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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació per a 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els “Ingressos per transferències rebudes” i les “Despeses per subvencions 
concedides”, registrats en els comptes anuals de l’exercici de 2011 del Servei Valencià 
d’Ocupació (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’esmentat exercici pel que fa a les àrees 
fiscalitzades. 

En els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de 
ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables del SERVOF. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponent a l’exercici terminat en aquesta data i s’adjunten íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel director general del SERVOF, 
aprovats pel seu Consell General el 28 de juny de 2012 i presentats a aquesta 
Sindicatura Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) conformement a 
la normativa d’aplicació, el 29 de muny de 2012. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
“Ingressos per transferències rebudes” i amb les “Despeses per subvencions 
concedides” registrats pel SERVOF en els comptes anuals de l’exercici de 2011 i en 
comprovar que la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

A més a més, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’Informe de fiscalització del l’exercici de 2010. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents de conformitat amb els 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 amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització 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, si 
considerem els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part del SERVOF, 
de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics pel que fa a les àrees 
fiscalitzades durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2011. 

L’esmentada revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment 
dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en: 

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2011. 

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 
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- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós aprovat per 
Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
(TRLHPG). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre. 

Normes específiques de l’Entitat 

- Llei 3/2000, de 17 d’abril, que crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
(SERVOF). 

- Decret 41/2001, de 27 de febrer, del Govern Valencià, que aprova el Reglament 
d’Organització i del Règim Jurídic del SERVOF. 

- Resolució de 3 de març de 2008, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, sobre delegació de competències en matèria de personal, 
gestió financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de 
subvencions. 

- Resolució de 22 d’abril de 2008, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, de modificació de la Resolució de 3 de març de 2008, de 
delegació de competències en matèria de personal, gestió financera i 
pressupostària, contractació administrativa i gestió de subvencions. 

Subvencions 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions. 

Normes comptables 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
(PGCP). 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals al 
qual estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana.  
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, no s’han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació 
dels capítols pressupostaris relacionats amb “Ingressos per transferències rebudes” i 
“Despeses per subvencions concedides” als principis comptables d’aplicació i a 
l’adequada presentació dels comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, s’ha posat de 
manifest, durant l’exercici de 2011, el següent incompliment significatiu de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

- Com comentem en l’apartat 5.5.b) de l’Informe, la revisió dels expedients 
seleccionats de la línia T5644, “Plans formatius intersectorials” ha posat de 
manifest nombroses incidències en la seua tramitació. En dos expedients, les 
incidències suposen la concurrència d’algunes de les causes de reintegrament de 
la subvenció regulades pel l’article 37 de la Llei General de Subvencions. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

El SERVOF és una entitat autònoma de naturalesa administrativa de les previstes en 
l’article 5.1 del TRLHPG, que es troba actualment adscrita a la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació (a partir del 24 de juny de 2011). L’Entitat té personalitat jurídica 
pròpia, plena capacitat d’obrar i autonomia econòmica i administrativa per a la 
realització de les seues finalitats i la gestió del seu patrimoni. 

L’objectiu fonamental del SERVOF, d’acord amb el que preveu la seua llei de creació, 
consisteix a impulsar i executar la política de la Generalitat en matèria d’intermediació 
en el mercat del treball i d’orientació laboral, així com les polítiques actives d’ocupació 
i de formació professional que exercirà amb interrelació, i garantirà la gestió territorial i 
propera als ciutadans. 

L’estructura bàsica del SERVOF està constituïda per tres òrgans directius: el Consell 
General, Consell de Direcció i Direcció General. El Consell General és l’òrgan 
d’assessorament, consulta i participació, tripartit i paritari, en el qual 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 i les seues funcions 
estan atribuïdes, des del 24 de juny de 2011, a la Secretaria Autonòmica de Formació i 
Ocupació. 

Actualment, de la Direcció General del SERVOF depenen la Secretaria General (que es 
troba vacant) i la Direcció General d’Ocupació i Inserció Laboral, mentre que la 
Direcció General de Formació i Qualificació Professional depén de la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

En l’exercici de 2011 les competències en matèria de formació per a l’ocupació han 
sigut assumides per la Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació, d’acord amb el 
que assenyala el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell. 

D’acord amb la informació facilitada, les principals activitats desenvolupades pel 
SERVOF en 2011 quant al foment d’ocupació han girat en torn als següents objectius: 

- Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat 
laboral a través d’itineraris complets d’inserció desenvolupats en els Plans 
Integrals d’Ocupació (PIO). 

- Recolzar la creació d’ocupació púbic d’interés social com a mitjà de millorar 
l’ocupabilitat dels treballadors desocupats. 

- Fomentar el contractes indefinits que facen les empreses a favor de joves, dones, 
aturats de llarga durada i majors de 45 anys, així com recolzar les 
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transformacions dels contractes temporals en fixos, a través d’un pla especial 
d’ocupació estable per a la Comunitat Valenciana. 

- Recolzar els desocupats amb perfil emprenedor perquè creen el seu propi lloc de 
treball com a autònoms o professionals per compte propi. 

- Recolzar la incorporació al mercat laboral de les dones i millorar així el seu 
percentatge de participació en la població activa. A més a més, facilitar l’entrada 
al mercat laboral dels joves que no tenen experiència laboral. 

- Recolzar la incorporació al mercat laboral dels col·lectius d’inserció molt difícil, 
com ara els desocupats amb discapacitat, les persones en situació d’exclusió 
social i les persones immigrants. 

- Actuar de forma diferencial sobre el territori, per a contrarestar les faltes 
d’oportunitats derivades de la situació geogràfica i elaborar estratègies adaptades 
a les necessitats de l’àmbit local d’actuació. 

