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Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les subvencions reflectides en els comptes anuals de l'exercici de 2007 del 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara endavant SERVOF o l'Entitat) es 
presenten adequadament, d'acord amb els principis comptables aplicables; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l'exercici citat. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern del SERVOF relacionats amb l'àrea citada en el 
paràgraf anterior. En els diferents apartats d'aquest Informe s'assenyalen aquelles 
situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part dels òrgan responsables 
de l'Entitat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i s'adjunten íntegres en l'annex del 
present Informe. Aquests comptes foren formulats pel director general del SERVOF i 
aprovats pel Consell General del SERVOF el 23 de juny de 2008, i han sigut presentats 
en aquesta Sindicatura per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
conformement a la normativa aplicable, el 27 de juny de 2008. 

D'acord amb els objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a comprovar l'adequació de la comptabilitat de les subvencions concedides pel 
SERVOF durant 2007 i la dels procediments de gestió i control intern aplicables a les 
dites subvencions; així com a comprovar l'adequació de la formalització i presentació 
dels comptes anuals. 

També hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006. 

D'acord amb tot això, hem portat a efecte les proves d'auditoria financera que s'han 
considerat pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
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d'aplicació en el cas present, tot considerant els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, aquesta Sindicatura ha revisat el compliment, per 
part del SERVOF, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 
2007, en relació amb l'àrea fiscalitzada; així com l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliments dels aspectes rellevants establits fonamentalment en les normes següents: 

a) General pressupostària 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana (TRLHPG). 

- Llei de la Generalitat 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007 (LPG07). 

- Decret 10/1993 del Govern Valencià, que regula el Registre de Convenis i que 
estableix el règim economicopressupostari dels convenis que subscriga la 
Generalitat Valenciana. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de la Llei General de Subvencions. 

b) Pròpia del SERVOF 

- Llei de la Generalitat Valenciana 3/2000, de 17 d'abril, de creació del SERVOF. 

- Reglament d'Organització i Règim Jurídic, aprovat pel Decret 41/2001, de 27 de 
febrer. 

c) Comptabilitat 

- Ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat. 
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- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a 
què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, no s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació 
de l'epígraf de subvencions concedides, dels comptes anuals, als principis comptables 
que hi són d'aplicació. 

Addicionalment, s'ha comprovat que persisteix la següent incidència posada de manifest 
en l'informe de 2006: 

- En el balanç de l'Entitat solament es recullen les operacions realitzades pel 
SERVOF en els exercicis de 2002 a 2006; però continuen sense reflectir-hi el 
patrimoni inicial de l'Entitat a 1 de gener de 2002, data en què es va constituir. 
En l'immobilitzat del balanç, d'altra banda, no s'han practicat les corresponents 
amortitzacions sobre els elements adquirits en els exercicis de 2002 a 2007. El 
SEFVOF ha realitzat nombroses gestions davant de les instàncies competents de 
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a l'objecte de resoldre aquesta 
situació. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han detectat 
durant l'exercici de 2007 incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Creació i fins 

El SERVOF és una entitat autònoma de naturalesa administrativa de les previstes en 
l'article 5.1 del TRLHPG, que es troba adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. L'Entitat té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per a actuar i 
autonomia econòmica i administrativa per a realitzar els seus fins i gestionar el 
patrimoni propi. 

L'objectiu fonamental del SERVOF, d'acord amb el que es preveu en la seua llei de 
creació, consisteix a impulsar i executar la política de la Generalitat en matèria de 
mediació en el mercat de treball i d'orientació laboral; així com les polítiques actives 
d'ocupació i de formació professional, que exercirà de forma interrelacionada i 
garantint-ne la gestió territorial i pròxima als ciutadans. 

L'estructura bàsica del SERVOF està constituïda per tres òrgans directius: Consell 
General, Consell de Direcció i Direcció General. El Consell General és l'òrgan 
d'assessorament, consulta i participació, tripartit i paritari, en què s'integren les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana; 
així com representants de l'Administració autonòmica. El Consell de Direcció és l'òrgan 
col·legiat d'assessorament i participació, tripartit i paritari, sobre l'actuació del 
SERVOF. La Direcció General del SERVOF és l'òrgan executiu, amb rang de 
Secretaria Autonòmica d'Ocupació, el titular de la qual és designat pel Govern Valencià 
a proposta del Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

En l'exercici de 2007, per portar a efecte les competències assignades en matèria de 
formació, l'Entitat comptava amb un total de tretze centres de formació. El 
desenvolupament de les polítiques en matèria d'ocupació s'ha realitzat a través de les 
cinquanta-sis oficines que té el SERVOF a les tres províncies valencianes. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que indica l'Entitat en la seua memòria d'activitats, durant l'exercici de 2007 ha 
basat la seua actuació en tres eixos fonamentals: 

- Seguir enfortint la creació de llocs de treball de qualitat i posar l'ocupació a 
l'abast de tots. 

- Reforçar la formació professional per a l'ocupació i impulsar un model basat en 
la formació. 

- Continuar el procés de modernització del SERVOF com a servei públic 
d'ocupació. 
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La realització dels dos primers eixos d'actuació s'ha instrumentat en gran part per mitjà 
de les despeses en transferències i subvencions de l'Entitat, sobre els quals ha incidit de 
manera especial la present fiscalització. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Aspectes generals 

Com a resultat del treball efectuat a l'hora de revisar l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals, no s'hi han observat incidències significatives; però cal 
tenir en compte els aspectes que comentem a continuació. 

El pressupost inicial del SERVOF de l'exercici de 2007, aprovat per la Llei de 
Pressuposts de la Generalitat, s'eleva a 443.103.720 euros. Les modificacions pugen a 
46.120.503 euros en l'estat d'ingressos i a 46.604.997 euros en l'estat de despeses. 
L'import no coincideix perquè s'ha comptabilitzat de forma inadequada un expedient de 
transferència de crèdits i el pressupost definitiu de despeses està sobrevalorat en 
484.494 euros. 

La memòria de l'exercici de 2007 formulada pel SERVOF conté la informació mínima 
considerada en el PGCP. Però caldria ampliar-la en els apartats següents: execució dels 
projectes d'inversió, compromisos d'ingressos, pressuposts d'exercicis posteriors, 
despeses amb finançament afectat i immobilitzat no financer. 

