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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 de 2013, 
(PAA2013), la fiscalització efectuada ha tingut per objecte dur a terme un 
seguiment de l’auditoria de l’exercici 2011 sobre el Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (d’ara endavant SERVOF o l’Entitat) 

En els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles 
situacions que hauran d’atendre i millorar els òrgans responsables del 
SERVOF. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2012, 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 25 de juny de 2013 i presentats en 
aquesta Sindicatura Comptes per la Intervenció General de la Generalitat 
(IGG) conformement a la normativa d’aplicació, el 28 de juny de 2013. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a fer un seguiment de les conclusions, 
recomanacions i altres incidències de l’Informe de l’exercici de 2011. 

L’abast de la fiscalització ha inclòs també dos aspectes més contemplats 
en el PAA2013: el control formal dels comptes anuals i la revisió de la 
comptabilització del mecanisme especial de pagament a proveïdors, 
l’endeutament subsegüent i les operacions d’assumpció de deutes que 
s’hagen produït en 2012. 

D’acord amb això, 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. 
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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 2012. 

L’esmentada revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, 
el compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’entitats autònomes de l’Informe de fiscalització del Compte 
General de la Generalitat de l’exercici de 2012 i en la normativa pròpia de 
l’Entitat, que en aquest cas és la següent: 

- 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. 

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 
manera 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, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.2, no s’han posat de manifest durant l’exercici 2012 incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 
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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. 

El seu objectiu fonamental és impulsar i executar la política de la 
Generalitat en matèria d’intermediació en el mercat de treball i 
d’orientació laboral, així com les polítiques actives d’ocupació i de 
formació professional. 

La informació sobre l’organització administrativa i comptable del 
SERVOF figura en l’apartat 4.A de la memòria dels comptes anuals de 
2012. 

Pel que fa a l’exercici de 2012, l’aspecte més important que cal destacar 
és que el pressupost del SERVOF ja no aplega les dotacions per al 
programa “Formació per a l’ocupació”, atès que les competències en 
aquesta matèria van ser atribuïdes a la Secretaria Autonòmica de 
Formació i Ocupació per disposició del Decret 75/2011, de 24 de juny, del 
Consell. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, les activitats 
desenvolupades en 2012 han girat entorn de dos eixos fonamentals: 

- Continuar treballant per afavorir la creació d’ocupació de qualitat i posar 
l’ocupació a l’abast de tots. 

En aquest àmbit s’ha incentivat la contractació fixa en les 
empreses, el foment de les iniciatives emprenedores i de l’activitat 
laboral independent, així com l’impuls d’estratègies per afavorir la 
generació d’ocupació i el desenvolupament local. Juntament amb 
això, altres ajudes s’han dirigit a afavorir la contractació de 
col·lectius amb dificultats especials d’inserció en el món laboral. 

- Reforçar la intermediació laboral i la modernització del SERVOF com a 
servei públic d’ocupació 

Les accions desenvolupades han sigut: finalització de l’ampliació 
del Centre d’Ocupació de Benidorm i realització de diverses obres 
de reforma en altres centres; implantació del sistema AutoServof i 
d’un nou model de gestió d’ofertes d’ocupació. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS COMPTES 
ANUALS 

5.1 Balanç 

Tot seguit mostrem el balanç del SERVOF a 31 de desembre de 2012, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

IMMOBILITZAT 102.115.576 99.429.117 2,7% 

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

Immobilitzacions immaterials 2.488.250 1.671.599 48,9% 

Immobilitzacions materials 99.606.101 97.736.293 1,9% 

Terrenys i construccions  58.176.492 57.334.073 1,5% 

Instal·lacions tècniques i maquinària  4.749.806 4.771.658 (0,5%)

Utillatge i mobiliari  8.894.813 8.884.803 0,1% 

D’altre immobilitzat  27.784.990 26.745.760 3,9% 

Actiu circulant  425.143.578 442.046.114 (3,8%)

Deutors  375.272.807 438.199.002 (14,4%)

Tresoreria 49.870.771 3.847.112 1.196,3% 

Total actiu 527.259.154 541.475.231 (2,6%)

  

PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

Fons propis 193.283.485 164.365.058 17,6% 

Resultats d’exercicis anteriors 164.365.058 159.693.944 2,9% 

Resultats de l’exercici 28.918.427 4.671.114 519,1% 

Creditors a curt termini 333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Creditors  333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Creditors pressupostaris 200.830.899 294.742.292 (31,9%)

Creditors no pressupostaris 701.762 172.082 307,8% 

Administracions públiques 1.737.132 3.633.145 (52,2%)

D’altres creditors 130.705.876 78.562.654 66,4% 

Total passiu 527.259.154 541.475.231 (2,6%) 

Quadre 1 
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L’actiu del balanç a 31 de desembre de 2012 està format en un 19,4% per 
immobilitzat i en un 80,6% per circulant. En el passiu, els fons propis 
representen el 36,7% i els creditors a curt termini, el 63,3%. 

Com a variacions més importants es poden destacar, en l’actiu, 
l’augment de la tresoreria i, en els fons propis, l’augment del resultat de 
l’exercici; els creditors han experimentat una important disminució, 
principalment en els pressupostaris. 

El fons de maniobra en 2012 és positiu i ha millorat pel que fa a 2011. 

5.2 Compte del resultat econòmic i patrimonial 

Tot seguit mostrem el compte del resultat econòmic i patrimonial del 
SERVOF de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici 
anterior. 
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DEURE 2012 2011 Variació 

Despeses 108.179.086 359.841.610 (69,9%)

Despeses de funcionament 42.541.049 70.905.878 (40,0%)

Despeses de personal 35.722.599 58.259.278 (38,7%)

D’altres despeses de gestió corrent 6.794.399 12.625.190 (46,2%)

Despeses financeres i assimilades 24.051 21.410 12,3% 

Transferències i subvencions 43.225.472 279.327.139 (84,5%)

Subvencions corrents 43.196.416 277.801.434 (84,5%)

Subvencions de capital 29.056 1.525.705 (98,1%)

Pèrdues i despeses extraordinàries  22.412.565 9.608.593 133,3% 

Despeses extraordinàries 40.044 19.717 103,1% 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  22.372.521 9.588.876 133,3% 

Desestalvi - - - 
  

HAVER 2012 2011 Variació 

Ingressos 137.097.513 364.512.723 (62,4%)

D’altres ingressos de gestió ordinària 11.058.907 19.839.356 (44,3%)

Reintegraments 10.038.763 17.844.386 (43,7%)

D’altres ingressos de gestió 1.982 737.916 (99,7%)

D’altres interessos i ingressos 
assimilats 

1.018.162 1.257.054 (19,0%)

Transferències i subvencions 109.563.954 341.613.439 (67,9%)

Subvencions corrents 106.941.787 322.604.551 (66,9%)

Subvencions de capital 2.622.167 19.008.888 (86,2%)

Guanys i ingressos extraordinaris  16.474.652 3.059.927 438,4% 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 16.474.652 3.059.927 438,4% 

Estalvi  28.918.427 4.671.113 519,1% 

Quadre 2 

El 2012 han disminuït significativament tant les despeses (un 69,9%) com 
els ingressos (un 62,4%) en relació amb els de l’exercici anterior.  

En les despeses destaquen els descensos en les despeses de 
funcionament (despeses de personal i altres despeses de gestió), del 
40,0%, així com la disminució de les transferències concedides, 84,5%. 
D’altra banda, les transferències rebudes s’han vist reduïdes en un 67,9%, 
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entre les quals és molt significativa la reducció de les de capital. El 
descens de les subvencions concedides i de les rebudes és degut, 
fonamentalment, a la pèrdua de les competències en matèria de 
formació per a l’ocupació que s’ha comentat anteriorment. 

El compte del resultat mostra un estalvi de 28.918.427 euros, amb un 
significatiu increment respecte de l’exercici anterior del 519,1%. 

