
Reglament de Règim Interior aprovat el 19 de setembre de 1986.
L'Informe del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici de
2009 va ser aprovat, després del tràmit d'al·legacions dels comptedants, per
Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes del dia 15 de desembre de
2010, i fou lliurat a la presidenta de les Corts Valencianes i al president de la
Generalitat el dia 23 de desembre de 2010. El mateix dia l'informe podia ser
consultat per tots els ciutadans en la pàgina web d'aquesta Sindicatura.
En la seu electrònica també romanen publicats tots els informes corresponents
a exercicis anteriors.
4.2

Informe de fiscalització de les universitats públiques de la
Comunitat Valenciana de l'exercici de 2009

En aquest informe s'integren les fiscalitzacions de les universitats públiques de
la Comunitat Valenciana, que són les següents: 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.
En relació amb les universitats públiques, s'ha realitzat un control formal de la
rendició dels comptes anuals seus, amb l'objectiu de comprovar si foren
elaborats i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes conformement al que
s'hi disposa en la legislació vigent i als principis comptables que hi són
d'aplicació.
Així mateix, es va revisar la implantació de les plataformes de contractació i
s'elaborà un informe que n'analitzava l'ús.
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4.3

Informe de fiscalització de les cambres de comerç de la Comunitat
Valenciana de l'exercici de 2009

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, i s'hi dugué a terme un control relatiu a l'aplicació del
recurs cameral permanent.
Les cambres d'Alcoi i Oriola i el Consell de Cambres foren objecte de
fiscalització d'acord amb el manament especial que estableix la Llei de
Cambres de Comerç.
Els comptes de les cambres de València, Alacant i Castelló foren objecte d'una
revisió formal.
4.4

Informe de fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial

El Consell de la Sindicatura de Comptes n'aprovà l'informe definitiu en la reunió
del dia 28 de desembre de 2010, el qual fou tramés el 17 de gener de 2011 a la
presidenta de les Corts 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 al sector públic local

4.5.1 El Compte General de les Entitats Locals de l'exercici de 2008
El 14 de setembre de 2009 es va dirigir un escrit a la totalitat de les entitats
locals conegudes, per indicar-los que el 31 d'octubre de 2009 acabava el
termini per a presentar el Compte General corresponent a l'exercici de 2008;
després de diversos requeriments posteriors, ja en l'any 2010 començaren els
treballs per a l'elaboració, aprovació i publicació de l'informe del "Compte
General de les Entitats Locals de 2008".
El Consell de la Institució, en la sessió del dia 28 de setembre de 2010,
examinà l'informe sobre el Compte General de les 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. Vist el Compte, el Consell
acordà aprovar-lo i publicar-lo en la nostra pàgina web i en suport informàtic
(CD-ROM).
A partir de l'anàlisi de les variables bàsiques que defineixen el comportament
economicofinancer de les entitats locals, l'informe posa en relleu l'evolució i
situació de les dites entitats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i té per
objecte informar sobre la gestió duta a terme pels agents locals en l'exercici de
2008.
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4.5.2 El Compte General de les Entitats Locals de l'exercici de 2009
Quant a la rendició dels comptes generals de les entitats locals de 2009, el 13
d'octubre de 2010 es va fer un recordatori a la totalitat de les entitats locals
conegudes per indicar-los que havien de presentar el Compte General de 2009
i que la presentació dels comptes s'havia de fer telemàticament abans del dia
31 d'octubre de 2010. Començaven així els treballs per a l'elaboració de
l'informe del "Compte General de les Entitats Locals de 2009", que finalitzaran
en 2011.
4.5.3 Informe sobre les instruccions de contractació de les entitats locals
L'any 2010 es va realitzar un informe de fiscalització de les instruccions de
contractació de les societats mercantils i les fundacions del sector públic local
que depenien dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 50.000
habitants i de les tres diputacions provincials.
El citat informe de fiscalització es dugué a terme amb l'objectiu de comprovar si
les instruccions de contractació eren accessibles per Internet, i alhora se
n'analitzava el contingut i l'adequació a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic.
La informació que s'utilitzà en el desenvolupament del treball de fiscalització,
l'obtinguérem a través d'Internet, amb la finalitat de tenir una visió general del
compliment de la normativa relacionada amb la publicitat i accessibilitat; no es
van trametre qüestionaris a les entitats locals ni es realitzaren entrevistes
directes.
4.5.4 Informes d'entitats locals
Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà
incloure en el Programa Anual d'Actuació de 2010 la fiscalització dels comptes
de l'exercici de 2008 dels ajuntaments de Borriana, l'Alcúdia de Crespins,
l'Ènova, Gilet, Rossell, Vinaròs, Xirivella, Nàquera, la Vila Joiosa i el Campello.
Durant l'exercici de 2010 es van finalitzar aquestes fiscalitzacions i s'aprovaren
els corresponents informes de fiscalització.
4.5.5 Informe de les competències fiscalitzadores sobre el sector local
En el Programa Anual d'Actuació per a 2010 s'acordà realitzar un informe
especial sobre els treballs efectuats a l'empara de les competències
fiscalitzadores sobre el sector local des de 2003. Aquest informe va ser aprovat
també en l'exercici de 2010 i les seues conclusions més rellevants foren les
següents:
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-

La Sindicatura de Comptes ha intensificat –després de l'ampliació de les
seues competències fiscalitzadores en el sector públic local efectuada en
2003– les dues actuacions en què es concreta la seua funció
fiscalitzadora: l'examen dels comptes generals (que ha superat el 90%
de rendició) i les fiscalitzacions específiques (que en l'exercici de 2009
afectaren més de 120 entitats locals). No obstant això, el control que es
realitza sobre el sector públic local és insuficient i està condicionat per
diversos factors, com són la falta de mitjans personals i el desfasament
existent en la regulació de la hisenda local, desfasament que incideix en
la definició del sector públic local (pel que fa al contingut del Compte
General, ja que no s'hi inclouen tots els comptes de tots els ens públics
que haurien d'integrar el dit Compte) i en les funcions assignades al
control intern.

-

En 2007 es va implantar un nou sistema de rendició de comptes, que
implica rendir el Compte General de les entitats locals davant del
Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes exclusivament en
suport informàtic i en un acte únic.

-

El nombre d'entitats locals que han sigut objecte de fiscalització
específica ha passat d'onze en 2003 a cent vint en 2009. Això ha sigut
possible gràcies a la realització de fiscalitzacions horitzontals, que han
permés fiscalitzar un major nombre d'entitats locals.

-

Les fiscalitzacions específiques realitzades han posat de manifest
importants incompliments de la normativa en la gestió dels fons públics.
En aquest sentit, el control intern de les entitats locals presenta una sèrie
de condicionaments que repercuteixen negativament en l'exercici de les
funcions assignades al dit control. Entre aquests condicionaments, a
més del desfasament en la regulació del control intern, són rellevants la
falta d'una adequada segregació de funcions i l'excessiva dependència
dels gestors.

4.5.6 Informe sobre les entitats participades per unes altres entitats
locals
Així mateix, d’acord amb el Programa Anual d’Actuació per a 2010 de la
Sindicatura de Comptes, es va elaborar un informe especial sobre les entitats
participades per altres entitats locals a fi de:
-

Determinar les entitats que es deuen considerar integrants del sector
públic local valencià.

-

Conèixer quines entitats no reten els seus comptes a la Sindicatura de
Comptes.

-

Determinar les raons per les quals no es produeix la dita rendició.
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-

Proposar les mesures que es consideren oportunes, tant legislatives com
de gestió de la Sindicatura de Comptes, per a obtenir d’una forma
regular els comptes d’aquelles entitats, la gestió de les quals siga
susceptible de fiscalització integral per part de la Sindicatura.

4.6

Informe a petició de les Corts

En el mes de novembre de 2010, el Ple de les Corts va aprovar la Resolució
462/VII perquè la Sindicatura realitzés un informe de fiscalització sobre
determinats expedients de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. Per
aquesta raó, la Sindicatura va ampliar el Programa Anual d’Actuació per al dit
exercici i s’assignaren les tasques de fiscalització al síndic major i al
corresponent equip d’auditoria. S’hi va iniciar el treball de camp i l’informe s’ha
elaborat en l’any 2011.
4.7

Gabinet Tècnic de la Sindicatura

L’activitat del Gabinet Tècnic de la Sindicatura durant 2010 s’ha centrat
fonamentalment en les tasques de coordinació i impuls de les activitats de la
Comissió Tècnica d’Auditoria i de la Unitat d’Auditoria de Sistemes
d’Informació.
L’activitat de la Comissió Tècnica d’Auditoria s’ha centrat a desenvolupar
diverses guies de fiscalització relacionades amb l’aplicació de la Llei de
Contractes del Sector Públic, a fi de millorar la qualitat dels informes i mantenir
criteris actualitzats, fonamentats i homogenis. Les seccions del Manual de
Fiscalització actualitzades han sigut:
803

Guia de fiscalització de les instruccions de contractació

808.1 Anàlisi de la regulació del fraccionament de contractes
808.2 Anàlisi de la regulació dels contractes menors
809

Guia de fiscalització dels perfils del contractant i de les
plataformes de contractació