- Considerar els sectors tradicionals especialment afectats per la situació canviant 
de l’economia, en especial a les zones industrials més especialitzades, i recolzar 
la diversificació de l’activitat econòmica alhora que adoptar un enfocament 
preventiu i facilitar els processos de recol·locació dels treballadors provinents 
d’empreses en reestructuració.  
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011 formulada pel SERVOF conté la 
informació mínima continguda en el PGCP, si bé, com ja hem assenyalat en els nostres 
informes d’exercicis anteriors, hauria d’ampliar-se el seu contingut en els següents 
apartats: 

- Transferències i subvencions concedides: se n’ha de completar la informació ja 
que el PGCP exigeix indicar la finalitat, les condicions o requisits de les 
subvencions concedides en l’exercici i el grau de verificació, així com els 
reintegraments de subvencions per incompliment de condicions o requisits, amb 
especificació de les causes. 

- Execució dels projectes d’inversió: falta indicar una breu explicació del projecte, 
les entitats gestores i el tipus de finançament i assenyalar si compta amb recursos 
afectats i el seu percentatge respecte al projecte final. 

- Despeses de finançament afectat: falta aportar informació sobre el coeficient de 
finançament a fi d’exercici així com les desviacions de finançament calculades, 
tant les acumulades com les imputables a l’exercici. 

A més a més, cal mencionar que no consten en la memòria els apartats relatius als 
compromisos d’ingressos i a l’immobilitzat. 

La memòria dels comptes anuals no conté una nota informativa sobre els ajornaments 
de pagament efectuats a proveïdors perquè no ho exigeix el PGCP. No obstant això, 
seria recomanable mencionar el saldo pendent de pagament als proveïdors que 
acumulen un ajornament superior al termini legal de pagament, així com, si és el cas, les 
despeses per interessos meritats per mora. 

Cal afegir que no s’ha obtingut constància que l’Entitat haja establit el seu propi sistema 
d’informació trimestral pública sobre el compliment dels terminis prevists per al 
pagament de les operacions comercials, en contra del que assenyala l’article 4.2 de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials. 

5.2 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç del SERVOF a 31 de desembre de 2011, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

Immobilitzat 99.429.118 87.262.295 13,9% 

Inversions destinades a l’ús general 21.225 21.225 0,0% 

Immobilitzacions immaterials 1.671.599 120.961 1.281,9% 

Immobilitzacions materials 97.736.293 87.120.109 12,2% 

Terrenys i construccions  57.334.073 50.252.694 14,1% 

Instal·lacions tècniques i maquinària 4.771.658 4.111.271 16,1% 

Utillatge i mobiliari 8.884.803 8.039.147 10,5% 

D’altre immobilitzat 26.745.760 24.716.996 8,2% 

Actiu circulant 442.046.113 401.688.301 10,0% 

Deutors  438.199.002 318.550.582 37,6% 

Tresoreria 3.847.112 83.137.719 (95,4%) 

Total actiu 541.475.231 488.950.595 10,7% 

    

PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

Fons propis 164.365.058 159.693.944 2,9% 

Resultats d’exercicis anteriors 159.693.944 376.134.523 (57,5%) 

Resultats de l’exercici  4.671.114 (216.440.579) 102,2% 

Creditors a curt termini 377.110.173 329.256.651 14,5% 

Creditors  377.110.173 329.256.651 14,5% 

Creditors pressupostaris 294.742.292 170.625.461 72,7% 

Creditors no pressupostaris 172.082 190.999 (9,9%) 

Administracions públiques 3.633.145 2.075.161 75,1% 

D’altres creditors 78.562.654 156.365.029 (49,8%) 

Total passiu 541.475.231 488.950.595 10,7% 

Quadre 1 

El compte del resultat econòmic i patrimonial del SERVOF de 2011, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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DEURE 2011 2010 Variació 

Despeses 359.841.609 419.424.279 (14,2%) 

Despeses de funcionament dels serveis 70.905.878 67.280.669 5,4% 

Despeses de personal 58.259.278 54.020.847 7,8% 

D’altres despeses de gestió corrent 12.625.190 13.227.532 (4,6%) 

Despeses financeres i assimilades 21.410 32.289 (33,7%) 

Transferències i subvencions 279.327.139 350.323.095 (20,3%) 

Subvencions corrents 277.801.434 348.393.546 (20,3%) 

Subvencions de capital 1.525.705 1.929.550 (20,9%) 

Pèrdues i despeses extraordinàries 9.608.592 1.820.515 427,8% 

Pèrdues provinents de l’immobilitzat 0 21.018 (100,0%) 

Despeses extraordinàries 19.717 34.988 (43,6%) 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 9.588.876 1.764.509 443,4% 

Desestalvi  (216.440.579)  

    

HAVER 2011 2010 Variació 

Ingressos 364.512.723 202.983.701 79,6% 

D’altres ingressos de gestió ordinària 19.839.356 12.294.591 61,4% 

Reintegraments 17.844.386 9.952.871 79,3% 

D’altres ingressos de gestió 737.916 13.040 5.558,8% 

D’altres interessos i ingressos assimilats 1.257.054 2.328.680 (46,0%) 

Transferències i subvencions 341.613.440 189.459.745 80,3% 

Subvencions corrents 322.604.551 184.620.928 74,7% 

Subvencions de capital 19.008.888 4.838.816 292,8% 

Guanys i ingressos extraordinaris 3.059.927 1.229.365 148,9% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 3.059.927 1.229.365 148,9% 

Estalvi  4.671.114   

Quadre 2 

En 2011, les despeses han disminuït un 14,2%, mentre que els ingressos han augmentat 
un 79,6%. Aquest augment s’ha degut bàsicament a la devolució d’ingressos que es va 
produir en 2010 pel reintegrament de subvencions de la Generalitat del període 2002-
2009 no aplicades a la seua finalitat, com es va posar de manifest en el nostre Informe 
de fiscalització de l’exercici de 2010. 