4.2 Balanç i compte del resultat economicopatrimonial 

El balanç i el compte del resultat economicopatrimonial del SERVOF a 31 de desembre 
de 2007, juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostra a 
continuació, en euros. 
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ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 51.216.123 43.331.340 18,2% 

Inversions destinades a l'ús general 21.225 708 2.897,9% 

Infraestructures i béns d'ús general 21.225 708 2.897,9% 

Immobilitzacions immaterials 3.956 3.956 0,0% 

Propietat industrial 3.956 3.956 0,0% 

Immobilitzacions materials 51.190.942 43.326.677 18,2% 

Terrenys i construccions  28.879.920 24.835.240 16,3% 

Instal·lacions tècniques i maquinària 2.979.584 2.476.646 20,3% 

Utillatge i mobiliari 5.260.075 4.334.268 21,4% 

D'altre immobilitzat 14.071.363 11.680.522 20,5% 

Actiu circulant 393.450.463 313.961.044 25,3% 

Deutors 111.179.732 142.256.653 (21,8%) 

Tresoreria 282.270.731 171.704.390 64,4% 

Total actiu 444.666.586 357.292.384 24,5% 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 280.001.995 259.973.433 7,7% 

Resultats d'exercicis anteriors 259.973.433 214.956.090 20,9% 

Resultats de l'exercici 20.028.562 45.017.343 (55,5%) 

Creditors a curt termini 164.664.591 97.318.951 69,2% 

Creditors 164.664.591 97.318.951 69,2% 

Creditors pressupostaris 88.008.926 59.569.522 47,7% 

Creditors no pressupostaris 81.125 69.504 16,7% 

Administracions públiques 1.703.550 1.524.976 11,7% 

D'altres creditors 74.870.990 36.154.949 107,1% 

Total passiu 444.666.586 357.292.384 24,5% 

Quadre 1 
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DEURE 2007 2006 Variació 

Despeses 351.912.205 306.205.795 14,9%

Despeses de funcionament dels serveis 58.108.378 54.695.927 6,2%

Despeses de personal 44.936.440 43.011.729 4,5% 

D'altres despeses de gestió corrent 13.169.194 11.675.107 12,8% 

Despeses financeres i assimilades 2.744 9.091 (69,8%)

Transferències i subvencions 293.768.105 251.444.585 16,8% 

Subvencions corrents 291.199.980 249.559.093 16,7% 

Subvencions de capital 2.568.125 1.885.492 36,2% 

Pèrdues i despeses extraordinàries 35.722 65.283 (45,3%)

Despeses extraordinàries 17.617 15.246 15,6% 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 18.105 50.037 (63,8%) 

Estalvi 20.028.562 45.017.343 (55,5%)

Total 371.940.767 351.223.138 5,9% 
    

HAVER 2007 2006 Variació 

Ingressos 371.940.767 351.223.138 5,9% 

D'altres ingressos de gestió ordinària 21.397.088 15.685.511 36,4% 

Reintegraments 12.041.032 11.167.066 7,8% 

D'altres ingressos de gestió 274.048 0 - 

D'altres interessos i ingressos assimilats 9.082.008 4.518.445 101,0% 

Transferències i subvencions 350.523.679 335.527.856 4,5% 

Subvencions corrents 334.004.527 319.582.352 4,5% 

Subvencions de capital 16.519.152 15.945.504 3,6% 

Guanys i ingressos extraordinaris 20.000 9.771 104,7% 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 20.000 9.771 104,7% 

Total 371.940.767 351.223.138 5,9%

Quadre 2 
 

En 2007 les despeses han augmentat un 14,9%, els ingressos ho han fet en un 5,9% i s'hi 
ha obtingut un estalvi inferior en un 55,5%. L'epígraf de despeses de "Transferències i 
subvencions" -que és l'objecte de la present fiscalització-, s'eleva a 293.768.105 euros 
en 2007, cosa que representa el 83,5% del total de despeses de l'exercici de 2007, amb 
un increment del 16,8% respecte a 2006. 
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4.3 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost del SERVOF de l'exercici de 2007 es mostra a continuació. 

 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modifi- 
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Recaptació 

Drets pents. 
cobr. 

III Taxes i d'altres ingressos 0 209.253 209.253 12.581.584 11.611.715 969.869

IV Transfs. corrent 422.230.020 301.575 422.531.595 334.004.527 235.734.161 98.270.366

V Ingressos patrimonials 0 824.500 824.500 8.815.504 8.815.504 0

VII Transfs. de capital 20.873.700 300.000 21.173.700 16.519.152 13.174.467 3.344.685

VIII Actius financers 0 44.485.175 44.485.175 0 0 0

Total 443.103.720 46.120.503 489.224.223 371.920.767 269.335.846 102.584.920
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pents. pag. 

I Despeses de personal 51.204.500 419.141 51.623.641 44.936.440 44.936.440 0

II Despeses funcionament 13.808.020 1.038.175 14.846.195 13.265.938 10.929.571 2.336.367

III Despeses financeres 0 90.000 90.000 20.362 20.362 0

IV Transfs. corrents 356.917.500 45.024.969 401.942.569 291.199.980 209.270.603 81.929.377

VI Inversions reals 17.511.700 1.426 17.513.126 7.880.751 5.955.626 1.925.125

VII Transfs. de capital 3.662.000 31.286 3.693.286 2.568.124 1.445.297 1.122.827

Total 443.103.720 46.604.997 489.708.717 359.871.595 272.557.899 87.313.697

Quadre 3 
 

En l'estat d'ingressos s'observa que, sobre les previsions definitives, s'han reconegut 
drets per import de 371.920.767 euros, que donen un grau d'execució del 76% (73,9% 
en 2006), i alhora s'han obtingut ingressos líquids per import de 269.335.846 euros, cosa 
que determina un grau de realització del 72,4% (61,6% en 2006). 

Quant al pressupost de despeses, sobre els crèdits definitius s'han reconegut obligacions 
per import de 359.871.595 euros, que determinen un grau d'execució global del 73,5% 
(66,2% en 2006); mentre que els pagaments han sigut de 272.557.899 euros, amb un 
grau de realització del 75,7% (81,3% en 2006). 

