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Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència-Centre Reina Sofia. Exercici de 2008 

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 2009, la fiscalització ha tingut per objecte determinar si 
les despeses per aprovisionaments i d'altres despeses d'explotació registrades en els 
comptes anuals de l'exercici de 2008 de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a 
l'Estudi de la Violència-Centre Reina Sofia (d'ara endavant la Fundació o FEV), es 
presenten de forma adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són 
d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant el citat exercici, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern d'aquestes despeses de la Fundació. En els diferents 
apartats del present Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d'atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

La Fundació formula comptes anuals abreujats, els quals estan formats pel balanç a 31 
de desembre de 2008, el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici 
terminat en la data citada, i els adjuntem íntegres –juntament amb l'informe d'auditoria–
en l'annex d'aquest Informe. Els dits comptes foren formulats pel director de la 
Fundació (sense que hi conste la data de formulació), aprovats pel seu Patronat l'11 de 
març de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General 
de la Generalitat –conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, 
juntament amb l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, 
atenent al que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma 
privada d'auditoria. 

En aqueix informe s'emet una opinió amb advertiments, que comprenen una incertesa 
(referida a la dependència que té la Fundació de la continuïtat de les aportacions de la 
Generalitat per a poder complir el seu objecte fundacional) i cinc advertiments (referits 
a la no inclusió en la memòria del balanç ni el compte de resultats de 2007; a la 
incorrecta comptabilització, com a despeses, de partides de l'immobilitzat material; a 
l'errònia periodització de despeses; a la comptabilització de despeses sense suport 
documental suficient i apropiat, i a la inadequada imputació comptable de despeses 
sense atendre a la seua naturalesa). 
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Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les despeses per aprovisionaments i d'altres despeses d'explotació 
registrades en el compte de resultats de la Fundació en l'exercici de 2008, i a comprovar 
si la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

La fiscalització ha comprés també la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

D'acord amb tot això, hem efectuat 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 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió el compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Fundació, durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008, de la legalitat vigent 
aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades; així com 
l'adequació de la formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, del compliment 
dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- 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. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins de 
lucre i dels incentius al mecenatge. 

- Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament d'aplicació de la Llei 49/2002. 
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- Llei de la Generalitat 9/2008, de 3 de juliol, de modificació de la Llei 8/1998, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Estatus de la Fundació. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, per mitjà del qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen 
els registres oficials de contractes i contractistes i d'empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, per mitjà del qual s'aprova l'adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- 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, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o podrien afectar de forma 
significativa l'adequació dels epígrafs del balanç i del compte de resultats relacionats 
amb les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són d'aplicació i l'adequació 
de la presentació dels comptes anuals: 

a) Tal com es comenta en l'apartat 4.1, l'epígraf d'"Immobilitzat material" inclou 
les inversions efectuades per la Fundació en edificis cedits en ús; però aquesta 
no disposa de cap document que formalitze la dita cessió ni els termes en què 
aquesta s'efectuaria. Per tant, no podem quantificar l'efecte que la dita 
circumstància tindria sobre el balanç d'obertura de la Fundació a 1 de gener de 
2008 i sobre els comptes anuals a 31 de desembre de 2008. 

b) En el compte de resultats de 2008, figuren despeses incorregudes en l'exercici de 
2007 per import de 160.066 euros; per tant, l'epígraf "Excedents d'exercicis 
anteriors" està sobrevalorat i l'epígraf "Excedent de l'exercici" està menysvalorat 
en el dit import (vegeu els apartats 4.3 i 4.4). 

c) Tal com es comenta en l'apartat 4.1, la memòria dels comptes anuals de la 
Fundació no recull en tots els seus apartats la informació exigida pel Pla General 
de Comptabilitat en vigor i pel Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, per mitjà 
del qual s'aprova l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense 
fins de lucre. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, s'ha detectat 
durant l'exercici de 2008 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics –en relació amb les àrees fiscalitzades– i a l'adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals: 

- La Fundació ha incorregut en determinades despeses (organització 
d'esdeveniments, estudis d'opinió, serveis, etc.) que, per la seua reiteració i/o 
pels imports totals facturats en l'exercici, calia haver tramitat d'acord amb la Llei 
de Contractes vigent (vegeu l'apartat 4.4). 

 Addicionalment, s'ha d'assenyalar que no hi ha constatació de l'existència 
d'instruccions de contractació ni de la publicació del perfil del contractant, que 
exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic per als poders adjudicadors que 
no són Administració pública, com és el cas de la Fundació. 