El compte del resultat mostra un estalvi de 4.671.114 euros. L’epígraf de despeses de 
“Transferències i subvencions” puja a 279.327.139 euros en 2011 (el 77,6% del total de 
despeses de l’exercici), amb una disminució del 20,3% respecte a 2010. 
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5.3 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost del SERVOF de 2011 la mostrem tot seguit, en euros: 

 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets pendents 
de cobrament 

3 Taxes i d’altres ingressos 0 338.037 338.037 19.488.462 13.385.630 6.102.832 
4Transferències corrents 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609 

5 Ingressos patrimonials 0 0 0 350.895 350.895 0 

7 Transferències de capital 25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417 

8 Actius financers 0 70.960.806 70.960.806 0 0 0 

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 361.452.796 77.273.938 284.178.857 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

1 Despeses de personal 59.211.000 4.413.037 63.624.037 58.259.278 58.259.206 72 

2 Despeses de funcionament 14.981.800 2.340.481 17.322.281 12.861.350 7.331.322 5.530.028 

3 Despeses financeres 90.000 0 90.000 41.126 40.147 979 

4 Transferències corrents 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 242.760.556 

6 Inversions reals 23.393.580 1.829.258 25.222.838 12.836.689 2.762.853 10.073.836 

7 Transferències de capital 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 1.216.022 

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 363.325.581 103.744.088 259.581.492 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos del SERVOF ha pujat a 578.401.564 euros, dels 
quals s’han reconegut drets per import de 361.452.796 euros. D’aquest import només 
s’han recaptat 77.273.938 euros, cosa que representa el 21,4% 

Pel que fa al pressupost de despeses, els crèdits definitius han pujat a 578.401.564 euros 
i s’han reconegut obligacions per import de 363.325.581 euros, cosa que representa un 
grau d’execució global del 62,8% (74,4% en 2010). Els pagaments han pujat a 
103.744.088 euros, cosa que representa un grau de realització del 28,6% (61,1% en 
2010). 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2011 i la seua comparació amb el de l’exercici 
anterior el mostrem tot seguit, en euros: 
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Resultat pressupostari 

2011 2010 

Drets rec. 
nets 

Obligac. 
rec. netes 

Imports 
Drets rec. 

nets 
Obligac. 
rec. netes 

Imports 

1. (+) Operacions no financeres 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866) 

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

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2) 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866) 

II. Variació neta de passius financers - - - - - - 

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II) (1.872.785)   (231.277.866) 

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

5. (-) Desviacions de finan. positives per despeses amb finançament afectat 135.904.950   126.087.842 

6. (+) Desviacions de finan. negatives per despeses amb finançament afectat 138.128.629   359.356.538 

IV. Superàvit de finançament de l’exercici (III+4-5+6)  350.895   1.990.830 

Quadre 4 

D’acord amb la informació facilitada, el SERVOF va tramitar en 2011 una modificació 
pressupostària d’incorporació de romanents de crèdit per import de 70.960.806 euros, 
finançada amb el romanent de tresoreria de 2010 (vegeu quadre 3). 

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011 i de 2010 el mostrem tot seguit, en 
euros: 

 

Conceptes 31-12-2011 31-12-2010 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  359.636.311  162.185.560 

    (+) del pressupost corrent 284.178.857  312.121.138   

    (+) de pressuposts tancats 154.020.107  6.429.451   

    (-) de cobrament dubtós 0  0   

    (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 78.562.654  156.365.029   

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   298.547.482  172.891.629 

    (+) del pressupost corrent 260.772.946  170.521.994   

    (+) de pressuposts tancats 33.969.347  103.474   

    (+) d’operacions no pressupostàries 3.805.190  2.266.161   

3. (+) FONDS LÍQUIDS  3.847.112  83.137.719 

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  22.905.298  87.011.382 

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  42.030.643  (14.579.732) 

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II)  64.935.941  72.431.650 

Quadre 5 
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5.3.1 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 d’ingressos 

L’execució pressupostària en 2011 dels ingressos per transferències i subvencions 
rebudes ha sigut la següent, en euros. 

 

Concepte 
Previsions 
inicials 

Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Transferències de l’Estat  302.631.230 12.239.367 314.870.597 196.060.812 32.746.243 163.314.569 62,3% 16,7% 

Transferències de la Generalitat 166.411.300 341.055 166.752.355 126.505.870 24.841.830 101.664.040 75,9% 19,6% 

Transferències de l’exterior 0 37.870 37.870 37.870 37.870 0 100,0% 100,0% 

Capítol 4 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609 67,0% 17,9% 

         

Concepte 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Transferències de l’Estat 3.860.200 250.000 4.110.200 2.761.897 2.351.187 410.710 67,2% 85,1% 

Transferències de la Generalitat 21.325.700 0 21.325.700 16.240.991 3.554.284 12.686.707 76,2% 21,9% 

Transferències de l’exterior 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100,0% 100,0% 

Capítol 7  25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417 74,7% 31,1% 

Quadre 6 

Els ingressos provinents de l’Administració de l’Estat corresponen fonamentalment a 
subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressuposts Generals de 
l’Estat, distribuïdes territorialment per a la seua gestió per comunitats autònomes amb 
competències assumides. 

Els ingressos provinents de l’Administració autonòmica es corresponen principalment a 
les aportacions de la Generalitat al SERVOF a través de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació, establides en la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts 
de la Generalitat per a 2011. 

L’abast de la fiscalització de l’àrea d’ingressos establit en l’apartat 2.1 ha sigut el 
d’”Ingressos per transferències rebudes” dels capítols 4 i 7 de la liquidació del 
pressupost d’ingressos de l’exercici de 2011. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada, en l’apartat 5.4 mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius 
observats. 