D’altra banda, la introducció de l’Auditoria de Sistemes d’Informació en la
metodologia de la Sindicatura de Comptes ha contribuït a millorar la qualitat i
fiabilitat dels informes de fiscalització, ja que possibilita la revisió de
procediments i controls en entorns intensament informatitzats. En aquest àmbit,
la Sindicatura es troba al nivell dels òrgans de control més avançats del context
europeu.
Com en l’any anterior, s’han dut a terme dos tipus d’actuacions, unes
enfocades a donar suport als equips de fiscalització que el van requerir, i
d’altres, en les quals l’objectiu principal va consistir a verificar la fiabilitat dels
sistemes d’informació de determinades entitats.
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4.8

Base de dades econòmiques del sector públic autonòmic valencià

En el Programa Anual d’Actuació de 2010 es va disposar l’elaboració d’una
base de dades històriques dels balanços i comptes de pèrdues i guanys de les
entitats autònomes (que hi inclogués els pressuposts), empreses públiques,
fundacions públiques i el Compte de l’Administració. En el citat acord s’indicava
que s'hi podrien incloure d’altres dades, entre les quals es citava el nombre de
treballadors.
Aquest treball es va iniciar en l’any 2010 i es completarà en anys posteriors. La
primera fase del treball s’ha centrat en el disseny, creació i introducció de la
informació per a l’exercici de 2008. Posteriorment s’ha eixamplat el disseny de
la dita base de dades i s’ha donat entrada a la informació dels exercicis de
2005 a 2007, tenint en compte que existeixen diferents plans generals de
comptabilitat.
L’objectiu general del treball realitzat ha consistit en la creació d’una base de
dades amb informació fiable i rellevant d’estats i dades dels comptes anuals del
sector públic autonòmic valencià, presentada de forma clara i sistemàtica, que
permeta als usuaris consultar-la per Internet, amb informació tan individual com
agregada. L’objectiu és disposar d’un lloc dins de la pàgina web de la
Sindicatura de Comptes, similar al dedicat al sector públic local, encara que
dedicat al sector públic autonòmic.
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5.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSTITUCIÓ

5.1

Reunions del Consell

Durant l’any 2010 el Consell de la Sindicatura de Comptes es va reunir 27
vegades i va tractar 225 punts de l’ordre del dia. Els de major transcendència ja
els hem donat a conèixer al llarg d’aquesta Memòria, però caldria destacar
aquells que pels seus aspectes pressupostaris o econòmics, així com de
recursos humans, també tenen certa rellevància:
-

El dia 1 de febrer es té coneixement de la liquidació del Pressupost de la
Sindicatura corresponent a l’any 2009, del qual resulta un romanent de
tresoreria acumulats de 2.130.657,73 euros.

-

El 31 de març es van aprovaren els comptes anuals corresponents a
l’exercici de l’any 2009, que serien tramesos a les Corts i publicats en el
Butlletí Oficial de les Corts, número 235 del dia 2 de juny de 2010.

-

El 8 d’abril es va aprovar la Memòria d’activitats de la Sindicatura de
Comptes corresponent a l’any 2009 i la seua tramesa a les Corts
Valencianes.

-

El 21 de juny de 2010 va tenir lloc la reunió constitutiva del Consell
després de la reelecció dels síndics i s’hi va ratificar com a secretària
general de la Sindicatura, Mª Fernanda Saiz Gallego.

-

El 19 d’octubre de 2010 el Consell va aprovar el projecte del pressupost
de despeses de la Sindicatura per a l'any 2011 i les seues bases
d'execució, i el va trametre a les Corts Valencianes perquè aquestes
l'integressen en els pressuposts de la Generalitat per a l'any 2011. El
total del dit pressupost va ser de 6.256.000,00 euros.

-

El 5 de novembre de 2010 s'adoptà l'acord per mitjà del qual es
convocava el procés selectiu de promoció interna del subgrup C1 al
subgrup A2 per als ajudants d'auditoria que pertanyessen al primer
subgrup citat.

-

El 23 de novembre de 2010 el Consell de la Sindicatura aprovà el
nomenament dels tècnics d'auditoria, ajudants d'auditoria i auxiliar
administratiu que havien superat els corresponents processos selectius
convocats el 16 de novembre de 2009.

5.2

Serveis Jurídics

En relació amb la participació dels Serveis Jurídics en les fiscalitzacions,
l'objectiu detallat establit en el Pla Triennal 2008-2010 era d'optimitzar la
participació dels Serveis Jurídics en les fiscalitzacions. En aquest sentit, i
d'acord amb el Programa Anual d'Actuació per a 2010, la participació dels
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lletrats es va materialitzar de tres formes: mitjançant l'emissió d'informes
puntuals concrets sobre aspectes jurídics complexos que ultrapassen la
competència requerida als equips de fiscalització; mitjançant la participació
programada en entitats i àrees que ofereixen una vessant jurídica d'especial
rellevància, i –com a peculiaritat en 2010, motivada per l'especial èmfasi donat
a la revisió de diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de la Llei de
Contractes del Sector Públic– mitjançant la intervenció plasmada en la
col·laboració amb la Comissió Tècnica d'Auditoria per a preparar els programes
de treball estàndard i determinar els criteris generals que han de seguir els
distints equips d'auditoria. A més del que es preveu en el Programa Anual, els
lletrats han donat solució a una àmplia varietat de consultes verbals efectuades
pels equips de fiscalització.
Els lletrats han participat, al llarg de 2010, com a membres de les distintes
comissions de treball constituïdes a la Sindicatura i han actuat també en les
meses de negociació col·lectiva, en els tribunals per a la selecció del personal
o la provisió de llocs de treball i com a vocals de les meses de contractació
administrativa de la Institució.
D'altra banda, en la seua funció de suport directe a l'execució de les
competències pròpies de la Secretaria General, els lletrats han col·laborat en la
tramitació dels expedients de contractació de la Sindicatura, en la gestió del
programa de formació de la Institució, en la preparació d'actes administratius,
en la resolució de recursos i en les qüestions relatives a la defensa en judici,
entre altres coses.
5.3

Informàtica

5.3.1 Implantació de la signatura electrònica
En l'actualitat, hom avança cap a la "e-administració", en la qual les
administracions públiques oferiran els seus serveis a través d'Internet. En
aquest nou entorn, la seguretat informàtica es converteix en un element crític
per a garantir els drets i les obligacions dels ciutadans. La signatura digital i els
certificats –per mitjà dels quals es poden garantir aqueixes condicions– es
convertiran en una eina imprescindible per a realitzar els tràmits administratius
a través d'Internet. Hem implantat la firma electrònica i s'ha impartit la formació
necessària tant sobre l'ús de la signatura digital en documents de treball, com
sobre l'enviament i la recepció de correus electrònics xifrats i signats
electrònicament.
5.3.2 Xifrat dels documents electrònics
Un altre objectiu assolit per a complir les normes de seguretat aprovades pel
Consell de la Sindicatura, ha sigut d'implantar una aplicació que permet
encriptar la informació dels documents electrònics ubicats en els discs durs
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dels ordinadors personals i en els llapis de memòria USB, i formar els usuaris
en aqueix sentit.
5.3.3 Base de dades de les entitats locals
Durant aquest exercici hem anat configurant una base de dades mestra per a
controlar i gestionar la documentació de les entitats locals. A partir d'aqueixa
base de dades, s'han desenvolupat una sèrie de procediments que permeten
fer enviaments massius de peticions de documentació als distints tipus
d'entitats locals i controlar els fluxos d'emissió i recepció de la dita
documentació; així com, finalment, actualitzar el registre d'entrada i d'eixida de
la Sindicatura de forma automàtica. Amb els dits procediments, s'ha obtingut un
estalvi en els costs de treball manual, tant de l'equip de fiscalització d'entitats
locals, com del registre de la Sindicatura.
5.3.4 Gestió d'incidències
Amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei d'Informàtica pel que fa a
l'atenció als usuaris, s'ha posat en marxa un procediment per a registrar i
efectuar un seguiment de les incidències que realitza cada un d'aquests
usuaris. El procediment es posa en marxa a partir del "formulari d'incidència",
ubicat en la Intranet, el qual s'ompli i envia a través del correu electrònic. Les
incidències s'emmagatzemen en una bústia, des de la qual es distribueixen a
cada informàtic.
5.4

Biblioteca, documentació i arxiu

5.4.1 Biblioteca i documentació
En l'any 2010 ingressaren 212 llibres en la biblioteca de la Sindicatura, un 90%
dels quals per mitjà de compra, per un import de 3.564,16 euros. Aquesta
quantitat va ser superior a la de l'exercici anterior en un total de deu exemplars.
S'ha notat l'augment de llibres en format electrònic (sobretot PDF), als quals es
pot accedir des de la mateixa fitxa del catàleg. Tots aquets llibres han seguit el
procés tècnic corresponent, així com els 156 informes d'altres OCEX que
també han ingressat en la biblioteca.
Enguany s'han revisat tots els registres de llibres en el programa de gestió
"Biblio 3000", com a pas previ al canvi de versió del dit programa, que es
denominarà "Odilo". S'hi ha corregit tos els errors i s'ha actualitzat la
catalogació de fitxers informàtics amb una altra plantilla.
Hem continuat facilitant l'enviament d'informació de premsa i del "recull" diari,
així com els dossiers de temes generals (Compte General, Compte de
Corporacions Locals i d'altres).
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5.4.2 Arxiu
L'arxiu de la Sindicatura ha continuat en la línia del tractament dels documents
electrònics d'arxiu. S'han revisat, sobretot, els codis dels projectes de
"TeamMate" i els enllaços des de la fitxa de registre al repositori de documents
electrònics.
També s'ha elaborat la carta de serveis de la unitat, la qual hem "penjat" en la
Intranet.
La Comissió de Valoració Documental de la Sindicatura continua treballant per
establir les taules de valoració de les sèries de documentació d'arxiu i l'accés a
la documentació pròpia. Hem començat per la Sèrie del Compte General de
Corporacions Locals, de la qual s'estan omplint els impresos i informes
necessaris.
Enguany s'ha celebrat a Santiago de Compostel·la, seu del Consell de
Comptes de Galícia, la VI Reunió de Responsables d'Arxiu, Biblioteca i
Documentació dels OCEX, a la qual assistiren com a ponents dos dels
funcionaris de la unitat.
5.5