- 49 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència-Centre Reina Sofia. Exercici de 2008 

3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

El 14 d'octubre de 1997, el Consell de la Generalitat acorda la constitució de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència (FEV) i n'aprova els 
estatuts. Aquest acord s'eleva a escriptura pública el 22 d'octubre de 1997 i s'inscriu en 
el Registre de Fundacions el 4 de desembre de 1997. 

La Fundació està dedicada a l'anàlisi de l'agressió en les seues distintes formes, i el seu 
objectiu final és de disminuir la violència, sensibilitzar la societat i donar suport als 
professionals per mitjà del coneixement dels factors que la propicien. 

A aqueix efecte, realitza i fomenta projectes d'investigació, organitza trobades 
científiques, edita llibres i estudis, recopila documents i publicacions i analitza 
estadísticament el fenomen de la violència. 

Els estatus estableixen que l'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, que ha 
d'estar integrat per un mínim de cinc membres. 

La dotació fundacional és de 132.223 euros, que es correspon amb la dotació inicial 
aportada i desemborsada per la Generalitat (120.203 euros) i per la Fundació Valenciana 
d'Estudis Avançats (12.020 euros). 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

L'apartat 1 de la memòria dels comptes anuals de la Fundació comprén el detall de les 
activitats dutes a terme per aquesta durant l'exercici, que han consistit en l'execució 
d'accions relatives a l'assessorament, l'elaboració d'informes i la realització de cursos 
relacionats amb els objectius fundacionals. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat i d'altres aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que la Fundació ha formulat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D'acord amb la disposició transitòria tercera del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials, raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha comprés la comprovació de l'adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

La Fundació ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç 
d'obertura conformement als principis i normes vigents amb anterioritat a l'entrada en 
vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en els 
assentaments de transició són raonables, conformement a les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007; amb les excepcions següents: 

- L'epígraf "Immobilitzat material" comprén les inversions efectuades per la 
Fundació en l'edifici cedit en ús i en el qual desenvolupa la seua activitat, per un 
import a 1 de gener de 2008 de 194.613 euros. Com que no disposen de cap 
document que formalitze la dita cessió ni els termes en què aquesta s'efectuaria, 
no podem quantificar l'efecte que tal circumstància tindria sobre el balanç 
d'obertura de la Fundació a 1 de gener de 2008. 

 Les inversions mencionades, que a 31 de desembre de 2008 tenen un valor de 
209.773 euros, són amortitzades considerant una vida útil de vint anys. Tal com 
s'indica en la consulta número 6 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), publicada en el seu "Butlletí Oficial" (BOICAC) número 77 
de 2008, l'amortització de les inversions efectuades sobre un bé cedit en ús es 
realitzarà en funció de la vida útil del bé, la qual serà igual a la duració de 
l'acord de cessió quan aquest siga inferior a la vida econòmica de l'actiu cedit en 
ús. 

 Per tant, com que a la data del present Informe no coneixem els termes en què es 
formalitza la cessió, no podem quantificar l'efecte que aqueixa circumstància té 
sobre els comptes anuals de la Fundació a 31 de desembre de 2008. 

- La Fundació no ha inclòs en la memòria dels comptes anuals l'apartat sobre 
"Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables"; malgrat el 
que s'estableix en la disposició transitòria quarta del Reial Decret citat. 
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Uns altres aspectes significatius que s'han posat de manifest al revisar la presentació i 
formalització dels comptes anuals de la Fundació, i uns altres aspectes no relacionats 
directament amb les àrees fiscalitzades, són els que detallem a continuació. 

- El pressupost de la Fundació corresponent a l'exercici de 2008 ha sigut aprovat 
pel Patronat el 24 de gener de 2008, fora del termini establit en l'article 21.3 de 
la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- La revisió realitzada sobre el contingut de la memòria dels comptes anuals, ha 
posat de manifest que, per regla general, la informació inclosa en alguns apartats 
és escassa i insuficient, o bé no hi consta. En aquest sentit, la memòria dels 
comptes anuals de la Fundació, cal elaborar-la d'acord amb la informació 
exigida pel Pla General de Comptabilitat i pel Reial Decret 776/1998, de 30 
d'abril, per mitjà del qual s'aprova l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a 
les entitats sense fins de lucre. 
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4.2 Balanç i compte de resultats 

El balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 481.091 

Immobilitzat intangible 3.316 

Immobilitzat material 450.687 

Inversions financeres a llarg termini 27.088 

Actiu corrent 259.807 

Existències 7.148 

Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia 225.044 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 27.615 

Total actiu 740.898 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 256.972 

Fons propis (21.250) 

Dotació fundacional 132.223 

Excedents d'exercicis anteriors (153.861) 

Excedents de l'exercici 388 

Subvencions, donacions i llegats de capital i d'altres 278.222 

Passiu corrent 483.926 

Provisions a curt termini 15.503 

Deutes a curt termini 48.753 

Deutes amb entitats de crèdit 47.433 

D'altres deutes a curt termini 1.320 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 419.670 

Proveïdors 116.199 

D'altres creditors 303.471 

Total patrimoni net i passiu 740.898 

Quadre 1 
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El compte de resultats de la Fundació de 2008 es mostra a continuació, en euros: 

 
COMPTE DE RESULTATS 2008 

Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia 1.074.012 

  - Quotes d'usuaris i afiliats 63.742 

  - Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 172.500 

  - Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici 837.770 

Ajudes monetàries i d'altres (4.479) 

  - Ajudes monetàries (4.479) 

Variació d'existències productes acabats i en curs (12.165) 

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 5.656 

Aprovisionaments (21.477) 

Despeses de personal (444.740) 

D'altres despeses d'explotació (567.000) 

Amortització de l'immobilitzat (65.097) 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats de l'exercici 40.478 

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 5.188 

Ingressos financers 244 

Despeses financeres (5.044) 

B) RESULTAT FINANCER (4.800) 

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS 388 

D) RESULTAT DE L'EXERCICI 388 

Quadre 2 
 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés la revisió 
dels epígrafs relatius a "Aprovisionaments" i "D'altres despeses d'explotació", 
comptabilitzats en el compte de resultats de 2008. 

La fiscalització ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilització, gestió, 
formalització i execució –conformement a la normativa reguladora–, així com de 
l'adequació de la despesa als fins fundacionals, d'una mostra del 58% del total de les 
despeses registrades en "Aprovisionaments" i del 62% de les registrades en "D'altres 
despeses d'explotació". 

Com  a resultat de la fiscalització efectuada, en els apartats següents es mostren els 
comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 
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4.3 Aprovisionaments 

Aquest epígraf, per import de 21.477 euros, correspon a les despeses derivades de la 
compra de material sanitari i de neteja destinat al projecte de cooperació amb el Sàhara. 

La revisió efectuada ha posat de manifest, com a aspectes més significatius, els 
següents. 

- La Fundació no disposa de cap manual de procediments, on es detallen de forma 
clara i senzilla totes les tasques relatives al registre, comprovació i revisió, 
aprovació i comptabilitat de tots els documents rebuts amb transcendència 
econòmica. 

- S'han imputat al compte de resultats de l'exercici despeses per aprovisionaments 
meritades en l'exercici de 2007 per, almenys, 11.359 euros. D'acord amb la 
normativa comptable aplicable, les despeses s'han d'imputar a mesura que vaja 
produint-se el corrent real de béns i serveis que tals despeses representen, i no en 
funció dels pagaments efectuats. 

- En les factures i d'altres documents que donen suport a les despeses 
comptabilitzades, no consten les evidències relatives als controls d'autorització i 
revisió. 

4.4 D'altres despeses d'explotació 

Aquest epígraf, per import de 567.000 euros, constitueix el 51% de les despeses 
registrades en el compte de resultats de l'exercici de 2008. En el quadre següent se'n 
mostra el desglossament, expressat en euros. 

 
Concepte Import 

Despeses en investigació i desenvolupament de l'exercici 27.435 

Arrendaments i cànons 6.100 

Reparacions i conservació 12.592 

Serveis de professionals independents 137.760 

Primes d'assegurances 3.468 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 26.530 

Transports 15.171 

Subministraments 19.533 

D'altres serveis 317.171 

D'altres tributs 1.240 

Total d'altres despeses d'explotació 567.000 

Quadre 3 
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Les despeses comptabilitzades com a "Serveis de professionals independents" 
corresponen a les derivades de l'assessorament jurídic i comptable, coordinació de 
projectes d'investigació, cursos, seminaris, conferències i congressos i als serveis 
prestats pels distints ponents dels cursos realitzats. 