En 2007, i respecte de 2006, s'ha observat una millora en els graus d'execució tant del 
pressupost d'ingressos, com del pressupost de despeses; encara que aquest últim hauria 
de millorar el seu nivell, especialment en allò que afecta el capítol de transferències 
corrents, que és el més important perquè representa el 80,9% del total d'obligacions 
reconegudes de l'exercici. 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2007 i la seua comparació amb el de l'exercici 
de 2006, figura en el quadre següent. 
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2007 2006 

Resultat pressupostari 
Drets recon. 

nets 
Obligs. 

recon. netes Imports 
Drets recon. 

nets 
Obligs. 

recon. netes Imports 

1. (+) Operacions no financeres 371.920.767 359.871.595 12.049.172 351.213.367 314.849.651 36.363.716

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0 0 0

I. Resultat pressup. de l'exercici (1+2) 371.920.767 359.871.595 12.049.712 351.213.367 314.849.651 36.363.716

II. Variació neta de passius financers 0 0 0 0 0 0

III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II) 12.049.172  36.363.716

4.(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 0  0

5.(-) Desviacions de finançament positives per GFA 6.565.008  33.986.169

6.(+) Desviacions de finançament negatives per GFA 2.973.569  0

IV. Superàvit de finançament de l'exercici (III+4-5+6) 8.457.733  2.377.547

Quadre 4 
 

El romanent de tresoreria de l'exercici de 2007 i la seua comparació amb el de l'exercici 
de 2006, figuren en el quadre següent. 

 
Conceptes 31-12-07 31-12-06 

1. (+)  DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 36.308.742  106.101.705

    (+)  del pressupost corrent 102.584.920  134.921.574 

    (+)  de pressuposts tancats 8.594.811  7.335.079 

     (-)  de dubtós cobrament 0  0 

     (-)  cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 74.870.989  36.154.949 

2. (-)  OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  89.793.601  61.164.002

    (+)  del pressupost corrent 87.969.628  59.566.831 

    (+)  de pressuposts tancats 39.299  2.691 

    (+)  d'operacions no pressupostàries 1.784.675  1.594.480 

3. (+)   FONS LÍQUIDS 282.270.731  171.704.390

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 179.499.555  188.018.042

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 49.286.318  28.624.051 

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 228.785.872  216.642.093 

Quadre 5 
 

Les magnituds relatives al superàvit de finançament i al romanent de tresoreria han 
augmentat en 2007, respecte de les de 2006. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

5.1 Aspectes generals 

El SERVOF gestiona les diverses subvencions que concedeix per mitjà de quatre 
programes pressupostaris, que són: 

 322.51 Foment de l'ocupació 

 322.52 Formació professional 

 322.54 Inserció laboral 

 322.59 Administració i coordinació general 

L'execució pressupostària en l'exercici de 2007 dels crèdits assignats als capítols de 
transferències de cada un dels programes anteriors, es mostra a continuació. 

 

Programa  
Pressupost 

inicial Modifics. 
Pressupost 
definitiu 

Obligs. 
recon. 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Foment Ocupació 147.492.000 4.812.357 152.304.357 103.410.705 78.967.827 67,9% 76,4%

Formació Professional 198.916.300 40.063.393 238.979.693 177.023.745 120.487.657 74,1% 68,1%

Inserció Laboral 13.695.000 110.505 13.805.505 12.922.053 10.916.880 93,6% 84,5%

Admó. i Coordinació 476.200 0 476.200 411.601 343.536 86,4% 83,5%

Total 360.579.500 44.986.255 405.565.755 293.768.104 210.715.900 72,4% 71,7%

Quadre 6 
 

Els programes "Foment de l'ocupació" i "Formació professional" són els més 
representatius, ja que les obligacions reconegudes en els capítols de transferències dels 
dos programes s'eleven a la quantitat de 280.434.450 euros, que representen el 95,5% 
del total de l'exercici. 

El grau d'execució global dels capítols de transferències és del 72,4%, i ha millorat 
respecte a 2006, en què va ser del 63,7%; tot i que el corresponent al programa de 
"Formació professional", 68,1%, continua sent baix. Tanmateix, el grau de realització 
s'ha vist minorat, en passar del 78,8% en 2006 al 71,7% en 2007. 

L'execució pressupostària dels capítols de transferències de l'estat de despeses de 
l'exercici de 2007, desglossat per conceptes, es mostra a continuació. 
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Concepte 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau 
realització 

Administració de l'Estat 7.146 7.146 0 100,0%

Administració de la Generalitat 4.219.943 0 4.219.943 0,0%

Ens i empreses 3.266.422 2.606.148 660.274 79,8%

Fundacions 3.161.437 1.907.270 1.254.166 60,3%

Ajuntaments 74.865.546 54.913.340 19.117.547 73,3%

Diputacions 151.947 112.930 39.018 74,3%

D'altres entitats 16.284.315 12.837.757 3.235.997 78,8%

Empreses privades 74.160.521 67.037.745 6.863.263 90,4%

Famílies 1.595.740 1.390.371 193.852 87,1%

Institucions i orgs. sense ànim de lucre 113.486.963 68.457.896 44.286.505 60,3%

Total capítol IV 291.199.980 209.270.603 79.870.565 71,9%

Ens i empreses 25.837 13.895 11.942 53,8%

Fundacions 90.721 62.876 27.845 69,3%

Ajuntaments 487.988 341.288 146.700 69,9%

Diputacions 1.860 1.860 0 100,0%

D'altres entitats 117.946 106.428 11.518 90,2%

Empreses privades 86.649 81.210 5.438 93,7%

Institucions i orgs. sense ànim de lucre 1.757.123 837.740 919.384 47,7%

Total capítol VII 2.568.124 1.445.297 1.122.827 56,3%

Total transferències 293.768.104 210.715.900 80.993.392 71,7%

Quadre 7 
 

Tal com es pot comprovar en el quadre anterior, els conceptes "Institucions i 
organitzacions sense ànim de lucre", "Empreses privades" i "Ajuntaments" són els que 
hi tenen major rellevància. El conjunt d'obligacions reconegudes en aquests conceptes 
s'eleva a 264.844.790 euros, cosa que en representa el 90,2% del total. 

D'acord amb l'objectiu de la present fiscalització, hem seleccionat una mostra 
significativa de les subvencions atorgades pel SERVOF durant l'exercici de 2007, a fi 
de revisar si la tramitació, gestió i comptabilitat n'han sigut les adequades; així com fer 
el seguiment d'una mostra dels expedients analitzats en l'exercici de 2006. Els aspectes 
més importants derivats d'aquesta revisió es comenten en els apartats següents. 