Recursos humans

Amb caràcter general, s'ha de destacar que, amb les actuacions dutes a terme
en l'exercici de 2010, s'han assolit pràcticament tots els objectius estratègics
que en matèria de personal i formació hi havia prevists en el Pla Triennal de la
Sindicatura de Comptes 2008-2010.
5.5.1 Plantilla de personal
S'han realitzat tots els processos selectius inclosos en l'Oferta Pública
d'Ocupació de 2009: tècnics i ajudants d'auditoria de corporacions territorials i
d'altres ens públics i auxiliars administratius. En acabar els processos, el
Consell de la Sindicatura, per Acord de 23 de novembre de 2010 (BOC i DOCV
de 21-12-2010), ha nomenat funcionaris de carrera els opositors que han
superat les esmentades proves selectives.
En l'actualitat, pràcticament tots els llocs de treball adscrits a la Secretaria
General i als equips d'auditoria estan adjudicats amb destinació definitiva a
funcionaris de carrera. En conseqüència, s'ha assolit l'objectiu de reduir la
temporalitat en la plantilla.
També es va convocar el procés selectiu de promoció interna d'ajudants
d'auditoria del grup C (actual subgrup C1) per a accedir al grup B (actual
subgrup A2), que quedava pendent de l'Acord de la Mesa de Negociació de 27
de juliol de 2001, aprovat pel Consell de la Sindicatura el 30 de juliol de 2001
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(BOC núm. 115, de 24-09-2001); de manera que pràcticament hem acabat amb
l'existència de llocs de treball adscrits a doble grup de titulació.
5.5.2 Borses d'ocupació temporal
Després de la realització de les oposicions, a proposta de la Comissió de
Valoració i Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal es van constituir i
publicat en la web de la Sindicatura les corresponents borses en les categories
de tècnics d'auditoria de corporacions territorials, ajudants d'auditoria de
corporacions territorials i auxiliars administratius de la Sindicatura de Comptes.
Les borses es constituïren el 3 de desembre de 2010, i s'han utilitzat per a fer
nomenaments temporals de funcionaris interins i millores d'ocupació,
necessaris a fi de cobrir els llocs de treball que han quedat sense ocupar a
conseqüència de les preses de possessió dels nous funcionaris de carrera.
5.5.3 Seguretat i salut laboral
Després de la firma, el 12 de febrer de 2009, d'una comada de gestió amb la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a elaborar el Pla de
Prevenció de Riscs Laborals, en l'exercici de 2010 s'han realitzat totes les
actuacions necessàries per a elaborar el dit Pla. Els caps de sector de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicologia en el Treball
de la Direcció General d'Administració Autonòmica, han sigut els encarregats
de realitzar els treballs d'examen, anàlisi i avaluació de riscs en la Sindicatura.
A aqueix efecte, s'ha passat un qüestionari d'autoavaluació de riscs a tots els
treballadors i s'han realitzat nombroses visites al centre de treball a l'objecte de
prendre dades de seguretat, mesuraments, entrevistes, etc. Actualment, es
disposa d'un document inicial d'avaluació de riscs laborals que s'elevarà a
definitiu en l'any 2011.
5.5.4 Prevenció de riscs laborals
En matèria de prevenció de riscs laborals, una vegada adoptades les mesures
previstes en el nou Pla d'Autoprotecció de la Sindicatura de Comptes, el 4 de
juny es realitzà un simulacre general d'emergència, evacuació i informació, amb
resultats altament satisfactoris.
5.5.5 Acció social
A l'empara del que es disposa en l'Acord de Condicions de Treball del Personal
al Servei de la Sindicatura de Comptes, s'han registrat 51 sol·licituds d'ajudes
socials corresponents a l'any 2009, per a les quals hom ha disposat d'un fons
de 23.000 euros.
Amb data 5 de novembre s'ha formalitzat amb l'empresa Generali España, S.A.
una nova pòlissa d'assegurança d'accidents per a tot el personal que presta
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serveis en la Sindicatura, per dos anys prorrogables a dos anys més, havent
tramitat prèviament el corresponent expedient de contractació.
Per acabar, en matèria d'acció social s'ha modificat l'article 27 del Reglament
del Pla de Pensions del Sistema d'Ocupació de la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar la liquiditat dels plans de
pensions en el supòsit de desocupació de llarga duració La modificació
introduïda obeeix al que regula el Reial Decret 1.299/2009, de 31 de juliol, de
modificació del Reglament de Plans i Fons de Pensions.
5.6

Formació del personal

La formació del personal continua sent un factor clau en l'estratègia de la
Sindicatura de Comptes i cada vegada es realitza un esforç major per tal de
fomentar-la. La mitjana d'hores de formació per funcionari ha sigut de 48,34
hores.
El pla de formació per a l'any 2010 considerava tant la realització d'accions
formatives organitzades per la Sindicatura mateixa, com accions formatives
externes.
La Sindicatura organitzà els cursos següents:
a)

Àrea de fiscalització

-

Estabilitat pressupostària a les comunitats autònomes i les entitats
locals.

-

Especificitats de l'auditoria
administracions públiques.

-

Execució del contracte d'obra.

-

Seminari sobre la directriu tècnica de fiscalització
"Fiscalització de la contractació del sector públic valencià".

-

Introducció a l'Administració electrònica: La factura electrònica.

-

Signatura electrònica del personal al servei de les administracions
públiques.

-

Seminari sobre correcció lingüística i terminologia auditora. Iniciació.

-

Seminari sobre correcció lingüística i terminologia auditora. Continuació.

b)

Àrea d'informàtica

-

Seminari bàsic sobre utilització d'Adobe Acrobat Professional.

de

- 22 -

l'activitat

"externalitzada"

de

número

les

1,

Memòria d'Activitats de la Sindicatura de Comptes. Exercici de 2010

-

Seminari sobre gestió avançada d'Internet.

-

Curs de formació en Micrsoft.Net.

-

Formació sobre seguretat en la informació en suport electrònic.

c)

Àrea d'idiomes

-

Curs de valencià de preparació per als exàmens de la Junta
Qualificadora, organitzat per les Corts Valencianes. Nivells mitjà i
superior.

-

Curs d'anglés: bàsic, mitjà i avançat.

d)

Àrea d'administració general

-

Introducció a la comptabilitat pública.

-

Introducció a la Llei de Contractes del Sector Públic.

A més a més, funcionaris de la Sindicatura han participat en els següents
cursos organitzats per entitats externes:
-

Per la Universitat Politècnica de València: Introducció al
desenvolupament d'aplicacions amb Microsoft.Net 2.0 i administració i
seguretat de sistemes informàtics Windows Server 2008.

-

Per la Diputació Provincial de València: Introducció i aplicacions dels
esquemes nacionals d'interoperativitat i seguretat en les administracions.

-

Pel Col·legi de Bibliotecaris i l'Associació d'Arxivers Valencians:
Jornades sobre sistemes integrats de gestió documental i arxius
electrònics.

-

Per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i DELOITTE:
Ajuntaments i estabilitat pressupostària.

-

Per FIASEP: Cursos "on-line" inclosos en l'addenda del conveni de
col·laboració signat amb aquesta Fundació ("Aplicació pràctica de la Llei
de Contractes", "Pla general comptable privat", "Taller de casos pràctics
de gestió economicofinancera" i "Fiscalitat dels ens del sector públic").

-

Pel Col·legi d'Economistes de València. En el marc del conveni de
col·laboració, diversos funcionaris de la Sindicatura han assistit als
següents cursos organitzats pel Col·legi citat: "Els auditors davant de les
consultes de l'ICAC", "EXCEL financer adaptat al nou Pla General de
Comptabilitat", "L'economista i l'auditor davant la nova regulació dels
comptes anuals consolidats", "Problemàtica fiscal del tancament de

- 23 -

Memòria d'Activitats de la Sindicatura de Comptes. Exercici de 2010

comptes en l'exercici de 2010" i un curs sobre com realitzar una auditoria
de gestió.
Cal assenyalar també l'assistència de funcionaris de la Institució a diversos
congressos i jornades tècniques:
-

IV Congrés Nacional d'Auditoria en el Sector Públic, organitzat pel
Consell de Comptes de Galícia.

-

XXI Congrés Espanyol de Seguretat en la Informació, organitzat per
SECURMATICA.