5.3.2 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 de despeses 

Com hem assenyalat en apartats anteriors, les competències en matèria de formació per 
a l’ocupació han sigut assumides per la Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació, 
d’acord amb el que assenyala el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell. No obstant 
això, aquesta circumstància no ha tingut efecte pressupostari en l’exercici de 2011. 
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Per això, la liquidació del pressupost de 2011 del SERVOF inclou els mateixos cinc 
programes pressupostaris d’exercicis anteriors, a través dels quals gestiona les 
subvencions corrents i de capital. 

L’execució pressupostària dels citats programes en 2011 ha sigut la següent, en euros: 

 

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 167.482.000 20.610.859 188.092.859 128.606.030 4.481.115 68,4% 3,5% 

Formació per a l’ocupació 201.507.320 50.943.584 252.450.904 132.274.829 24.783.614 52,4% 18,7% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 12.476.410 2.779.619 15.256.029 4.956.015 4.086.300 32,5% 82,5% 

Inserció laboral 12.874.000 252.377 13.126.377 11.595.683 1.324.580 88,3% 11,4% 

Administració i coordinació general 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0% 

Total capítol 4 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 59,2% 12,6% 

        

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 250.000 1.867 251.867 44.308 64,45 17,6% 0,1% 

Formació per a l’ocupació 1.527.320 1.002.050 2.529.370 1.474.656 309.618 58,3% 21,0% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 0 0 0 0 0 - - 

Inserció laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0% 

Administració i coordinació general 0 0 0 0 0 - - 

Total capítol 7 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 54,6% 20,3% 

Quadre 7 

Els principals beneficiaris de les diferents línies de subvenció, quant a obligacions 
reconegudes, tot tenint en compte els romanents incorporats, els mostrem tot seguit, en 
euros: 
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Beneficiari Import 

CIERVAL 20.219.174 

CCOO 13.125.072 

UGT 13.077.837 

Generalitat Valenciana 4.003.643 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació 2.689.185 

Ajuntament de València 2.625.906 

Fòrum Sòcio-Industrial del Taulell 2.444.280 

Centre Especial d’Ocupació Dr. Schneider, SL 2.054.125 

Ajuntament de Carlet 2.026.695 

Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) 1.543.108 

Ajuntament d’Elx 1.430.434 

Ajuntament de Castelló de la Plana 1.420.155 

CSIF 1.407.972 

Fundació CV Treball i Formació 1.383.915 

Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta (CREAMA) 1.348.311 

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social 1.315.325 

Ajuntament de Paterna 1.314.879 

Ajuntament de Torrent 1.218.646 

Mancomunitat de Municipis de la Costera 1.167.570 

Companyia Valenciana per a la Integració i el Desenvolupament SL 1.167.352 

Impuls Econòmic Local, SA 1.154.203 

Modular Logística Valenciana, SL 1.153.118 

Ajuntament de Riba-roja de Túria 1.144.771 

Fundosa Bugaderies Industrials, SA 1.099.898 

Sindicat Independent 1.089.281 

Centre d’Oficis la Vall, SL 1.084.812 

Ajuntament d’Alzira 1.082.361 

Creu Roja Espanyola 1.070.183 

Associació Provincial de Mestresses de Casa i Consumidors “TYRIUS” 1.046.165 

Companyia Especial d’Ocupació i Integració, SL 1.036.829 

Mediterrània de Volants, SL 1.033.667 

Ajuntament de la Vall d’Uixó 1.017.162 

Institut de Desenvolupament d’Elda i Serveis Administratius 1.002.047 

Resta de beneficiaris 188.329.059 

Total 279.327.139 

Quadre 8 

L’execució pressupostària dels capítols 4 i 7 per programes, sense tenir en compte els 
romanents incorporats, ha sigut la següent, en euros: 
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Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4% 

Formació per a l’ocupació 201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 12.476.410 2.319.365 14.795.775 4.495.807 3.767.010 30,4% 83,8% 

Inserció laboral 12.874.000 0 12.874.000 11.385.269 1.324.580 88,4% 11,6% 

Administració i coordinació general 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0% 

Total capítol 4 394.759.730 6.540.667 401.300.397 221.225.185 29.666.244 55,1% 13,4% 

        

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 250.000 0 250.000 44.243 0 17,7% 0,0% 

Formació per a l’ocupació 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 0 0 0 0 0 - - 

Inserció laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0% 

Administració i coordinació general 0 0 0 0 0 - - 

Total capítol 7 1.792.320 0 1.792.320 917.015 63.287 51,2% 6,9% 

Quadre 9 

La fiscalització realitzada ha comprés la revisió d’una mostra d’expedients dels 
programes 322.51 “Foment de l’ocupació” i 322.52 “Formació per a l’ocupació”, que 
hagueren aconseguit en l’exercici de 2011 la fase de reconeixement de l’obligació. 

Tot seguit descrivim breument els objectius bàsics d’aquests programes així com la seua 
execució pressupostària a 31 de desembre de 2011, sense incloure els romanents 
incorporats de l’exercici anterior. 

a) Programa 322.51 “Foment de l’ocupació” 

Els objectius bàsics del programa 322.51, “Foment de l’ocupació”, són fomentar 
l’ocupació estable en els col·lectius de desocupats de més difícil inserció, com ara els 
joves, les dones, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social i la població 
immigrant, així com recolzar l’autoocupació amb perfil d’emprenedor. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4, “Transferències 
corrents” ha pujat a 168.294.140 euros, L’execució per línies és la següent, en euros: 
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Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T0212 28.155.000 0 28.155.000 23.739.097 385.248 84,3% 1,6% 

T2240 37.903.000 (15.000) 37.888.000 26.079.028 520.582 68,8% 2,0% 

T2941 57.113.000 0 57.113.000 41.968.080 491.057 73,5% 1,2% 

T5605 39.533.000 1.000.000 40.533.000 18.169.303 194.813 44,8% 1,1% 

Resta de línies 4.778.000 (172.860) 4.605.140 4.167.346 12.090 90,5% 0,3% 

Total programa 
322.51 

167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4% 

Quadre 10 

b) Programa 322.52 “Formació per a l’ocupació” 