5.3 Estat de liquidació del pressupost 

Tot seguit mostrem la liquidació del pressupost del SERVOF de 2012: 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modifica-

cions 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents 
cobrament 

Taxes i altres ingressos  0 176.490 176.490 11.034.489 3.910.776 7.123.713

Transferències corrents 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235

Ingressos patrimonials 0 0 0 24.419 24.419 0

Transferències de capital 8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167

Actius financers 0 18.533.414 18.533.414 0 0 0

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 120.622.862 17.664.747 102.958.115

       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modifica-
cions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 
pagament 

Despeses de personal 42.694.000 176.490 42.870.490 35.722.599 35.700.628 21.971

Despeses funcionament 10.190.100 333.210 10.523.310 6.683.867 3.636.945 3.046.922

Despeses financeres 90.000 0 90.000 64.095 61.501 2.594

Transferències corrents 147.239.460 17.866.390 165.105.850 43.196.416 6.900.233 36.296.183

Inversions reals 8.204.700 321.451 8.526.151 2.912.737 400.702 2.512.035

Transferències de capital 250.000 12.363 262.363 29.056 0 29.056

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 88.608.770 46.700.009 41.908.761

Quadre 3 

El pressupost definitiu de 2012 ha sumat 227.378.164 euros, amb una 
disminució del 60,7%, en relació amb el del 2011, deguda principalment 
al fet que el programa de “Formació per a l’ocupació” ha sigut assumit 
durant 2012 per la Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació. 

En el pressupost d’ingressos s’han reconegut drets per import de 
120.622.862 euros, que representen un grau d’execució del 53,0%, dels 
quals s’han recaptat 17.664.747 euros, el que representa un baix nivell de 
cobrament del 14,6%. Tots dos indicadors han sigut menors que els de 
2011. 
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Pel que fa al pressupost de despeses, s’han reconegut obligacions per 
import de 88.608.770 euros, el que representa un grau d’execució del 
39,0%, i s’han pagat 46.700.009 euros, el que representa un grau de 
realització del 52,7%. 

Tot seguit mostrem el resultat pressupostari de l’exercici 2012, i el 
comparem amb el de l’exercici anterior: 

Resultat pressupostari 

2012 2011 

Drets rec. 
nets 

Obligac. 
rec. netes 

Imports 
Drets rec. 

nets 
Obligac. 

rec. netes 
Imports 

1. (+) Operacions no financeres 120.622.861 88.608.771 32.014.090 361.452.796 363.325.581 (1.872.785)

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

I. Resultat pressupostari exercici 120.622.861 88.608.771 32.014.090 361.452.796 363.325.581 (1.872.785)

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

III. Saldo pressupostari de l’exercici 32.014.090   (1.872.785)

4. (+) Crèdits gastats finançats amb R.T. -   -

5. (-) Desviacions de finançament positives per D.F.A. 46.853.624   135.904.950

6. (+) Desviacions de finançament negatives per D.F.A. 14.863.953   138.128.629

IV. Superàvit de finançament de l’exercici   24.419   350.895

Quadre 4 

El resultat pressupostari de l’exercici ha passat de ser negatiu en 2011, 
per 1.872.785 euros, a positiu en 2012, per 32.014.090 euros. Després dels 
ajustos per desviacions de finançament, el saldo pressupostari de 2012 és 
positiu per 24.419 euros, inferior al de 2011, que va ser de 350.895 euros. 

5.3.1 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 d’ingressos. 

L’execució pressupostària en 2012 dels ingressos per transferències i 
subvencions rebudes ha sigut la següent: 
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Concepte 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Recaptació 

Drets pendents 
de cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Transferències de l’Estat  134.492.000 0 134.492.000 37.300.408 (789.355) 38.089.763 27,7% - 

Transferències de la Generalitat 65.721.560 0 65.721.560 69.641.379 14.518.907 55.122.472 106,0% 20,8%

Capítol 4 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235 53,4% 12,8%

         

Concepte 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Recaptació 

Drets pendents 
de cobrament 

Grau 
d’exec.

Grau 
de 

realitz.

Transferències de l’Estat 2.862.000 0 2.862.000 29.383 0 29.383 1,0% 0,0%

Transferències de la Generalitat 5.592.700 0 5.592.700 2.592.784 0 2.592.784 46,4% 0,0%

Capítol 7  8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167 31,0% 0,0%

Quadre 5 

Els ingressos procedents de l’Administració de l’Estat corresponen 
fonamentalment a subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec 
als Pressupostos Generals de l’Estat, distribuïdes territorialment perquè 
les gestionen les comunitats autònomes amb competències assumides. 