Per acabar, s'ha de destacar la participació, com a ponents, de funcionaris de
la Institució en els cursos següents: "Fiscalització amb ACL", curs bàsic
organitzat per la Sindicatura de Comptes d'Astúries, i "Curs avançat sobre
tècniques i procediments d'auditoria en el sector públic", organitzat per FIASEP.
5.7

Gestió econòmica i pressupostària

El pressupost inicial de despeses per a l'any 2010 va ser de 6.420.170,00
euros, i el definitiu, de 6.636.002,23 euros; el total d'obligacions reconegudes
va ser de 6.533.011,23 euros, amb las distribució següent:

Pressupost
definitiu

Capítol de despeses
Cap. I, despeses de personal

Obligacions
reconegudes

Percentatge
sobre total
pressupostat

5.748.642,23

5.716.869,28

87,51 %

768.040,00

734.998,51

11,25 %

Cap. VI, inversions

69.500,00

66.143,44

1,01 %

Cap. VIII, actius financers

50.000,00

15.000,00

0,23 %

Cap.
II,
funcionament

despeses

de

Per portar a efecte el compliment d'aquest pressupost, s'han realitzat 3.509
assentaments comptables i han tingut entrada 513 factures de diversos
proveïdors, factures que han sigut pagades –majoritàriament– en terminis no
superiors a trenta dies. Les despeses de funcionament més rellevants han
correspost als serveis de vigilància i neteja de la Institució.
Cal ressaltar que la gestió dels fons monetaris ha permés obtenir uns ingressos
addicionals de 52.183,18 euros.
Un detall més profund i conforme a les normes de gestió pressupostàries de la
Generalitat, es troba en els estats retuts en el Compte i la Memòria Econòmica
de 2010, que figura més endavant.
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Quant als expedients de contractació, se n'han tramitats els següents:
-

Serveis de neteja de les instal·lacions de la Institució, per mitjà de
procediment obert, amb un pressupost de licitació de 106.440,00 euros,
adjudicat a l'empresa SOLDENE amb caràcter definitiu per un valor de
86.172,41 euros.

-

Servei d'assistència tècnica en matèria de relacions externes i
comunicació, per mitjà de procediment negociat sense publicitat, amb un
pressupost inicial de 25.500,00 euros, adjudicat a l'empresa Grupo R
Valencia amb un preu definitiu de 25.067,80 euros.

-

Assistència de l'auditoria externa, per procediment negociat sense
publicitat, amb un pressupost de licitació de 51.000,00 euros, adjudicat a
l'empresa Grand Thornton per un import definitiu de 26.550,00 euros.

-

Pòlissa d'assegurança d'accidents per al personal al servei de la
Institució, amb un pressupost de licitació de 20.000,00 euros, adjudicat
per mitjà del procediment negociat sense publicitat a la companyia
Generali per un import de 12.979,22 euros.

-

Contractació, pel sistema de "renting", del vehicle de representació de la
Institució, amb un pressupost de licitació de 52.000,00 euros i un import
d'adjudicació definitiva de 50.310,00 euros. L'empresa contractista en
resultà ser Caixa Renting.

5.8

Auditoria externa dels comptes
corresponents a l'any 2009

anuals

de

la

Institució

En virtut del compromís de la Sindicatura amb la transparència en la seua
actuació i gestió, els comptes anuals de l'exercici de 2009 foren objecte d'un
informe d'auditoria independent, realitzat per la firma Price Waterhouse
Coopers Auditores, S.L., que compleix les tres normes sobre el principi
d'independència establides en els "Principis i normes d'auditoria del sector
públic" aplicables a la Sindicatura: imparcialitat, aparença d'imparcialitat i
absència d'incompatibilitat.
Els citats comptes anuals, juntament amb l'informe d'auditoria elaborat sobre
tals comptes (l'examen dels quals correspon a les Corts segons l'article 78 del
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura), foren tramesos a la dita
institució parlamentària en compliment de la indicada disposició, i publicats en
la pàgina web de la Sindicatura de Comptes.

- 25 -

Memòria d'Activitats de la Sindicatura de Comptes. Exercici de 2010

5.9

Relacions de comunicació

Un dels objectius del Pla Triennal 2008-2010 era de millorar i facilitar el
coneixement de les activitats i dels informes, amb la finalitat de millorar la
valoració de la Sindicatura per part dels ciutadans.
El Pla defineix un programa de comunicació i de relacions externes, que feia
necessària l'assistència tècnica per a establir canals de comunicació fluids amb
els mitjans de comunicació. L'empresa seleccionada desenvolupà al llarg de
2010 totes les accions previstes en el pla de comunicació que havia presentat a
la Sindicatura.
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6.

ASPECTES INSTITUCIONALS

6.1

Relacions amb altres òrgans de control extern d'àmbit nacional

Les relacions institucionals entre els òrgans autonòmics de control extern s'han
consolidat amb les reunions de la Conferència de Presidents dels OCEX.
En l'any 2009 correspongué a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana la presidència de la dita Conferència, la qual va exercir al llarg
d'aqueix any, i en gener de 2010 tingué lloc a València la XI Conferència de
Presidents dels OCEX, amb la qual finalitzà l'esmentada presidència. El Consell
de Comptes de Galícia l'assumia per a 2010.
En la XI Conferència es va fallar el XII Premi "Auditoria Pública". El primer
premi en va ser per a l'article "Reforma comptable i auditoria pública", d'Eloy
Morán; el segon premi, l'aconseguí el funcionari d'aquesta Sindicatura Jesús
Picó pel seu article "Opacitat en els comptes anuals del sector públic, en el
romanent de tresoreria i en general. Reflexions crítiques i propostes", i el tercer
premi va ser per a "El control dels ens instrumentals", de José Amengual.
En aquesta mateixa Conferència s'acordà realitzar un "Informe d'auditoria dels
estats financers a 31 de desembre de 2008 i 2009 de la revista Auditoria
Pública". Es va contractar una empresa externa i l'informe resultant es donà a
conéixer en la XII Conferència.
Les conferències XII i XIII es celebraren a Madrid i a Santiago de Compostel·la,
respectivament.
Es va signar l'annex del setzé conveni de col·laboració per a l'edició de la
revista "Auditoria pública", que en 2010 edità tres números, en els quals es
publicaren articles del personal d'aquesta Sindicatura: "La revisió dels controls
generals en un entorn informatitzat", d'Antonio Minguillón, i "Supòsits de
responsabilitat comptable", de Robert Cortell.
L'Audiència de Comptes de Canàries organitzà les "Primeres Jornades
Universitat de la Laguna-Audiència de Comptes de Canàries", sobre la "La
nova comptabilitat pública: l'enfocament multidimensional", els dies 11 i 12 de
febrer, a les quals assistiren la síndica Marcela Miró i la secretària general, Mª
Fernanda Saiz. Posteriorment, durant els dies 21 a 23 de juliol, organitzà el VIII
Seminari de l'Audiència i el III Aplec Internacional d'Òrgans de Control Extern;
en aquest últim intervingué com a ponent el síndic Antonio Mira-Perceval,
concretament en la taula rodona sobre el "El paper del control extern en la visió
dels membres dels tribunals de comptes".
El 23 de març, la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid celebrà el
desé aniversari de la seua creació i als actes que s'hi programaren assistiren la
síndica Marcela Miró i el síndic major.
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El dia 13 de juliol la Sindicatura de Comptes rebé, per intercanviar informació,
els membres de la Cambra de Comptes d'Aragó (recentment constituïda): el
president, Antonio Laguarta, el vicepresident, Alfonso Peña, i el secretari, José
Luís Saz, amb els quals el Consell mantingué una reunió de treball.
El 15 de setembre es reuniren en la nostra seu el president de la Cambra de
Comptes de Navarra, Helio Robleda, i el Consell de la Sindicatura,
acompanyats per tres auditors d'aquesta institució, i acordaren donar un pas
endavant en les fiscalitzacions i abordar l'auditoria d'anàlisi de gestió o auditoria
operativa.
6.2

Relacions amb el Tribunal de Comptes

La Comissió prevista en la clàusula cinquena del conveni de 29 d'octubre de
2007, es va reunir el 16 d'abril en la seu de la Sindicatura de Comptes
d'Astúries i el 9 de juny en la seu del Tribunal de Comptes, a Madrid, per tractar
temes relacionats amb la gestió i el funcionament de la plataforma per a la
rendició del Compte General de les entitats locals.
La Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els
òrgans de control extern de les comunitats autònomes, es va reunir a Oviedo el
dia 16 d'abril per tractar mesures operatives en les distintes institucions
destinades a impulsar la rendició de comptes i elaborar una proposta comuna
per a impulsar la rendició; a aquestes comissions assistí el síndic Antonio MiraPerceval.
Al llarg de l'any, hi hagué reunions tècniques relacionades amb l'activitat de les
dites comissions. A aquestes reunions de treball acudiren tant el síndic Antonio
Mira-Perceval, com funcionaris dels equips d'auditoria i d'informàtica.
6.3

Relacions amb altres òrgans de control extern en l'àmbit
internacional

En l'àmbit internacional, es poden destacar les relacions que mantenim amb el
Tribunal de Comptes Europeu. Aquesta Sindicatura participà en totes les visites
que el Tribunal de Comptes Europeu va fer a la Comunitat Valenciana per
fiscalitzar determinades matèries de la seua competència.
La nostra participació es porta a efecte a través del Tribunal de Comptes
d'Espanya, i en foren tres; concretament:
1.-

Entre els dies 25 de gener i 5 de febrer, sobre "Fiscalització relativa a
l'eficàcia dels projectes turístics cofinançats amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional"; hi va assistir l'auditora Begoña Romero.