En "D'altres serveis" s'inclouen les despeses derivades de l'organització 
d'esdeveniments, material gràfic, audiovisual i documentació per a cursos i congressos, 
despeses de viatge, hostalatge i manutenció del personal col·laborador. 

La revisió efectuada ha posat de manifest, com a aspectes més significatius, a més dels 
assenyalats ja en l'apartat 4.3 anterior, els següents: 

- La Fundació ha incorregut en determinades despeses (organització 
d'esdeveniments, estudis d'opinió, serveis, etc.) que, per raó de la seua reiteració 
i/o pels imports totals facturats en l'exercici, calia haver tramitat d'acord amb la 
llei de contractes en vigor (Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
fins al 30 d'abril de 2008, o Llei de Contractes del Sector Públic a partir 
d'aqueixa data). 

 El règim de contractació aplicable a la Fundació, d'acord amb la Llei de 
Contractes del Sector Públic, és el corresponent als poders adjudicadors que no 
són Administració pública; per tant, els contractes que haja de realitzar, atés que 
es tracta normalment de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, s'han 
de subjectar als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació. En aquest sentit, cal aprovar unes 
instruccions en les quals es regulen els procediments de contractació i que 
garantisquen el compliment dels principis anteriors i se'n farà l'adjudicació a 
l'oferta econòmica més avantatjosa. Les dites instruccions s'hauran de publicar 
en el perfil del contractant. Quant a això, hem d'assenyalar que aquesta institució 
no ha tingut constatació que la Fundació haja elaborat les citades instruccions ni 
que s'haja publicat el perfil del contractant. 

- S'han imputat al compte de resultats de l'exercici despeses meritades en 
l'exercici de 2007 per import de, si més no, 148.707 euros. D'acord amb la 
normativa comptable aplicable, les despeses s'han d'imputar a mesura que vaja 
produint-se el corrent real dels béns i serveis que tals despeses representen, i no 
en funció dels pagaments efectuats. 

- El director de la Fundació ha rebut 13.900 euros, mitjançant avançaments a 
compte, per serveis de coordinació/assessorament de diversos cursos. Aquest 
import no estava considerat –quant a l'objecte de l'activitat i la quantia– en 
l'acord que aprovà el Patronat en la seua reunió de 24 de gener de 2008. 

- La Fundació realitza en alguns casos avançaments a compte de la facturació per 
serveis rebuts. En aquest sentit, recomanem que es millore el procediment 
actual, de forma que es puguen conciliar els dits avançaments a compte amb la 
facturació total pel servei rebut. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit. 

a) Instar l'Administració corresponent perquè eleve a document públic la cessió del 
dret d'ús del terreny i de l'edifici on la Fundació desenvolupa la seua activitat. 

b) Els principis assenyalats en l'article 175 de la LCSP (publicitat, transparència, 
concurrència, igualtat i no discriminació), han de regir el procés de contractació 
de béns i serveis de la Fundació. A aqueix efecte, recomanem que les 
instruccions que, amb caràcter preceptiu, ha d'elaborar la Fundació per a complir 
les exigències de la LCSP i que cal publicar en el perfil del contractant, 
prenguen en consideració els aspectes següents: 

- règim aplicable a l'entitat i principis bàsics; 

- òrgans de l'entitat competents per a contractar; 

- procediments d'assignació de número d'expedient de contractació; 

- responsable del contracte; 

- intervenció dels distints serveis de l'entitat en la contractació (servei 
jurídic, servei financer, d'altres...): 

- import i justificació del contracte, d'acord amb una memòria en la qual 
s'especifiquen la justificació pròpiament dita i la descripció de l'essència 
del contracte, i l'existència de pressupost i finançament; 

- termini de duració dels contractes i pròrrogues; 

- els plecs de contractació i el contingut mínim; 

- la formalització dels contractes per escrit, amb el contingut mínim 
legalment previst; 

- procediment intern relatiu als contractes menors; 

- documentació dels procediments; 

- règim de publicitat de la licitació i l'adjudicació; 

- obligacions informatives amb la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Valenciana i amb la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana. 

c) La Fundació ha d'elaborar un manual de procediments que detalle de forma clara 
i senzilla totes les tasques relatives al registre, comprovació i revisió, aprovació i 
comptabilitat de tots els documents rebuts per la Fundació amb transcendència 
econòmica. En al·legacions, la Fundació indica que aquest manual ha sigut 
redactat en l'exercici de 2009, i recull els procediments que s'han seguit en 
exercicis anteriors. 