5.2 Programa "Foment de l'ocupació" 

Els objectius bàsics d'aquest programa són de fomentar l'ocupació estable en els 
col·lectius d'aturats de més difícil inserció, com són els joves, les dones, les persones 
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amb discapacitat o en risc d'exclusió social i la població immigrant; així com donar 
suport a l'autoocupació d'aturats amb un perfil emprenedor. 

El pressupost definitiu d'aquest programa ha sigut de 152.304.357 euros, que 
comprenen 150.825.357 euros en setze línies d'ajudes genèriques i 1.479.000 euros en 
nou línies d'ajudes nominatives. 

L'execució del programa, desglossat per línies de subvenció, ha sigut com segueix: 

 

Línies 
Pressupost
definitiu 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Ocupació pública i desenvolupament local 62.430.125 46.271.773 28.941.835 74,1% 62,5%

Ocupació amb discapacitat 32.732.549 21.608.573 20.217.774 66,0% 93,6%

Ocupació estable i P.I.E. 23.567.921 13.346.241 10.083.113 56,6% 75,6%

Pla especial d'ocupació estable 10.810.000 10.737.850 10.187.450 99,3% 94,9%

Foment ocupació emprenedors 9.666.000 4.554.469 4.420.004 47,1% 97,0%

Pla d'inclusió social 3.764.584 1.976.408 1.710.844 52,5% 86,6%

P.I.E. dones majors 45 anys 1.831.452 642.230 421.433 35,1% 65,6%

P.I.E. recol·locació treballadors estructurals 1.515.040 427.086 260.300 28,2% 60,9%

Foment ocupació dona emprenedora 1.500.000 661.500 646.500 44,1% 97,7%

Accions foment ocupació-PAVACE 974.000 974.000 487.000 100,0% 50,0%

Pla d'immigrants 410.000 279.397 145.800 68,1% 52,2%

Pactes territorials ocupació PAVACE. CCOO-PV 90.000 90.000 0 100,0% 0,0%

Pactes territorials ocupació PAVACE. UGT-PV 90.000 89.640 89.640 99,6% 100,0%

Resta de línies 2.922.686 1.751.538 1.356.134 59,9% 77,4%

Total programa 322.51 152.304.357 103.410.705 78.967.827 67,9% 76,4%

Quadre 8 
 

A continuació comentem els aspectes més significatius de les mostres revisades. 

5.2.1 Línia T2941, "Ocupació pública i desenvolupament local" 

El seu objectiu és la contractació de treballadors aturats, per a l'execució d'obres i 
serveis d'interés general i social, en l'àmbit de la col·laboració amb les corporacions 
locals, organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat, 
universitats i institucions sense ànim de lucre. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut com segueix: 
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Sublínies 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

INEM-Corporacions locals 16.133.022 12.453.495 77,2% 

FM-Contractació i pròrroga AEDL 7.506.075 4.098.313 54,6% 

FM-Ocupació pública en organismes 5.859.392 4.230.708 72,2% 

INEM-Contractació PAMER 5.157.953 4.349.715 84,3% 

FM-Salari jove organismes 4.647.277 0 - 

INEM-Salari jove CCLL 3.003.196 612.461 20,4% 

FSE-Pactes territorials per l'ocupació 1.987.516 1.555.218 78,2% 

FSE-Zones d'interior 1.643.451 1.444.058 87,9% 

Resta de sublínies 333.891 197.867 59,3% 

Total línia 46.271.773 28.941.835 62,5% 

Quadre 9 
 

Hem revisat dos expedients de la sublínia "INEM-Corporacions locals", per imports de 
691.208 euros i 879.317 euros respectivament. 

5.2.2 Línia T2240, "Ocupació amb discapacitat" 

El seu objectiu és d'establir un programa d'ajudes destinades a promoure i facilitar la 
integració laboral de persones amb discapacitats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 
per mitjà de tres tipus d'accions: ajudes a centres especials d'ocupació, contractació de 
treballadors amb discapacitat per part d'empreses ordinàries i foment de l'ocupació 
autònoma per a persones amb discapacitat. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut com segueix: 

 

- 115 - 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2007 

 

Sublínies 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

FM-CEE Manteniment salarial 10.172.433 9.931.477 97,6% 

GV-NC Suplement ajuda salarial CEE 2.988.679 2.906.860 97,3% 

FM-Creació CEE 2.362.662 2.012.423 85,2% 

FM-Contractació indefinida minusvàlids València 1.561.972 1.392.448 89,1% 

FM-Contractació indefinida minusvàlids Alacant 682.029 509.596 74,7% 

FM-Ocupació amb suport CEE 659.550 650.404 98,6% 

GV-NC Decret 29/91 ocupació amb apon. en CEE 404.043 404.043 100,0% 

FSE-PIE discapacitats ocupadors 389.637 386.253 99,1% 

FM-Contractació indefinida minusvàlids Castelló 281.988 274.174 97,2% 

FSE-PIE Discapacitats promotors 281.706 185.502 65,8% 

FSE-PIE Discapacitats ocupació suport promotora 220.966 210.166 95,1% 

FM-Autonòm. Discapacitats renda València 210.978 207.071 98,1% 

FM-CEE Assistència tècnica 268.054 194.328 72,5% 

Resta de sublínies 1.123.876 953.029 84,8% 

Total línia 21.608.573 20.217.774 93,6% 

Quadre 10 
 

Hem revisat dos expedients de la sublínia "Suplement d'ajuda salarial CEE", per 
489.898 euros i 484.670 euros respectivament, i un expedient de la sublínia "Creació 
CEE", per import de 240.420 euros. També s'ha fet el seguiment d'un expedient de 
subvenció concedida en l'exercici de 2006. 