L’objectiu bàsic del programa 322.52, “Formació per a l’ocupació”, es contribuir a una 
formació professional de qualitat per al conjunt de la població activa de la Comunitat 
Valenciana, tant els treballadors desocupats com la població ocupada, i per als 
col·lectius de població que presenten majors dificultats per a la seua incorporació al 
mercat del treball, com ara els joves i les dones. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4, “Transferències 
corrents”, ha pujat a 204.916.482 euros, amb la següent execució per línies, en euros: 

 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T0218 67.504.400 0 67.504.400 12.331.395 1.352.934 18,3% 11,0% 

T2946 43.839.700 0 43.839.700 35.704.886 7.517.250 81,4% 21,1% 

T5644 44.392.280 3.394.162 47.786.442 24.605.123 4.889.949 51,5% 19,9% 

Resta de línies 45.770.940 15.000 45.785.940 18.210.975 8.845.463 39,8% 48,6% 

Total programa 
322.52 

201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9% 

Quadre 11 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 7, “Transferències de 
capital”, ha pujat a 1.527.320 euros, amb la següent execució, en euros: 
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Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T3146 243.000 0 243.000 238.524 0 98,2% 0,0% 

T3148 243.000 0 243.000 243.000 0 100,0% 0,0% 

Resta de línies 1.041.320 0 1.041.320 384.505 63.287 36,9% 16,5% 

Total Programa 
322.52 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 

Quadre 12 

L’abast de la fiscalització de l’àrea de despeses establit en l’apartat 2.1 ha sigut el de 
“Despeses per subvencions concedides” dels capítols 4 i 7 de la liquidació del 
pressupost de despeses de l’exercici de 2011. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada, en l’apartat 5.5 mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius 
observats. 

5.4 Ingressos per transferències rebudes 

a) Transferències provinents de l’Estat 

Hem revisat l’adequada imputació comptable de les ajudes atorgades pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SPOE) regulades pel mitjà de l’Ordre TIN/887/2011, de 5 d’abril. 

Els drets reconeguts per aquestes ajudes imputats al capítol 4 han pujat a 188.538.098 
euros, cosa que representa el 96,2% del total dels registrats en el capítol 4. Els imputats 
al capítol 7 han pujat a 2.525.747 euros, cosa que representa el 91,4% del total dels 
drets del capítol 7. 

De conformitat amb els principis comptables públics, el reconeixement inicial d’aquests 
drets s’ha realitzat amb anterioritat a l’increment de la tresoreria de l’Entitat, donat que 
el SERVOF coneix de forma certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement 
de la seua correlativa obligació. 

Quant a això, l’SPOE realitza els pagaments de forma trimestral, si bé, en el cas de la 
Comunitat Valenciana, els fons són ingressats en comptes bancaris de la Generalitat, 
que posteriorment transfereix als comptes bancaris del SERVOF. A 31 de desembre de 
2011, l’Estat havia pagat la totalitat dels fons de l’Ordre TIN/887/2011. La Generalitat 
tenia, però, pendent de transferir al SERVOF un import de 239.876.787 euros. 

D’altra banda, i per aplicació del principi de prudència, l’Entitat ha anul·lat drets de tal 
forma que els drets reconeguts nets a 31 desembre de 2011 siguen coincidents amb els 
compromisos de crèdit adquirits i finançats per aquests fons estatals. 

Cal esmentar que el SERVOF ha presentat amb algun retard la informació justificativa 
que assenyala l’article 2 de l’Ordre que distribueix aquestes subvencions. 

 

 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2011 

- 86 - 

b) Transferències provinents de la Generalitat 

El SERVOF reconeix el dret per les transferències provinents de la Generalitat en el 
moment de l’aprovació dels pressuposts de la Generalitat per a l’exercici. Per tant ho 
reconeix amb anterioritat a què l’ens concedent haja dictat l’acte de reconeixement de la 
seua correlativa obligació. No obstant això, a 31 de desembre de 201,1 anul·la drets en 
la quantia necessària per a conciliar els drets reconeguts nets amb les despeses 
compromesos per la Generalitat. 

Tanmateix, en els registres comptables del SERVOF figuren 341.055 euros com a drets 
reconeguts pendents de cobrament per transferències provinents del Fons Europeu 
d’Ajuda a la Globalització (FEAG), que ha de percebre per mitjà de la Generalitat. 

Segons els principis comptables públics, aquest reconeixement s’hauria d’haver realitzat 
en el moment que s’haguera produït l’increment de l’actiu, o en tot cas quan l’ens 
concedent haguera dictat el reconeixement de la seua correlativa obligació. Quant a 
això, el Compte de l’Administració de la Generalitat no havia reconegut com a 
obligació l’import citat a 31 de desembre de 2011. 

A més a més, s’ha posat de manifest una discrepància en la classificació de les 
transferències rebudes pel SERVOF provinents de la Generalitat amb què figura en el 
Compte de l’Administració de la Generalitat. Els imports, doncs, que figuren en les 
respectives liquidacions són: 

 

Drets reconeguts nets pel SERVOF 
(transferències rebudes de la GV) 

Obligacions reconegudes per la Generalitat 
(transferències concedides al SERVOF) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

126.505.870 16.240.991 142.746.861 7.793.468 134.612.338 142.405.806 

Quadre 13 

L’origen de la discrepància anteriorment descrita radica en l’absència d’una 
classificació homogènia de despeses i ingressos entre els pressuposts de la Generalitat i 
del SERVOF des de l’exercici de 2010, com ja vam comentar en el nostre Informe de 
fiscalització del dit exercici. 