2.-

Entre el 12 i el 17 de març, sobre "Fiscalització relativa a la declaració de
fiabilitat 2009 IMPIVA"; hi va assistir l'auditor Antonio Minguillón.
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3.-

Del 6 al 10 i del 27 al 30 de setembre, sobre "Fiscalització relativa al
FEDER (DAS 2010)"; hi assistiren l'auditor Juan Vicente Martínez i la
tècnica d'auditoria Ana Belén García.

El dia 16 de novembre tingué lloc a Madrid, en el palau del Senat, la
presentació de l'informe anual del Tribunal de Comptes Europeu; hi assistí el
síndic major.
6.4

D'altres relacions institucionals

-

Conveni amb la Universitat Politècnica de València: se'n va seleccionar
una alumna, que realitzà les seues pràctiques formatives de juny a
desembre de 2010.

-

Conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Economistes de València:
funcionaris d'aquesta Sindicatura han assistit a diversos cursos formatius
organitzats pel dit Col·legi.

-

Conveni amb FIASEP per a formació: la síndica Marcela Miró continuà
representant aquesta Institució en el Consell Superior d'Activitats de
FIASEP i assistí a les dues reunions que es convocaren en els mesos de
gener i desembre.

-

El 28 de gener el Consell de la Sindicatura de Comptes es reuní amb
representants de les tres diputacions provincials per analitzar la situació
de les entitats locals, quant a la seua obligació de rendir comptes. En la
reunió s'estudià la relació dels 164 municipis que encara no havien retut
els comptes de 2008; amb l'objectiu d'evitar aquests incompliments
legals, les tres diputacions es comprometeren a intensificar el suport que
ja donaven als ajuntaments per mitjà dels seus serveis d'assessorament,
així com a oferir formació tant als majors ajuntaments sobre control
financer, com als petits sobre l'obligació de rendir comptes, ja que la no
rendició constata una situació anòmala des del punt de vista comptable i
de gestió econòmica.

-

En les relacions amb les Corts, es pot assenyalar la compareixença, el
dia 12 de febrer de 2010, del síndic major, Rafel Vicente, davant de la
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts de les Corts Valencianes,
per presentar els informes de fiscalització del Compte General de la
Generalitat, de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, de
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i dels Fons de
Compensació Interterritorial, tots de l'exercici de 2008.
D'altra banda, les Corts, sobre la base d'un acord de cooperació
acadèmica amb la Universitat de València, organitzaren un curs de Dret
Parlamentari sobre "La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril: un nou
Estatut de la Comunitat Valenciana", i dins del programa s'inclogué una
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conferència titulada "La Sindicatura de Comptes", que fou impartida pel
síndic major, el 23 de febrer, a la Facultat de Dret de la Universitat de
València.
-

En el mes de maig, l'Escola Riojana d'Administració Pública organitzà
unes jornades en les quals va participar el síndic Antonio Mira-Perceval;
concretament intervingué com a ponent en una taula rodona sobre els
OCEX.

A més d'aquestes activitats concretes, al llarg de l'any 2010 el síndic major,
Rafael Vicente, la síndica Marcela Miró, el síndic Antonio Mira-Perceval i la
secretària general, Mª Fernanda Saiz, assistiren a obertures de curs de les
universitats de la Comunitat Valenciana, a jornades i seminaris i a diversos
esdeveniments i celebracions organitzats per la Generalitat, les Corts o d'altres
institucions.
6.5

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

EURORAI celebrà el seu seté congrés a Londres els dies 4 i 5 d'octubre.
L'esdeveniment va ser organitzat per l'Audit Comission d'Anglaterra en
cooperació amb la Secretaria General d'EURORAI. "Els reptes de l'auditoria
pública davant la crisi econòmica" havia sigut el tema seleccionat prèviament
pel Comité Directiu com a tema per al Congrés i totes les ponències
presentades, així com els debats mantinguts, giraren al voltant d'aquest tema.
Arran del debat mantingut durant el congrés, el Comité Directiu d'EURORAI
decidí, a més, emetre una declaració que destaca la importància d'una
auditoria pública forta i eficaç, especialment en aquests temps de crisi
econòmica i financera, i el compromís de les institucions membres d'EURORAI
de donar suport als governs i parlaments regionals i municipals per mitjà de la
seua tasca fiscalitzadora.
En l'Assemblea General d'EURORAI, el secretari general presentà l'informe de
les activitats realitzades. Posteriorment, l'Assemblea aprovà els comptes anuals
dels exercicis de 2007 a 2009, amb el corresponent informe de fiscalització,
que havia sigut elaborat prèviament per la Cambra de Comptes d'Andalusia. A
continuació es confirmà l'adhesió de totes les entitats fiscalitzadores admeses
pel Comité Directiu al llarg dels tres anys del seu mandat. Fou elegit el nou
Comité Directiu, amb membres titulars i suplents. La presidència d'EURORAI la
detindrà fins a l'any 2013 el director d'auditoria de l'Audit Comission
d'Anglaterra, Stephen Taylor, i la Secretaria General seguirà estant dirigida –tal
i com estableixen les disposicions estatutàries– pel síndic major de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt.
Finalment, el nou president presentà el seu programa d'activitats per als
pròxims tres anys, així com un projecte de pressupost, que va ser aprovat per
l'Assemblea.
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A part del Congrés, EURORAI també organitzà en 2010 un seminari sobre la
fiscalització dels ingressos públics, que tingué lloc al Museu Arqueològic
Provincial d'Alacant el 23 d'abril. La institució amfitriona de l'esdeveniment i
coorganitzadora juntament amb la Secretaria General d'EURORAI, va ser la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
Amb l'objectiu d'estrényer els llaços entre les institucions membres d'EURORAI
i l'Associació de Cambres de Control i de Comptes de la Federació Russa
(AKSOR), en setembre es va signar a Moscou un protocol de col·laboració
entre ambdues associacions. També es va atorgar a AKSOR l'estatut
l'observador en EURORAI. Amb ocasió de la firma del protocol, una delegació
d'EURORAI prengué part en un seminari i una taula rodona realitzats a Moscou
i Tver, respectivament.
A fi de donar a conéixer l'Organització i de contribuir, així, a incrementar-ne el
nombre de membres, es pot destacar –entre altres coses– la visita del
president d'EURORAI a Lituània per invitació de l'Associació d'Auditors
Municipals d'aquell país. A més a més, diversos representants d'institucions
membres d'EURORAI participaren, en qualitat de ponents, en un seminari
sobre l'auditoria interna i externa en programes i projectes cofinançats amb
fons europeus, organitzat en octubre a Barcelona per l'Institut Europeu
d'Administració Pública i la seua delegació a Barcelona, el Centre Europeu de
Regions.
En 2010, EURORAI continuà igualment amb l'ampliació del nombre dels seus
membres. Així, el Comité Directiu acceptà les sol·licituds d'adhesió presentades
per òrgans de control extern del sector públic de la Federació Russa.
Es realitzaren també dues reunions del Comité Directiu d'EURORAI: la primera,
a Wörlitz (Alemanya), en el mes de maig, i la segona, a Londres, en octubre,
amb ocasió del seté congrés.
Per acabar, dos presidents d'EURORAI, Christian Melly (qui conclogué el seu
mandat en el congrés de Londres), i Stephen Taylor (qui allí n'assumí el
càrrec), visitaren en distintes dates la Sindicatura de Comptes (en les
instal·lacions de la qual es troba la seu d'EURORAI), per agrair el compromís
de la Sindicatura amb l'Organització i amb la intenció de preparar les pròximes
activitats.
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Mª 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 vuit d'abril de dos mil onze, adoptà, entre altres, el següent Acord:
“APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA SINDICATURA
DE COMPTES CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010.
Una vegada assabentat de la memòria d'activitats d'aquesta Sindicatura de
Comptes corresponent a l'any 2010, el Consell, després de deliberar, acorda:
1r)

Aprovar la memòria d'activitats de 2010 de la Sindicatura de Comptes de

la Comunitat Valenciana.
2n)

Trametre a les Corts Valencianes –acomplint així el que disposa l'article

78 del Reglamento de Règim Interior d'aquesta Sindicatura de Comptes– un exemplar
de la mencionada memòria en suport informàtic.”
I perquè conste i tinga els efectes que corresponguen, signe la present
certificació, amb el vistiplau del síndic major, a València el vuit d'abril de dos mil onze.
Vist i plau
EL SÍNDIC MAJOR

LA SECRETÀRIA GENERAL

Rafael Vicente Queralt

Mª Fernanda Saiz Gallego
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lnforme de Auditoría de Cuentas Anuales
A la SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA por encargo del Síndico
Mayor

l.Hemos auditado las cuentas anuales de SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2010, la cuenta del
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Secretaría General de la
Sindicatura es la responsable de la elaboración de las cuentas anuales y el Consejo de la
Sindicatura de la aprobación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas,
de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2.En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA aI 3I de diciembre dE
2010, así como del resultado económico-patrimonial, del resultado presupuestario y del
estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
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Comptes anuals de la Sindicatura de Comptes de l'exercici de 2010

El contingut dels comptes anuals de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de l'exercici de 2010,
conformement al que es preveu en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat i en las bases d'execució del
pressupost de la Sindicatura de Comptes per a 2010, és el següent:
1)

Balanç

2)

Compte del resultat economicopatrimonial

3)

Estat de liquidació del pressupost
I Liquidació del pressupost de despeses
II Liquidació del pressupost d'ingressos
III Resultat pressupostari

4)

Memòria

Aquests comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 8 d'abril de 2011.