5.2.3 Línia T0212, "Foment ocupació emprenedors" 

El seu objectiu és de generar ocupació mitjançant la creació d'activitat empresarial 
independent i a través d'empreses d'I+E; així com l'abonament de quotes de la Seguretat 
Social a les persones perceptores de la prestació de desocupació en la seua modalitat de 
pagament únic. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut la següent: 
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Sublínies 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització

FSE-1º Cont. per treballadors autònoms Alacant 589.000 561.000 95,2%

FM-autònoms joves i PLD renda Alacant 543.916 537.906 98,9%

FSE-1º Cont. per treballadors autònoms València 409.000 392.000 95,8%

FM-autònoms joves i PLD renda València 408.688 399.673 97,8%

FM-contractació indefinida empreses I+E València 399.553 375.513 94,0%

FSE-autònoms majors 45 renda Alacant 339.572 321.541 94,7%

FSE-autònoms majors 45 renda València 252.425 252.425 100,0%

FM-abonament quotes Seguretat Social 151.758 149.370 98,4%

FSE-D'altres col·lectius disp. addici. 5ª renda autònoms 
València 135.228 135.228 100,0%

FM-autònoms joves i PLD financera València 132.643 131.360 99,0%

FM-autònoms joves i PLD renda Castelló 126.212 120.202 95,2%

FM-autònoms joves i PLD financera Alacant 125.733 125.294 99,7%

FM-financera empreses I+E València 112.193 112.193 100,0%

FM-contractació indefinida empreses I+E Alacant 104.576 104.576 100,0%

FSE-1º Cont. per treballadors autònoms Castelló 101.000 101.000 100,0%

Resta de sublínies 622.972 600.723 96,4%

Total línia 4.554.469 4.420.004 97,0%

Quadre 11 
 

Hem revisat dos expedients, un de la sublínia "Contractació indefinida empreses I+E 
Alacant" i un altre de la sublínia "Contractació indefinida empreses I+E València", per 
imports de 89.250 euros i 104.576 euros respectivament. 

5.2.4 Línia T5273, "Accions foment ocupació-PAVACE" 

Subvencions nominatives en el pressupost de la Generalitat per a l'exercici de 2007, 
l'objecte de les quals és la realització d'accions dins dels plans d'ocupació de la 
Generalitat per part de les dues organitzacions sindicals més representatives. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut la següent: 

 

Sublínies 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

Accions foment ocupació PAVACE CCOO-PV 487.000 0 -

Accions foment ocupació PAVACE UGT-PV 487.000 487.000 100,0%

Total línia 974.000 487.000 50,0%
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Quadre 12 

Hem revisat les dues subvencions d'aquesta línia. 

5.2.5 Línia T5676, "Pla d'immigrants" 

Els objectius d'aquesta línia són la generació d'ocupació dirigida a immigrants nacionals 
de països no pertanyents a la Unió Europea; així com a desocupats immigrants 
nacionals de països comunitaris que es troben en situació o risc d’exclusió social. 

Està composta per una sublínia, de la qual s'han revisat dos expedients per un import 
total de 216.000 euros. 

5.2.6 Línies T5275 i T5276, "Pactes territorials per a l'ocupació-PAVACE" 

Subvencions nominatives en el pressupost de la Generalitat per a l'exercici de 2007, 
l'objectiu de les quals és de contribuir a la generació d'ocupació en els àmbits comarcals 
per part de les dues organitzacions sindicals més representatives. 

Hem revisat les dues subvencions d'aquesta línia. 

5.3 Programa "Formació professional ocupacional i continuada" 

Els objectius bàsics d'aquest programa són de contribuir a una formació professional de 
qualitat per al conjunt de la població activa de la Comunitat Valenciana, tant de 
treballadors aturats com de població ocupada, i dels col·lectius de població que 
presenten majors dificultats per a incorporar-se al mercat de treball, com ara els joves i 
les dones. 

El pressupost definitiu d'aquest programa ha sigut de 238.979.693 euros, que 
comprenen 219.465.289 euros en vint-i-una línies d'ajudes genèriques i 19.514.404 
euros en trenta-sis línies d'ajudes nominatives. 

L'execució del programa, desglossat per línies de subvenció, ha sigut com segueix: 
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Línies 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
realització 

Contractes-programes formació contínua (PIO) 65.061.518 50.692.603 16.352.695 77,9% 32,3%

Escoles-taller, cases d'oficis, unitats prom. des. i tallers ocupació 51.008.536 45.011.545 34.486.541 88,2% 76,6%

Formació professional ocupacional-Gestió pla FIP 64.210.044 42.456.800 36.665.758 66,1% 86,4%

Contracte-programa CIERVAL FPO (PAVACE) 4.005.000 4.005.000 4.005.000 100,0% 100,0%

Programa de Formació Continuada 6.491.638 3.793.270 3.247.853 58,4% 85,6%

Tallers formació i inserció laboral discapacitats (PIO) 4.927.526 3.499.936 3.384.029 71,0% 96,7%

Tallers formac. i inserc. lab. pers. risc d'exclusió soc. (PIO) 4.628.090 3.230.813 3.183.841 69,8% 98,5%

Programa de garantia social 4.291.158 3.087.363 2.935.158 71,9% 95,1%

Contracte-programa CC.OO-PV FPO (PAVACE) 3.756.250 2.711.624 2.268.702 72,2% 83,7%

Accions complementàries i d'acompanyament a la formació 3.091.160 2.336.518 967.238 75,6% 41,4%

Contracte-programa UGT-PV FPO (PAVACE) 3.005.000 2.253.750 2.253.750 75,0% 100,0%

Tallers formació i inserció laboral immigrants (PIO) 3.144.124 2.190.466 2.036.660 69,7% 93,0%

Tallers formació i inserció laboral dones (PIO) 2.414.057 1.673.950 1.631.943 69,3% 97,5%

Accions de formació contínua per part de la CIERVAL 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,0% 100,0%

Inversions FEVEC 600.000 200.000 0 33,3% 0,0%

Resta de línies 16.845.592 8.380.107 5.568.489 49,7% 66,4%

Total programa 322.52 238.979.693 177.023.745 120.487.657 74,1% 68,1%

Quadre 13 
 

D'acord amb l'objectiu de la fiscalització, hem seleccionat una mostra representativa 
d'expedients de subvencions concedides corresponents a les línies de subvenció més 
significatives. 