El criteri de reconeixement dels ingressos pressupostaris adoptat pel SERVOF s’adequa 
a la classificació de les previsions d’ingressos contingudes en la pròpia Llei 17/2010, de 
30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011, en els 
annexos de la qual figuren els següents imports: 

 

 

 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2011 

- 87 - 

Previsions d’ingressos provinents de la GV 
(Pressupost SERVOF) 

Finançament a favor del SERVOF        
(Pressupost GV) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

166.411.300 21.325.700 187.737.000 10.692.740 177.044.260 187.737.000 

Quadre 14 

D’acord amb el que hem assenyalat, aquesta Institució insisteix en la recomanació ja 
efectuada en l’Informe de l’exercici de 2010 per tal que es prenguen les mesures de 
coordinació necessàries pels òrgans responsables de l’elaboració dels pressuposts de la 
Generalitat i del SERVOF, per a la utilització de criteris homogenis de classificació de 
despeses i ingressos que garantisquen la coherència entre els fonts de finançament i la 
destinació dels recursos. 

5.5 Despeses per subvencions concedides 

La revisió ha consistit a verificar, per la mostra d’expedients seleccionada, que la seua 
tramitació s’ha realitzat d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació i que la seua 
imputació comptable ha sigut l’adequada. 

El criteri de selecció de línies i expedients de subvencions ha sigut el següent: 

- Dels programes 322.51 i 322.52, els pressuposts de despeses dels quals (només 
pel que fa al capítol 4) representen el 40,1% i el 53,8% respectivament del total 
del pressupost del SERVOF, hem seleccionat una línia de cada programa. De 
cada línia hem seleccionat tres expedients corresponents a un mateix programa 
d’actuació. 

- Del programa 322.52, el pressupost del capítol 7 del qual representa el 90,5% 
del total del pressupost del SERVOF, hem seleccionat els dos expedients de 
major import quant a obligacions reconegudes netes. 

- A més a més, del programa 322.51 (capítol 4) hem seleccionat quatre expedients 
de la línia T5605, que van ser revisats en l’exercici anterior. Hem verificat el 
compliment de les obligacions imposades, entre d’altres, les del manteniment 
dels llocs que havien sigut objecte de subvenció. 

- També hem seleccionat del programa 322.52 (capítol 4) quatre expedients de la 
línia T2946, que van ser revisats en l’exercici anterior. Aquestes concessions van 
contravenir diversos preceptes de la seua ordre reguladora, que no van permetre 
verificar la raó de l’objectiu i regularitat de les activitats subvencionades. 

D’acord amb els criteris mencionats, els expedients revisats han sigut els següents: 
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Programa 
pressupostari 

Capítol Línia Programa d’actuació Expedient 

1 322.51 4 T2941 Subv. a entitats i corporacions locals EMCORP/2011/557/03  

2 322.51 4 T2941 Subv. a entitats i corporacions locals EMCORP/2011/887/46  

3 322.51 4 T2941 Subv. a entitats i corporacions locals EMCORP/2011/261/46  

4 322.52 4 T5644 Plans formatius intersectorials FFI15/2009/2  

5 322.52 4 T5644 Plans formatius intersectorials FFI15/2009/6  

6 322.52 4 T5644 Plans formatius intersectorials FFI15/2009/5  

7 322.52 7 T3146 Inversions - Línia nominativa FLNIN/2011/1/46 

8 322.52 7 T3148 Inversions - Línia nominativa FLNIN/2011/2/46  

Quadre 15 

També, els expedients de l’exercici anterior que han sigut objecte de seguiment són: 

 

 

Programa 
pressupostari 

Capítol Línia Programa d’actuació Expedient 

1 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/1379/03 

2 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/1647/03 

3 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/982/46 

4 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/2290/46 

5 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/10/12 

6 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/22/46 

7 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/4/46 

8 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/11/46 

Quadre 16 

Tot seguit detallem les observacions que s’han posat de manifest com a conseqüència 
del treball realitzat en la revisió dels expedients: 

a) Línia T2941 “Ocupació pública i desenvolupament local” 

La dotació inicial de la línia de subvencions T2941 va pujar a 57.113.000 euros. 
L’execució del pressupost definitiu ha sigut del 73,5%, i el grau de pagament de les 
obligacions de l’1,2%, que és molt baix (vegeu quadre 10). 

La tramitació de la línia de subvenció ha sigut, en general, adequada. Tanmateix, igual 
que en convocatòries anteriors, hem constatat l’incompliment de l’article 34.7.a) de la 
Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 
2011, que estableix que es pot fer efectiu un màxim del 60% de la subvenció en el 
moment de la concessió. L’article 12 de l’Ordre que regula aquestes subvencions 
considera acomptes del 100% de la subvenció concedida. 
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L’Entitat ens ha indicat quant això que s’ha previst suprimir els acomptes del 100% en 
futures convocatòries. Tanmateix no hem pogut comprovar aquesta circumstància ja que 
no es convoquen aquestes ajudes en l’exercici de 2012. 

D’altra banda, com a aspecte de millora en la distribució d’aquestes ajudes i que ja vam 
posar de manifest en el nostre informe de l’exercici de 2010, recomanem que el criteri 
de repartiment del primer tram es limite expressament tot fixant la quantia en funció de 
les sol·licituds presentades, de tal manera que no s’excedisca del crèdit disponible. 
També recomanem que els criteris de repartiment del sobrant una vegada cobert el 
primer tram siguen objecte de ponderació en les bases. 