3

Comptes anuals de la Sindicatura de Comptes de l'exercici de 2009
1. BALANÇ

Actiu

31-12-2010

31-12-2009

A) IMMOBILITZAT
I.
4.
II.
3.
7.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
V.
2.

Inversions destinades a l'ús general
Béns del patrimoni històric, artístic i c.
Immobilitzacions immaterials
Aplicacions informàtiques
Amortitzacions
Immobilitzacions materials
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Utillatge i mobiliari
D'altre immobilitzat
Amortitzacions
Inversions financeres permanents
D'altres inversions i crèdits a llarg termini

Passiu

5.609,71

5.609,71

231.324,94
-196.696,61

198.392,74
-180.976,57

4.752.888,89
1.162.327,89
614.243,39
367.902,61
-1.747.549,93

4.752.888,89
1.162.327,89
610.418,63
344.590,15
-1.636.197,31

11.251,28

17.206,32

I. Patrimoni
1. Patrimoni
2. Patrimoni rebut en adscripció
IV. Resultats de l'exercici
1. Resultats de l'exercici

D) CREDITORS A CURT TERMINI

III.
2.
IV.
1.
V.
1.

III.
1.
2.
4.
6.

Total general

31-12-2009

A) FONS PROPIS

C) ACTIU CIRCULANT
Inversions financeres temporals
D'altres inversions i crèdits a curt termini
Tresoreria
Tresoreria
Ajusts per periodització
Despeses anticipades

31-12-2010

16.601,09

19.633,26

2.442.096,09

2.603.597,66

423,28

431,29

7.660.422,63

7.897.922,66

4

Creditors
Creditors pressupostaris
Creditors no pressupostaris
Administracions públiques
Fiances i dipòsits rebuts a c.t.
Total general

1.247.708,34
5.941.163,77

1.400.150,44
5.941.163,77

-268.171,36

-152.442,10

13.047,25
300.187,77
416.257,25
10.229,61

34.213,69
236.110,63
424.782,58
13.943,65

7.660.422,63

7.897.922,66
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2. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE

2010

2009

HAVER

A) DESPESES

B) INGRESSOS

1. Despeses de funcionament dels serveis
i prestacions socials

2. D'altres ingressos de gestió ordinària

2010

2009

a) Despeses de personal
a.1) Sous, salaris i assimilats
a.2) Càrregues socials
c) Dotacions per a amortitzacions
d'immobilitzat
e) D'altres despeses de gestió

4.746.103,01 4.776.880,27 a) Reintegraments
1.033.653,73 1.040.777,12 c) D'altres ingressos de gestió
136.833,65

143.544,77 f) D'altres interessos i ingressos assimilats

715.813,59

665.971,87

16.695,64

16.167,23

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat

0,00

578,94

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

0,00

27.753,98

e.1) Serveis exteriors
e.2) Tributs

0,00

797,93

6.327.126,79 6.446.020,16
53.801,47

72.413,99

268.171,36

152.442,10

3. Pèrdues i despeses extraordinàries

ESTALVI

DESESTALVI
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3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

S'inclu a continuació l'execució del pressupost de despeses de 2010, d'acord amb la seua classificació econòmica:

Pagaments

Obligacions
pendents de
pagament

49.832,23 5.748.462,23 5.716.869,28 5.716.869,28

31.592,95 5.716.869,28

0,00

708.040,00

60.000,00

768.040,00

734.998,51

734.998,51

33.041,49

722.585,87

12.412,64

6 Inversions reals

13.500,00

56.000,00

69.500,00

66.143,44

66.143,44

3.356,56

65.508,83

634,61

8 Actius financers

0,00

50.000,00

50.000,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

15.000,00

0,00

102.991,00 6.519.963,98

13.047,25

Capítol

1 Despeses de personal
2 Despeses funcionament

Total

Crèdits
inicials

5.698.630,00

6.420.170,00

Modificacions

Despeses
compromeses

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes
netes

215.832,23 6.636.002,23 6.533.011,23 6.533.011,23

6

Romanents
de crèdit
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3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

S'inclou a continuació l'execució del pressupost d'ingressos de 2010, d'acord amb la seua classificació econòmica:

Capítol

3 Taxes i d'altres ingressos

Previsions
inicials

Modificacions

Previsions
definitives

Drets
reconeguts
nets

Recaptació
neta

Drets
cancel·lats

Drets
pendents de
cobrament

6.420.170,00

0,00

6.420.170,00

6.327.126,79

6.327.126,79

0,00

0,00

5 Ingressos patrimonials

0,00

0,00

0,00

52.183,18

52.183,18

0,00

0,00

8 Actius financers

0,00

215.832,23

215.832,23

25.605,50

25.605,50

0,00

0,00

6.420.170,00

215.832,23

6.636.002,23

6.404.915,47

6.404.915,47

0,00

0,00

Total
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3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III.

RESULTAT PRESSUPOSTARI
2010
Drets
reconeguts
nets
1. (+) Operacions no financeres

Obligacions
reconegudes
netes

6.379.309,97 6.518.011,23

2. (+) Operacions amb actius financers

25.605,50

15.000,00

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2)

2009
Imports

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

-138.701,26 6.519.232,08 6.497.233,76
10.605,50

19.560,98

31.600,00

Imports
21.998,32
-12.039,02

-128.095,76

9.959,30

0,00

0,00

-128.095,76

9.959,30

163.775,14

141.693,45

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

35.679,38

151.652,75

II. Variació neta de passius financers
III.Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)
4.(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria

IV. SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4+5+6)

El resultat pressupostari de l'exercici de 2010 mostra una saldo negatiu de 128.095,76 €. Com que els crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria s'eleven a 163.775,14 €, el superàvit de finançament de l'exercici ha sigut de 35.679,38 €.
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4. MEMÒRIA
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 funció principal és, com a institució comissionada per les Corts Valencianes, realitzar el control extern de la
gestió economicofinancera del sector públic valencià, mitjançant la fiscalització dels comptes de les entitats que integren el dit sector (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 òrgans de representació local, i per mitjà seu 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 justifiquen tal activitat, que siguen d'utilitat per a coadjuvar en 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 i gaudeix 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 6 de febrer de 2008, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprovà el Pla Triennal 2008-2010, que recollia les principals característiques o
aspectes de l'estratègia de la Sindicatura de Comptes per als tres anys següents. Durant l'exercici de 2010, el Pla Triennal ha servit de guia per a
elaborar el programa anual d'actuació, en el qual s'han definit les activitats operatives concretes de l'exercici, que han permés 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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4. MEMÒRIA
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'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 (LHPG). No obstant això,
les Corts, la Sindicatura de Comptes i la resta d'alts òrgans de la Generalitat, tenen –tal com hem indicat 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
diferencia del que s'estableix en l'article 30 de la LHPG per als pressuposts d'altres seccions del pressupost de la Generalitat, poden 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 (disposició addicional 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.

-

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, amb la finalitat d'oferir la màxima transparència informativa, elaborar de forma individual i 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,
LHPG, PGCPG), amb les característiques especifiques 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 2010".
La informació comptable així elaborada, sense dubte ha de fer 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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4. MEMÒRIA
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
(PGCPG), que es configura com un pla-marc aplicable als diferents ens que integren el sector públic de la Comunitat Valenciana.
Segons el PGCPG, 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 a les Corts Valencianes i als 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 i
verificabilitat.

L'aplicació dels principis comptables públics, segons el que s'estableix en el PGCPG, ha de conduir 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 i
principi de desafectació.

Les normes de valoració aplicades en l'elaboració dels presents comptes anuals, són les incloses en la cinquena part del PGCPG.
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4. MEMÒRIA
3.

Informació de caràcter financer

3.1 Quadre de finançament
FONS APLICATS

2010

1. Recursos aplicats en ops. de gestió
c) Serveis exteriors
d) Tributs
e) Despeses de personal
f) Prestacions socials
i) Despeses excepcionals
4. Adquisicions i altes d'immobilitzat
b) Immaterial
c) Material
e) Financer
TOTAL APLICACIONS
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE
APLICACIONS
AUGMENT CAPITAL CIRCULANT

2009

FONS OBTINGUTS

715.813,59
665.971,87
16.695,64
16.167,23
4.746.103,01 4.776.880,27
1.033.653,73 1.040.777,12
0,00
27.753,98
32.932,20
36.898,21
12.361,20

1. Recursos procedents d'ops. de gestió
g) Ingressos financers
h) D'altres ingressos de gestió corrent
6. Traspàs a curt termini immobilitz. financ.

VARIACIÓ DEL
CAPITAL CIRCULANT
3. Creditors
a) Pressupostaris
b) No pressupostaris
4. Inversions financeres temporals
7. Tresoreria
8. Ajusts per periodització
TOTAL
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

2009

53.801,47
72.413,99
6.327.126,79 6.446.818,09
18.316,24
19.633,26

1.677,41
22.617,11
27.705,68

6.594.457,58 6.579.550,67
-

2010

-

TOTAL ORÍGENS

6.399.244,50 6.538.865,34

EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS
DISMINUCIÓ CAPITAL CIRCULANT

2010
AUGMENTS
DISMINUCIONS

195.213,08

2009
AUGMENTS
DISMINUCIONS

21.166,44
-

51.837,77
3.032,17
161.501,57
8,01

28.458,69
3.966,60
3.320,17
29,41

76.460,20
-

21.166,44

216.379,52

35.774,87

76.460,20

-

195.213,08

-

40.685,33
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3.2 Romanent de tresoreria
L'estat de romanent de tresoreria, al tancament dels exercicis de 2010 i 2009, és el següent:
Conceptes
1. (+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent
de pressuposts tancats
d'operacions no pressupostàries
de dubtós cobrament
cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2. (-)
(+)
(+)
(+)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent
de pressuposts tancats
d'operacions no pressupostàries

31-12-2010
-

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

II.

ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT

-

-

439.534,11
13.047,25
426.486,86

3. (+) FONS LÍQUIDS
I.

31-12-2009

III. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II)
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472.939,92

34.213,69
438.726,23
2.442.096,09

2.603.597,66

-

-

2.002.561,98

2.130.657,74

2.002.561,98

2.130.657,74
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4. MEMÒRIA

3.3 Tresoreria
L'estat de tresoreria, al tancament de l'exercici de 2010, és el següent:
Conceptes

Imports
8.608.889,92

1. COBRAMENTS
(+) del pressupost corrent
(+) de pressuposts tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

6.404.915,47
0,00
2.203.974,45

2. PAGAMENTS
(+) del pressupost corrent
(+) de pressuposts tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

6.519.963,98
34.213,69
2.216.213,82

8.770.391,49

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

-161.501,57

3. Saldo inicial de tresoreria

2.603.597,66

II. SALDO FINAL DE TRESORERiA TOTAL (I+3)

2.442.096,09
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L'estat del flux net de tresoreria de l'exercici de 2010 és el següent:
Pagaments

Import

1. Operacions de gestió
b) Serveis exteriors
705.890,23
c) Tributs
16.695,64
d) Despeses de personal
4.691.826,09
e) Prestacions socials
1.025.043,19
3. Adquisicions d'immobilitzat
b) Immaterial
29.245,23
c) Material
36.263,60
e) Financer
12.361,20
5. Adquisicions d'inversions financeres a c.t.
d) D'altres conceptes
2.638,80
7. Pressuposts tancats
a) Operacions de gestió
34.213,69
b) Adquisicions d'immobilitzat
d) Adquisicions d'inversions financeres a c.t.
8. Comptes no pressupostaris
7.222,20
a) Avançaments de caixa fixa
b) Creditors no pressupostaris
2.208.991,62

Cobraments

Import

1. Operacions de gestió
g) Ingressos financers
52.183,18
h) D'altres ingressos de gestió
6.327.126,79
5. Alienació o reintegrament de les inversions financeres a c.t.
d) D'altres conceptes
25.605,50
7. Comptes no pressupostaris
a) Avançaments de caixa fixa
7.222,20
b) Creditors no pressupostaris
2.196.752,25

Total pagaments

8.770.391,49

Total cobraments

Superàvit de tresoreria

-161.501,57

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

-268.171,36

2. Saldo pressupostari

-128.095,76

3. Diferència en resultats (1-2)

-140.075,60

Factors de diferència en els resultats
A) Ingressos pressupostaris no econòmics

25.605,50

B) Despeses econòmiques no pressupostàries

433.765,74

C) Despeses pressupostàries no econòmiques

317.677,35

D) Ingressos econòmics no pressupostaris

1.618,29

4. Diferència en els factors (A+B) – (C+D)

140.075,60

Conciliació: Diferència en resultats + Diferència en els factors (3+4)
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4.

Informació sobre l'execució de la despesa pública

4.1 Modificacions de crèdit
Durant l'exercici hi ha hagut les següents modificacions dels crèdits existents en el pressupost de despeses:
Transferències
positives

Transferències
negatives

0,00

268.394,86

268.394,86

0,00

0,00

49.832,23

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

215.832,23

0,00

268.394,86

268.394,86

0,00

15.666,66

215.832,23

Crèdits
extraordinaris

Suplements
de crèdits

1 Despeses de personal

0,00

49.832,23

2 Despeses de funcionament

0,00

6 Inversions reals
8 Actius financers

Capítol

Total

Ampliacions
de crèdit

IncorpoCrèdits
Total
ració
generats per
modificacions
romanents ingressos

Tots els suplements de crèdit s'han finançat amb la incorporació d'una part del romanent de tresoreria de lliure disposició existent a 31 de desembre de
2009.

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

Capítol

Romanents
compromesos
Incorporables

Romanents no compromesos

No
Incorporables
incorporables (DA 1ª LT)

No
incorporables

1 Despeses de personal

0,00

0,00

32.872,45

0,00

2 Despeses de funcionament

0,00

0,00

55.916,88

0,00

6 Inversions reals

0,00

0,00

7.291,07

0,00

8 Actius financers

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

131.080,40

0,00

Total

Els romanents de crèdit són crèdits pressupostaris que, al finalitzar l'exercici, no han arribat a la fase de contracció de l'obligació.
Segons l'article 30.1 de la LHPG, tots els crèdits que a la fi de l'exercici no hagen arribat a la fase de reconeixement de l'obligació, es consideraran
anul·lats de ple dret.
No obstant això, l'apartat 2 del mateix article exceptua del dit règim certs 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 a la fi de l'exercici pressupostari, cal afegir els que, referits a les institucions
de l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia, estan considerats en la disposició addicional primera de les lleis de pressuposts anuals, que 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 de poder disposar d'aqueixos
crèdits no executats en exercicis futurs, els quals formarien part del romanent de tresoreria de lliure disposició per a finançar modificacions
pressupostàries que s'hagen de realitzar en exercicis futurs.
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4.4 Contractació administrativa
En els quadres que apareixen a continuació es resumeix la contractació administrativa efectuada al llarg de l'exercici de 2010.

Procediments d'adjudicació
Tipus de contracte

Subministraments

Obert

Negociat
amb
publicitat

Negociat
sense
publicitat

Total

-

-

52.000,00

52.000,00

Serveis

106.440,00

-

96.500,00

202.940,00

Total

106.440,00

-

148.500,00

254.940,00

Tipus de contracte

Pendent d'adjudicar a 1
de gener

Convocat en
l'exercici

Adjudicat en
l'exercici

Pendent
d'adjudicar a 31
de desembre

Subministraments

-

52.000,00

52.000,00

-

Serveis

-

202.940,00

202.940,00

-

Total

-

254.940,00

254.940,00

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

A

B

C

D

Total

Serveis generals

10

1

11

4

26

Equips de fiscalització

33

16

15

0

64

Total 2010

43

17

26

4

90

Total 2009

44

19

24

4

91

La situació de la plantilla (llocs ocupats) a 31 de desembre de 2010 i les retribucions abonades en el dit exercici, han sigut les següents:

Categoria
Alts càrrecs

Perceptors
(homes)

Perceptors
(dones)

Total
perceptors

Import

2

2

4

386.048,34

40

34

74

3.854.098,19

Personal interí

4

4

8

277.589,98

Personal eventual

1

3

4

174.089,58

Total

47

43

90

4.691.826,09

Personal funcionari

4.6 Creditors pressupostaris
El saldo d'aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2010 està compost íntegrament per les obligacions pendents de pagament que deriven de la
liquidació del pressupost de despeses de l'exercici de 2010.
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4.7 Obligacions pendents de pressuposts tancats
El quadre següent mostra la informació relativa als saldos pendents de pagament procedents de l'exercici de 2009 i la seua evolució en l'exercici de
2010.

Capítol

Obligacions
pendents
01-01-2010

1 Despeses de personal
2 Despeses de funcionament
Total

Pagaments
realitzats

Obligacions
pendents
31-12-2010

500,00

500,00

0,00

33.713,69

33.713,69

0,00

34.213,69

34.213,69

0,00

4.8 Creditors no pressupostaris
A 31 de desembre de 2010, en el compte 411, "Creditors per periodització de despeses pressupostàries", figuraven despeses meritades pendents de
venciment per import de 300.187,77 euros. La major part d'aquesta quantitat (el 91%) correspon a conceptes retributius del personal meritats en 2010,
el reconeixement del l'obligació dels quals i el seu pagament es produirà en 2010. Per tant, d'acord amb el que es preveu en la normativa comptable, la
quantitat citada s'ha registrat en la comptabilitat financera, però no en la pressupostària. Dins d'aquests conceptes retributius s'inclou l'aportació al pla
de pensions d'aportació definida recollit en l'Acord de Condicions de Treball de 19 de juny de 2008.
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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 a 31 de desembre de 2010:

Exercicis
Concepte
Assegurances treballadors

2011

2012

2013

Total

6.489,61

6.489,61

0,00

12.979,22

19.788,60

19.788,60

19.788,60

59.365,80

2.947,16

0,00

0,00

2.947,16

50.740,00

0,00

0,00

50.740,00

126.676,49

54.189,47

0,00

180.865,96

Conveni Tribunal de Comptes

67.346,31

67.346,31

0,00

134.692,62

Neteja

50.841,72

29.657,65

0,00

80.499,37

8.850,00

8.850,00

8.850,00

26.550,00

14.790,00

0,00

0,00

14.790,00

3.686,97

0,00

0,00

3.686,97

352.156,86 186.321,64

28.638,60

567.117,10

Lloguers
Manteniment
Energia elèctrica
Seguretat

Auditoria
Assessorament
Llicències programes informàtics
Total
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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
Retencions a compte IRPF
Quotes de la Seguretat Social
Drets passius
MUFACE
Avançament caixa fixa
Depòsits i fiances
Total