5.3.1 Línia T5644, "Contractes-programa de formació continuada (PIO)" 

Subvencions per mitjà de contractes-programa per a la formació de treballadors. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut la següent: 
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Sublínies 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

INEM-Contracte-programa intersectorial CIERVAL 14.779.394 3.797.207 25,7%

INEM-Contracte-programa intersectorial CCOO 7.410.135 1.918.320 25,9%

INEM-Contracte-programa intersectorial UGT 7.410.081 1.918.357 25,9%

INEM-Contracte-programa CIERVAL. Ordre 1.999.773 0 0,0%

INEM-Contracte-programa FEMEVAL metall 1.138.785 197.289 17,3%

INEM-Contracte-programa UGT. Ordre 1.000.000 0 0,0%

INEM-Contracte-programa CCOO. Ordre 999.840 0 0,0%

INEM-Contracte-programa AERCOV hoteleria 900.536 502.804 55,8%

INEM-Contracte-programa CCOO metall 897.566 81.840 9,1%

INEM-Contracte-programa FETCHTJ UGT hoteleria 849.629 483.973 57,0%

INEM-Contracte-programa FEMPA metall 774.916 224.774 29,0%

INEM-Contracte-programa sectorial ATEVAL tèxtil 773.459 208.154 26,9%

INEM-Contracte-programa sec. FITEQA CCOO tèxtil 684.305 360.045 52,6%

INEM-Contracte-programa Federació Indústria Calcer Valen. 591.140 343.940 58,2%

INEM-Contracte-programa sectorial Comité Gestió Cítrics 534.713 0 0,0%

INEM-Contracte-programa CCOO fusta i moble 521.860 0 0,0%

INEM-Contracte-programa CCOO agrari 505.290 397.698 78,7%

INEM-Contracte-programa sec. FITEQA CCOO calcer 493.194 301.080 61,0%

INEM-Contracte-programa FEDACOVA agroalimentari 477.980 115.560 24,2%

INEM-Contracte-programa Unió Llauradors COAG-agrari 457.862 0 0,0%

Resta de sublínies 7.492.145 5.501.654 73,4%

Total línia 50.692.603 16.352.695 32,3%

Quadre 14 
 

Hem revisat cinc contractes-programa, per un import total de 13.071.544 euros. 
L'execució d'aquests contractes-programa és plurianual i finalitza el 31 de desembre de 
2008. 

Addicionalment, hem sol·licitat la documentació relativa a  tres contractes-programa de 
l'exercici de 2006, que no ha sigut possible revisar perquè el SERVOF ens ha indicat 
que la dita documentació estava comprovant-la la Fundació Tripartita per a la Formació 
en l'Ocupació. 

Les mostres anteriors seran objecte de seguiment -si és el cas- en la fiscalització de 
l'exercici de 2008. 
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5.3.2 Línia T2946, "Escoles-taller, cases d'oficis, unitats de promoció i 
desenvolupament i tallers d’ocupació" 

Programes d'escoles-taller, cases d'oficis, tallers d'ocupació i unitats de promoció i 
desenvolupament. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut com segueix: 

 

Sublínies 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

INEM-salaris treballadors taller ocupació València 10.350.494 8.353.770 80,7%

INEM-mòduls A i B escoles-taller València 9.399.186 6.981.786 74,3%

INEM-mòduls A i B taller ocupació València 6.002.880 4.860.672 81,0%

INEM-salaris treballadors escola-taller València 5.203.148 4.157.652 79,9%

INEM-mòduls A i B escoles-taller Alacant 2.996.935 2.395.475 79,9%

INEM-salaris treballadors taller ocupació Alacant 1.919.548 1.220.713 63,6%

INEM-salaris treballadors escola-taller Alacant 1.701.086 1.701.086 100,0%

INEM-salaris treballadors taller ocupació Castelló 1.561.337 993.535 63,6%

INEM-mòduls A i B escoles-taller Castelló 1.547.549 1.018.852 65,8%

INEM-mòduls A i B taller ocupació Alacant 1.111.776 713.952 64,2%

INEM-mòduls A i B taller ocupació Castelló 890.366 567.134 63,7%

INEM-salaris treballadors escola-taller Castelló 861.550 549.938 63,8%

INEM-beques ET/CO València 550.997 349.061 63,4%

INEM-despeses funcionament i salaris UPD Castelló 329.694 329.694 100,0%

INEM-despeses funcionament i salaris UPD València 329.694 164.847 50,0%

INEM-beques ET/CO Alacant 164.434 64.908 39,5%

INEM-beques ET/CO Castelló 90.871 63.466 69,8%

Total línia 45.011.545 34.486.541 76,6%

Quadre 15 
 

Hem revisat quatre expedients de l'exercici de 2007 i efectuat el seguiment d'un 
expedient de l'exercici de 2006, per un import conjunt de 2.734.151 euros. 

5.3.3 Línia T0218, "Formació professional ocupacional-Gestió pla FIP" 

El seu objectiu és de fomentar i gestionar activitats formatives dirigides a treballadors 
desocupats, a l'objecte de desenvolupar el Pla Nacional de Formació i Inserció 
Professional. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut com segueix: 
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Sublínies 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

INEM-Programa certificació col. homologats València 16.556.586 13.451.885 81,2% 

INEM-Programa certificació col. homologats Alacant 12.812.680 12.215.616 95,3% 

INEM-Programa certificació col. homologats Castelló 3.633.488 2.803.041 77,1% 

INEM-Programa projectes formatius València 2.622.696 2.256.549 86,0% 

INEM-Programa projectes formatius Castelló 1.353.212 1.080.750 79,9% 

INEM- Decret 29/91 ajudes alumnes formació 859.416 765.501 89,1% 

INEM-Programa projectes formatius Alacant 789.736 782.439 99,1% 

INEM-Conveni TREFOR 450.000 450.000 100,0% 

INEM-Conveni ATEVAL 432.951 432.951 100,0% 

INEM-Conveni Sindicat Independent 431.983 431.983 100,0% 

INEM-Conveni La Florida Coop. V. 375.752 375.752 100,0% 

INEM-Conveni CSI-CSIF CV 374.139 374.139 100,0% 

INEM-Conveni CONVEGA 372.706 210.300 56,4% 

INEM-Recursos entitats exercicis anteriors 300.465 213.364 71,0% 

INEM-Conveni AVEC 204.031 204.031 100,0% 

Resta de sublínies 886.959 617.457 69,6% 

Total línia 42.456.800 36.665.758 86,4% 

Quadre 16 
 

Hem analitzat dos expedients, un de la sublínia "INEM-Programa projectes formatius 
Castelló", per 129.642 euros, i un altre de la sublínia "INEM-Programa centres 
col·laboració homologats Alacant", per 76.692 euros. 