A més a més, i com ja vam assenyalar en el nostre informe de l’exercici anterior, 
recomanem detallar el criteri de selecció dels treballadors pel que fa a l’adequació del 
candidat al lloc de treball oferit, de tal manera que es puga atorgar una major puntuació 
a aquelles persones que compten amb una formació addicional a la requerida per al lloc 
de treball. 

b) Línia T5644 “Plans formatius intersectorials” 

La dotació inicial de la línia de subvenció T5644 ha pujat a 44.392.280 euros. Durant 
l’exercici de 2011 es van augmentar els crèdits en 3.394.162 euros. L’execució del 
pressupost definitiu va ser del 51,5% i el grau de pagament de les obligacions del 19,9% 
(vegeu quadre 11). Aquests percentatges no poden considerar-se satisfactoris donada la 
data a què van ser referits. 

Hem detectat nombroses incidències en els expedients d’aquesta línia. Tot seguit en 
detallem dues, que representen la concurrència d’algunes causes de reintegrament de la 
subvenció regulades per l’article 37 de la Llei General de Subvencions (LGS): 

- En dos dels expedients revisats, la quantia de la subvenció definitiva que ha 
segut reconeguda com a obligació de pagament pel SERVOF supera els imports 
justificatius acceptats pels informes d’auditoria emesos per un auditor de 
comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, com assenyala 
l’article 74 del Reglament de Subvencions. Els imports que serien causa de 
reintegrament pujarien a 8.824 euros (FFI15/2009/2) i 14.976 euros 
(FFI15/2009/5). 

 En al·legacions, l’Entitat ens ha indicat que ha iniciat el procediment de 
reintegrament de l’expedient FFI15/2009/2 i que es farà el mateix en el cas de 
l’expedient FFI15/2009/5. 

- A més a més, segons es desprén de la documentació continguda en els 
expedients, i com a conseqüència de les actuacions de seguiment i control 
realitzades pel SERVOF, s’haurien de descertificar i minorar la subvenció 
concedida per l’incompliment dels requisits fixats en els respectius projectes de 
determinades accions formatives. D’acord amb això, els imports que serien 
causa de reintegrament pujarien a 17.762 euros (FFI15/2009/2), 188.109 euros 
(FFI15/2009/5) i 52.618 euros (FFI15/2009/6). 
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Unes altres incidències observades en la tramitació dels expedients revisats han sigut les 
següents: 

- En l’Ordre per la qual es convoca i regula aquesta subvenció no consta expressió 
que la concessió s’efectue mitjançant un règim de concurrència competitiva, 
com manaria l’article 23 de l’LGS. 

- L’article 8 de l’Ordre indica els criteris que s’han d’utilitzar per a valorar els 
plans formatius. Tanmateix, són criteris que no especifiquen fórmules que 
permeten valorar objectivament les distintes sol·licituds, de tal manera que no es 
detalla el barem o escala que s’aplicarà per a atorgar una major o menor 
puntuació. Recomanem quant a això fixar la fórmula objectiva que permeta 
determinar la valoració de tots els aspectes possibles. 

- L’article 9 indica que la subvenció que s‘ha de concedir es determinarà tot tenint 
en compte el pressupost establit i els mòduls econòmics. Tanmateix no es 
concreta que la valoració tècnica dels plans formatius siga un criteri per a 
l’atorgament de la subvenció i la seua quantificació. En conseqüència, la 
determinació de les accions formatives que són subvencionables, i per tant la 
quantia total de l’ajuda per a cadascun dels sol·licitants, no té en consideració un 
barem objectivable que depenga de la valoració realitzada al pla formatiu. 

- La distribució de la subvenció entre les organitzacions sindicals s’ha realitzat 
conformement al nombre de delegats de personal segons figura en l’article 9.2 
de l’Ordre, excepte per la quantitat concedida per a les dues organitzacions 
sindicals majoritàries (FFI15/2009/2 i FFI15/2009/5), a les quals se’ls ha atorgat 
la mateixa quantia malgrat que no tenen el mateix nombre de representants. 

- No hi ha un criteri objectiu de distribució de la subvenció entre las 
organitzacions empresarials sol·licitants d’aquestes ajudes (article 9.2 de 
l’Ordre). 

- No hi constància documental que la proposta de distribució de les subvencions 
haja sigut informada pel Consell Valencià de Formació Professional o per algun 
dels seus grups de treball (article 9.6 de l’Ordre). 

- Les resolucions i notificacions d’aquestes subvencions s’han realitzat amb 
posterioritat al termini màxim establit en l’article 9.6 de l’Ordre. 

- Les concessions d’aquestes subvencions no han sigut publicades en el diari 
oficial corresponent (article 18 de l’LGS). 

- En cap dels tres expedients consten, en el compte justificatiu, els criteris de 
repartiment dels costs generals i/o indirectes com indica l’article 18.1 de l’Ordre 
i 72.d del Reglament de Subvencions. 

- L’Entitat que ha executat l’expedient FFI15/2009/2 no té caràcter de membre 
associat del beneficiari, segons es desprén dels seus estatuts. Per tant la figura de 
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la subcontractació és la que hauria de donar-se a la relació entre l’entitat 
sol·licitant amb l’entitat que ha executat el pla de formació. 

A més a més, i com a aspecte per a tenir en compte en pròximes convocatòries, 
recomanem establir que l’avaluació de l’eficàcia, eficiència i impacte d’aquests plans 
formatius per part del SERVOF tinga caràcter preceptiu i no siga de caràcter potestatiu 
com es desprén de la redacció de l’article 14 de l’Ordre. En tot cas, no consta que el 
SERVOF haja realitzat aquesta avaluació externa respecte de les accions de formació 
contínua de la convocatòria objecte de fiscalització. 

c) Línies T3146 i T3148 “Inversions en infraestructures didàctiques” 

La dotació inicial de cadascuna d’aquestes línies va pujar a 243.000 euros. L’execució 
del pressupost definitiu d’aquestes línies a 31 de desembre de 2011 ha sigut del 98,2% i 
del 100% respectivament, sense que s’haja efectuat cap pagament en tots dos casos 
(vegeu quadre 12). 