Saldo
01-01-2010

Abonaments
(ingressos)

341.886,73
82.710,49
0,00
185,36
0,00
13.943,65
438.726,23
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1.173.734,61
1.018.714,32
2.992,92
1.310,40
7.222,20
0,00
2.203.974,45

Càrrecs
(pagaments)
1.184.674,02
1.016.302,08
2.992,92
1.308,56
7.222,20
3.714,04
2.216.213,82

Creditors
pendents
31-12-2010
330.947,32
85.122,73
0,00
187,20
0,00
10.229,61
426.486,86
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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 2010, amb el màxim nivell de detall, ha sigut la següent:

Classificació econòmica
390 Lliuraments trimestrals
Total capítol 3
520 Interessos de depòsits
Total capítol 5
830 Bestretes a funcionaris
870 Romanent de tresoreria
Total capítol 8
Total

Previsions
inicials

Modificacions

Previsions
definitives

Drets
reconeguts
nets

Recaptació
neta

Drets
cancel·lats

Drets
pendents de
cobrament

6.420.170,00

0,00 6.420.170,00 6.327.126,79 6.327.126,79

0,00

0,00

6.420.170,00

0,00 6.420.170,00 6.327.126,79 6.327.126,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.183,18

52.183,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.183,18

52.183,18

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
215.832,23

0,00
215.832,23

25.605,50
0,00

25.605,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

215.832,23

215.832,23

25.605,50

25.605,50

0,00

0,00

215.832,23 6.636.002,23 6.404.915,47 6.404.915,47

0,00

0,00

6.420.170,00

A priori, els únics recursos financers de la Sindicatura són els consignats en les respectives lleis de pressuposts, lliurats trimestralment per la Tresoreria
de la Generalitat. En la pràctica, a aquests ingressos s'han d'afegir –encara que en quantitats reduïdes– els interessos abonats per les entitats
financeres i els reintegraments de les bestretes concedides al personal i de les despeses econòmiques del pressupost corrent o de pressuposts
tancats.
Malgrat que els fons de la Generalitat no són estrictament "ingressos" (perquè la Sindicatura és part intrínseca de la Generalitat i, en puritat, es tracta
d'una mera transferència interna de fons de Tresoreria als comptes bancaris de la Sindicatura), a efectes de 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 13/2009, de 29 de desembre, de pressuposts per a 2010, van
ser de 6.420.170,00 euros. El 14 de juliol de 2010 el Consell de la Sindicatura, en virtut de l'Acord adoptat per la Mesa de les Corts en relació amb el
que s'estipulava en la disposició addicional segona del Decret-Llei del Consell de la Generalitat 3/2010, de 4 de juny, de mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic valencià, acordà reduir les despeses de personal en una quantia de 93.043,21 euros. A conseqüència d'això, els
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ingressos consignats en la Llei de Pressuposts a favor de la Sindicatura es veren reduïts en la mateixa quantitat i, per tant, l'import definitiu que s'ha
percebut ha sigut de 6.327.126,79 euros; quantitat que s'ha liquidat i cobrat en la seua totalitat.
Els drets anteriorment mencionats constitueixen la principal font d'ingressos de la Sindicatura de Comptes, ja que representen el 98,8% dels drets
reconeguts en el pressupost de l'exercici de 2010.
Els ingressos financers s'han generat, majoritàriament, per operacions de col·locació d'excedents de tresoreria en depòsits bancaris amb venciment a
curt termini d'absoluta disponibilitat, raó per la qual els dits ingressos es registren en l'epígraf de "Tresoreria" del balanç adjunt en la nota 1.

5.2 Aplicació del romanent de tresoreria
Del romanent de tresoreria no afectat existent a 31 de desembre de 2009, se n'han aplicat 215.832,23 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 revisà 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 els exercicis següents s'han registrat les operacions realitzades en els
mencionats exercicis, amb la finalitat de mantenir l'inventari actualitzat.
En el quadre següent es mostra 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 2010:
Saldo a
31-12-2009
Aplicacions informàtiques
Total

Altes

Baixes

Saldo a
31-12-2010

Amortització
acumulada

198.392,74

32.932,20

0,00

231.324,94

196.696,61

198.392,74

32.932,20

0,00

231.324,94

196.696,61
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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 conformement als criteris establits en el PGCPG, amb efectes des de l'1 de gener de 2006. En els
exercicis posteriors, i amb l'objectiu de mantenir l'inventari actualitzat, s'hi han registrat tots els moviments haguts.
Els moviments de l'exercici dels principals epígrafs de l'immobilitzat material, són els següents:

1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques i maquinària
3. Utillatge i mobiliari
4. Equips processament de la informació
5. Material de transport
6. D'altre immobilitzat material (llibres)

Saldo a
31-12-2009

Altes

4.752.888,89
1.162.327,89
610.418,63
269.539,46
35.614,80
39.435,89

0,00
0,00
3.934,51
29.399,54
0,00
3.564,16

Baixes
0,00
0,00
109,75
9.651,24
0,00
0,00

Saldo a
31-12-2010
4.752.888,89
1.162.327,89
614.243,39
289.287,76
35.614,80
43.000,05

Amortització
acumulada
207.180,40
901.630,71
357.174,79
220.397,99
18.165,99
43.000,05

Amortitzacions
Els coeficients d'amortització aplicats són els oficialment aprovats pel Reial Decret 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 de l'immobilitzat 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 una Ordre de 10 de febrer de 1997. També està
registrada la part del mobiliari cofinançat per les Corts Valencianes en el moment de la inauguració de la seu de la Sindicatura.
Els valors assignats comptablement als béns adscrits són els de cost d'adquisició originària, menys l'amortització acumulada calculada des de l'entrada
en funcionament dels elements. Aquests béns són:
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Incorporat
2005

Incorporat
2006

Total

-

2.975.010,00

2.975.010,00

Construcció edifici - Obra

1.291.384,25

214.434,20

1.505.818,45

Construcció edifici - Instal·lacions

1.109.190,78

-

1.109.190,78

2.400.575,03

3.189.444,20

5.590.019,23

150.208,66

-

150.208,66

Béns adscrits
Terrenys (compra immoble el 29-10-1991)

Total edifici
Mobiliari

La incorporació comptable d'aquests immobilitzats s'efectuà en dos exercicis (2005 i 2006), ja que es va realitzar a mesura que s'obtenia la
documentació de suport dels immobilitzats mateixos (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,
es va adscriure a les Corts Valencianes un immoble ubicat a València, al carrer de sant Vicent, número 2, pis quart, porta 7, a l'objecte d'ampliar la
ubicació de la Sindicatura de Comptes, i corresponia a les Corts Valencianes l'exercici de les competències demanials sobre el dit immoble
(administració, defensa i conservació). Posteriorment, per Acord de 27 de febrer de 2007, les Corts delegaren en el Consell de la Sindicatura de
Comptes les competències d'administració i conservació de l'immoble.
El valor assignat a l'immoble a què hem fet referència en el paràgraf anterior, és, en l'immobilitzat de la Sindicatura, el mateix que figurava en l'inventari
de béns immobles de la Generalitat en el moment de fer-ne l'adscripció, 200.935,88 euros, dels quals corresponien 89.458,87 euros al valor del sòl i
11.477,01 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 es troba 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 2010 ha sigut el següent:
Saldo a
31-12-2009

Resultats 2010

Saldo a
31-12-2010

Patrimoni

1.400.150,44

-152.442,10

1.247.708,34

Patrimoni rebut en adscripció

5.941.163,77

0,00

5.941.163,77

Resultats de l'exercici de 2009

-152.442,10

152.442,10

0,00

Resultats de l'exercici de 2010

0,00

-268.171,36

-268.171,36

7.188.872,11

-268.171,36

6.920.700,75

Total

9.

Traspàs resultats
2009

Informació sobre les inversions financeres

Les inversions financeres permanents que es reflecteixen en el balanç a 31 de desembre de 2010, d'11.251,28 euros, corresponen a la part de les
bestretes concedides al personal de la Sindicatura que venceran en l'any 2012 o posteriors.
Les bestretes del personal que vencen en 2011, que pugen a 14.982,80 euros, es 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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Mª 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 vuit d'abril de dos mil onze, adoptà, entre altres, el següent Acord:
“APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI DE 2010 DE
LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Vists els comptes anuals de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana de l'exercici de 2010, i considerant que ja han sigut revisats per l'auditor
extern contractat per la Sindicatura, sense que aquest hi haja plantejat objeccions, el
Consell acorda:
1r)

Aprovar els comptes anuals de la Sindicatura de Comptes de la

Comunitat Valenciana de l'exercici de 2010, 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 2010, 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
Tota la documentació queda arxivada en l'expedient corresponent.
El compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici de 2010 informa d'un
desestalvi de 268.171,36 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, s'eleva a
2.002.561,98 euros.

2n)

Trametre els comptes anuals, juntament amb la memòria d'activitats de

la Sindicatura de Comptes del exercici de 2010, a les Corts Valencianes.
3r)

Publicar el comptes anuals de 2010 d'aquesta Sindicatura en el BOC.”

I perquè conste i tinga els efectes que corresponguen, signe la present
certificació, amb el vistiplau del síndic major, a València el vuit d'abril de dos mil onze.
Vist i plau
EL SÍNDIC MAJOR

LA SECRETÀRIA GENERAL

Rafael Vicente Queralt

Mª Fernanda Saiz Gallego