5.3.4 Línia T2289, "Contracte-programa CIERVAL FPO (PAVACE)" 

Atorgades a l'empara del contracte-programa entre la Generalitat -per mitjà del 
SERVOF- i la CIERVAL i la Fundació Formació Empresa, per a la realització de cursos 
de formació professional ocupacional per a la qualificació de treballadors desocupats. 

L'execució d'aquesta línia, desglossada per sublínies, ha sigut la següent: 
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Sublínies 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

INEM-Contracte-programa CIERVAL FPO València 1.722.150 1.722.150 100,0%

INEM-Contracte-programa CIERVAL FPO Alacant 1.281.600 1.281.600 100,0%

INEM-Contracte-programa CIERVAL FPO Castelló 1.001.250 1.001.250 100,0%

Total línia 4.005.000 4.005.000 100,0%

Quadre 17 
 

Hem analitzat dos expedients, un de la sublínia de València, per import de 52.812 euros, 
i un altre de la sublínia de Castelló, per 42.811 euros. 

5.3.5 Línia T2966, "Contracte-programa CCOO-PV FPO (PAVACE)" 

Atorgades a l'empara del contracte-programa entre el SERVOF i CCOO-PV per 
desenvolupar accions formatives en matèria de formació professional ocupacional, per 
mitjà de l'entitat Fundació FOREM-PV. 

Hem analitzat quatre expedients d'accions formatives corresponents a aquesta línia de 
subvenció, per un import conjunt de 143.466 euros. L'execució d'aquesta línia correspon 
a l'avançament del 75%, i a la data de realització de la fiscalització es troba en curs de 
comprovació i liquidació per part del SERVOF. 

5.3.6 Línia T2967, "Contracte-programa UGT-PV FPO (PAVACE)" 

Atorgades a l'empara del contracte-programa entre el SERVOF i UGT-PV per 
desenvolupar accions formatives en matèria de formació professional ocupacional, per 
mitjà de l'entitat Fundació IFES. 

Hem analitzat tres expedients d'accions formatives corresponents a aquesta línia de 
subvenció, per un import conjunt de 116.376 euros. L'execució d'aquesta línia correspon 
a l'avançament del 75%, i la data de realització de la fiscalització es troba en curs de 
comprovació i liquidació per part del SERVOF. 

5.3.7 Línia T5651, "Inversions FEVEC" 

Integrada pel conveni de col·laboració entre el SERVOF i la Federació Valenciana 
d'Empresaris de la Construcció (FEVEC), l'objecte de la qual és la construcció i 
equipament d'un centre de formació en el maneig de grues i maquinària d'obres 
públiques a Riba-roja. 

5.4 Programa "Inserció laboral" 

Entre els objectius bàsics d'aquest programa, destaquen els de desenvolupar punts de 
trobada entre treballadors i empresaris, millorar el coneixement dels treballadors sobre 
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les seues competències i capacitats professionals, que contribuïsquen a facilitar el seu 
accés a l'ocupació, prestant serveis de orientació professional i itineraris d'inserció, i 
fomentar la utilització de noves tecnologies en la gestió de l'ocupació. 

El pressupost definitiu d'aquest programa ha sigut de 13.805.505 euros, que comprenen 
10.537.505 euros en quatre línies d'ajudes genèriques i 3.268.000 euros en dues línies 
d'ajudes nominatives. 

L'execució del programa, desglossat per línies de subvenció, ha sigut com segueix: 

 

Línies 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Orientació professional per a l'ocupació PAVACE 7.179.508 6.911.871 6.668.026 96,3% 96,5%

Fundació Servei Valencià d'Ocupació (cap. IV) 3.023.000 2.988.052 1.813.800 98,8% 60,7%

Centres associats PAVACE 2.419.000 2.234.709 1.822.986 92,4% 81,6%

Assistència autoocupació PAVACE 526.997 355.223 245.971 67,4% 69,2%

Programa d'atenció a empreses PAVACE 412.000 341.477 303.220 82,9% 88,8%

Fundació Servei Valencià d'Ocupació (cap. VII) 245.000 90.721 62.876 37,0% 69,3%

Total programa 322.54 13.805.505 12.922.053 10.916.879 93,6% 84,5%

Quadre 18 
 

Hem revisat les dues subvencions a la FSVE. En relació amb la de capital, el seu baix 
grau d'execució, el 37%, és deu al fet que sobre el total concedit la Fundació ha 
justificat menys despeses, raó per la qual la subvenció s'ha vist minorada en 154.279 
euros. 

5.5 Comentaris que deriven de la revisió realitzada 

D'acord amb el treball realitzat, amb l’abast indicat en els apartats anteriors, podem 
assenyalar que les subvencions revisades s'han tramitat i comptabilitzat, per regla 
general, conformement a la normativa aplicable. Hi hem observat certes incidències que 
comentem a continuació. 

En el quadre següent s'indica el número dels expedients revisats en els quals s'han 
observat incidències, per programes i línies. 
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 Número expedients 

 Incidències 322.51 322.52 322.54 Línies 

a Retard a l'hora d'informar el Consell 3 - - T2941, T2240 

b Obligacions tributàries i Seguretat Social - 5 - T5644, T2289, T2967 

c Autorització subcontractació - 1 - T5651 

d Objecte de les subvencions 4 - - T5273, T5275, T5276 

e Proposta concessió subvenció - 4 - T2966, T2967 

f Documentació sobre acreditació  2 13 - T0212, T0218, T2289, T2966, T5644

g Memòria d’activitats 4 - - T5273, T5275, T5276 

h Registre d’entrada en documentació - 2 - T0218, T2966 

i Documentació ordre reguladora 1 3 - T2946, T2967 

j Valoració informe tècnic - 5 - T5644 

k Sol·licitud d'altres ofertes - - 2 T1586, T1820 

l Segell en factures justificatives - - 1 T1820 

m Justificants de pagament de certes despeses - - 1 T1586 

n Valoració de la subvenció per part de la DT 2 - - T5676 

Quadre 19 
 

La descripció detallada de les incidències és la següent: 

1. En relació amb els principis generals aplicables a les subvencions concedides 

a) Retard en el compliment de l'article 47.3 del TRLHPG, el qual disposa 
que, de l'atorgament de subvencions per import superior a 250.000 euros, 
se'n donarà compte al Consell de la Generalitat dins del termini d'un mes. 

b) Deficiències en l'acreditació documental d'estar al corrent en les 
obligacions tributàries i/o amb la Seguretat Social per part dels 
beneficiaris de les subvencions. 

c) Falta l’autorització del SERVOF per al contracte realitzat amb el 
subcontractista, segons el que es disposa en l'article 29 de la LGS i en el 
conveni mateix. 