Aquestes línies consideren la concessió de dues subvencions nominatives a dos 
beneficiaris per a finançar inversions que possibiliten els cursos de formació 
professional. 

La tramitació i justificació d’aquestes ajudes ha sigut, en general, adequada, sense que 
s’hi hagen posat de manifest observacions destacables. 

Seguiment d’expedients revisats en l’exercici anterior 

d) Línia T5605 “Ocupació estable i plans integrals d’ocupació” 

Hem realitzat el seguiment de quatre expedients que van ser revisats per aquesta 
Sindicatura en l’exercici de 2010 a fi de verificar el compliment de les obligacions 
imposades en les respectives resolucions de concessió. En particular hem comprovat 
que: 

- S’ha comunicat als treballadors contractats el cofinançament pel Fons Social 
Europeu de les ajudes concedides i s’ha esmenat així la incidència descrita en el 
nostre informe de l’exercici anterior respecte a l’absència d’aquesta 
documentació en tres dels quatre expedients. 

- S’han mantingut els llocs de treball subvencionats un mínim de dos anys amb les 
següents excepcions: a), un treballador no va estar d’alta durant dos anys de 
forma ininterrompuda a causa d’una excedència voluntària de 31 dies naturals 
(expedient ECON10/2010/982/46) i b), un treballador es troba actualment 
d’excedència voluntària sense haver assolit el mínim de dos anys (expedient 
ECON10/2010/1379/03). En aquest cas no pot considerar-se complit el requisit 
de manteniment de l’ocupació si no hi ha termini temporal delimitat respecte a 
les excedències voluntàries. Per tant, aquest aspecte suposaria la concurrència 
d’alguna de les causes de reintegrament regulades per l’article 37 de l’LGS. 

 Quant a això, l’ordre de concessió ha de regular que el lloc de treball 
subvencionat es mantinga de forma ininterrompuda, o bé especificar les 
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condicions quant a la duració o circumstàncies en les quals siguen admissibles 
les baixes temporals. 

e) Línia T2946 “Escoles taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació i unitats de 
promoció i desenvolupament” 

Hem realitzat el seguiment de quatre expedients que van ser revisats per aquesta 
Sindicatura en l’exercici de 2010 a fi de verificar el procediment de justificació de la 
subvenció. 

La revisió efectuada no ha posat de manifest incidències destacables, llevat del cas de 
l’expedient FOEST/2010/11/46 en el qual figura una alumna que va ser donada d’alta 
sense figurar inicialment en l’acta de selecció d’alumnes-treballadors. 

En tot cas indiquem els següents aspectes de millora: 

- Recomanem que, a fi d’assegurar l’aprofitament de la fase de formació en 
alternança amb la pràctica professional, l’Ordre reguladora establisca l’obligació 
d’assistir, igual com ocorre en l’etapa formativa, a les ensenyances 
teoricopràctiques que s’impartisquen. Així mateix, que s’establisquen les 
conseqüències de la no assistència o falta d’aprofitament i, si és el cas, el 
nombre de faltes no justificades que puguen comportar l’exclusió del programa. 

- Recomanem detallar en la convocatòria el criteri d’actuació en cas d’empat en la 
puntuació obtinguda pels distints aspirants, situació que ha concorregut en tres 
dels quatre expedients revisats (FOEST/2010/22/46, FOEST/2010/4/46 i 
FOEST/2010/10/12).  
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per a evitar que es 
repetisquen en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i destaquem 
prèviament les recomanacions d’informes d’anys anteriors que han sigut ateses per 
l’Entitat. 

Podem destacar que el SERVOF, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 
5 de juliol de 2012, ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació 
en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atés les següents recomanacions, realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) S’hi ha millorat el control sobre el manteniment de l’ocupació en 
aquelles subvencions que ho consideren com a requisit, mitjançant un 
encreuament automatitzat amb les dades de la Seguretat Social respecte 
als treballadors subvencionats. 

a.2) S’hi han adoptat mesures per a reduir els incompliments de les ordres 
reguladores, com ara manuals, guies i llistats de comprovació en els quals 
es computen de manera exhaustiva els extrems recollits en les ordres. 

a.3) S’hi ha establit un percentatge màxim, quant a les despeses de docència, 
de despeses general, materials i tècnics que es generen en l’execució de 
les accions, així com de la despeses en personal de suport i coordinació. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions propostes en informes 
d’exercicis anteriors: 

b.1) Establir en la convocatòria la ponderació corresponent als criteris que 
l’òrgan col·legiat ha de valorar en les ajudes que es concedeixen en 
règim de concurrència competitiva, preferentment mitjançant fórmules 
objectives (apartat 5.5.b). 

b.2) Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en els 
següents aspectes: execució dels projectes d’inversió, compromisos 
d’ingressos, despeses amb finançament afectat i immobilitzat no financer 
(apartat 5.1). 

c) Les següents recomanacions sobre uns altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) Adoptar mesures de coordinació necessàries pels òrgans responsables de 
l’elaboració dels pressuposts de la Generalitat i del SERVOF, per a la 
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utilització de criteris homogenis de classificació de despeses i ingressos 
que garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la 
destinació dels recursos (apartat 5.4.b). 

c.2) Millorar determinats aspectes en la tramitació de les ordres reguladores 
dels plans formatius, que s’han posat de manifest en l’apartat 5.5.b). 

c.3) Especificar en les ordres reguladores d’ajudes per al foment d’ocupació 
que el lloc de treball subvencionat ha de mantenir-se de forma 
ininterrompuda o bé assenyalar les condicions quant a la duració o 
circumstàncies en les quals siguen admissibles les baixes temporals 
(apartat 5.5.d). 

c.4) Revisar les subvencions concedides en aquells aspectes en què la 
fiscalització ha posat de manifest incidències que derivarien en alguna de 
les causes de reintegrament regulades per l’article 37 de l’LGS (apartat 
5.5). 