2. En relació amb la concessió 

d) L’objecte de les subvencions no està redactat amb precisió. En el supòsit 
que l'objectiu en fos el manteniment de les estructures de funcionament 
dels sindicats (tal com es podria desprendre de la redacció de la resolució 
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de concessió i de la justificació presentada), seria convenient indicar-ho 
així de forma precisa en l'objecte de les resolucions de concessió. 

e) No consta en l'expedient la proposta de concessió de la subvenció 
efectuada per l'òrgan instructor. 

3. En relació amb la gestió 

f) No consta la documentació que acredite la declaració de poders de qui 
actua en representació de l'entitat beneficiària, o la documentació 
acreditativa i identificativa del sol·licitant, o no figura en l'expedient la 
fitxa de manteniment de tercers. 

g) La memòria d'activitats no incorpora el cost de les activitats que han 
sigut finançades amb la subvenció, ni el desglossament de les despeses 
incorregudes; conceptes aquests prevists en les resolucions de concessió. 

h) No figura el registre d'entrada del SERVOF en alguna documentació 
presentada per beneficiaris. 

i) No consta tota la documentació prevista en l'ordre reguladora. 

j) L'informe tècnic en què es basa la valoració del pla de formació no 
fonamenta les puntuacions atorgades, ni hi consta la identitat del 
sotasignat que el subscriu. 

4. En relació amb la justificació 

k) Per a determinades despeses justificades pel beneficiari, no s'acredita la 
sol·licitud de tres ofertes requerida en l'article 31 de la LGS. 

5. En relació amb la comprovació 

l) En alguna de les factures presentades per beneficiaris, no figura el segell 
del SERVOF indicant que han servit per a justificar una subvenció i el 
seu percentatge d'imputació. 

m) No consten els justificants de pagament de certes despeses de 
funcionament. 

n) En els expedients no consta la valoració de la subvenció que ha de 
realitzar la Direcció Territorial. 

6. Uns altres aspectes remarcables són els següents: 

o) El SERVOF no compta amb el pla estratègic previst en l'article 8 de la 
LGS. 
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p) Hem observat que algunes ordres reguladores no estableixen terminis 
concrets de pagament de les ajudes, per la qual cosa recomanem que s’hi 
incloguen per a millorar la gestió de les subvencions. 
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6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives -resultat del treball de fiscalització-, en relació amb les quals els 
responsables del SERVOF han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que s'indiquen a continuació. 
Prèviament destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que sigut ateses 
per l'Entitat. 

Es pot destacar que el SERVOF ha traslladat a aquesta Sindicatura de Comptes, en un 
escrit de 27 de juny de 2008, les mesures adoptades per tal d'atendre les incidències 
assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, les quals han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la present fiscalització. 

a) Durant l'exercici de 2007 s'han atés les següents recomanacions realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) El Consell General del SERVOF ha aprovat els comptes anuals de 
l'exercici de 2007 abans de presentar-los a la Sindicatura de Comptes. 

a.2) Amb caràcter general, durant 2007 el SERVOF ha obtingut uns 
percentatges d'execució pressupostària superiors als de l'exercici de 
2006, tant en el pressupost d'ingressos, com en el de despeses. El grau de 
realització d'ingressos també ha augmentat, tendència que caldrà estendre 
al de pagaments en exercicis futurs. 

a.3) El SERVOF ha facilitat la documentació que es troba en poder seu 
relativa a la mostra d'expedients de subvencions, tenint en compte les 
observacions de l'apartat 5.5 de l'Informe. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) La memòria dels comptes anuals ha d'ampliar la informació de 
determinats apartats al contingut mínim previst en el Pla General de 
Comptabilitat Pública. 

b.2) Limitar els imports del saldo del compte "Creditors per operacions 
pendents d'aplicar al pressupost", procurant que les despeses s'imputen al 
pressupost de l'exercici en què hagen sigut realitzades. 

 Quant a això, el SERVOF indica que en 2007 ha reduït un 12,4% el 
saldo del compte, i espera seguir aprofundint en la dita reducció. 

- 128 - 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2007 

b.3) Agrupar determinades contractacions que el SERVOF realitza al llarg de 
l'exercici, sol·licitant ofertes alternatives i recorrent al contracte menor 
solament en els pressuposts pertinents. 

 El SERVOF indica que segueix avançant en aquest aspecte, que és un 
dels seus objectius operatius. 

b.4) Concloure els procediments desenvolupats durant l'exercici orientats a 
regularitzar els saldos antics que figuren en l'agrupació de drets pendents 
de cobrament d'exercicis tancats i en l'estat d'operacions no 
pressupostàries. 

b.5) Continuar amb la millora produïda en 2007 en relació amb els sistemes 
de gestió de les subvencions, a l'objecte d'incrementar-ne els nivells 
d'execució pressupostària, en especial en els programes "Foment de 
l'ocupació" i "Formació professional". 

b.6) L'Entitat ha de procurar que l'objecte d'algunes subvencions siga redactat 
amb major precisió, tot establint objectius avaluables i comprovables i 
objectivant els imports en funció dels resultats obtinguts. 

b.7) En la gestió de subvencions concedides per mitjà de convocatòria 
pública, l'Entitat s'ha d'ajustar en tots els casos als procediments i 
requisits establits en les ordres reguladores. 

b.8) El SERVOF ha d'intensificar els mecanismes de revisió i control en els 
procediments de tramitació, gestió i comptabilitat de les subvencions, a fi 
d'evitar que es tornen a produir les diverses circumstàncies posades de 
manifest en l'apartat 5.5 de l'Informe. 

c) Les següents recomanacions tracten sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2007. 

c.1) Adoptar els controls necessaris per a comptabilitzar adequadament les 
modificacions pressupostàries. 
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