Els ingressos procedents de l’Administració autonòmica corresponen 
principalment a les aportacions de la Generalitat al SERVOF a través de la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, establides en la Llei 10/2011, 
de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2012. 

Cal destacar el baix grau de cobrament de les transferències corrents, 
que en el cas de les de l’Estat són negatives a causa de les devolucions de 
l’exercici. 

En les transferències de capital el grau de cobrament ha sigut nul. 

Tal com vam posar de manifest en la fiscalització de l’exercici 2011, el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPOE) realitza els pagaments de manera 
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. En aquest sentit, amb les 
dades del SERVOF hem estimat que, a 31 de desembre de 2012, els fons 
ingressats per l’Estat a través del SPOE que estan pendents de transferir 
per la Generalitat sumen 126.222.781 euros. 

Es recomanable que s’adopten les mesures oportunes perquè 
l’Administració de la Generalitat puga realitzar amb major puntualitat 
els ingressos en comptes del SERVOF dels fons aportats per l’Estat a 
través del SPOE. 

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 van ser assumides per la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació. 
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La liquidació del pressupost de 2012 solament inclou quatre programes, 
que han tingut l’ execució següent: 

Programa Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realitz. 

Foment ocupació 130.328.660 15.520.618 145.849.278 36.932.907 3.246.216 25,3% 8,8%

Plans esp. suport a ocupació en sect. prod. 5.949.800 725.430 6.675.230 2.664.110 2.518.366 39,9% 94,5%

Inserció laboral 10.675.000 1.620.352 12.295.352 3.330.683 870.000 27,1% 26,1%

Administració i coordinació general. 286.000 0 286.000 268.715 265.650 94,0% 98,9%

Total capítol 4 147.239.460 17.866.400 165.105.860 43.196.415 6.900.232 26,2% 16,0%

   

Programa Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realitz. 

Foment ocupació 250.000 12.363 262.363 29.056 0 11,1% 0,0%

Total capítol 7 250.000 12.363 262.363 29.056 0 11,1% 0,0%

Quadre 6 

En l’execució pressupostària dels programes de despeses destaca el baix 
grau d’execució i de realització d’ambdós capítols pressupostaris. En el 
capítol 4, són especialment baixes l’execució dels programes de “Foment 
d’ocupació i d’inserció laboral”. En el capítol 7, l’únic programa és el de 
“Foment d’ocupació”, amb una execució molt baixa. 

5.4 Memòria 

Tot seguit detallem els apartats de la memòria referents al romanent de 
tresoreria de 2012, amb dades comparatives de l’exercici anterior. 

Conceptes 31-12-2012 31-12-2011 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  244.567.027  359.636.311

    (+) del pressupost corrent  102.958.115  284.178.857  

    (+) de pressupostos tancats 272.314.788  154.020.107  

    (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 130.705.876  78.562.654  

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 202.194.182  298.547.482

    (+) del pressupost corrent 41.908.762  260.772.946  

    (+) de pressupostos tancats 158.299.506  33.969.347  

    (+) d’operacions no pressupostàries 1.985.914  3.805.190  

3. (+) FONS LÍQUIDS 49.870.771  3.847.112

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 19.677.637  22.905.298

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 72.565.980  42.030.643

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 92.243.616  64.935.941

Quadre 7 
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El romanent de tresoreria total ha augmentat en 2012 un 42,1% respecte 
al del 2011, principalment en la part no afectada. 

6. SEGUIMENT DE LES INCIDÈNCIES DE L’EXERCICI DE 2011 

6.1 Contingut de la memòria dels comptes anuals 

Després de la fiscalització realitzada cal concloure que la memòria dels 
comptes anuals de l’exercici de 2012 conté la informació mínima 
contemplada en el PGCP, si bé, com hem assenyalat en informes 
d’exercicis anteriors, hauria d’ampliar-se en els apartats següents: 

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

- Execució dels projectes d’inversió: falta fer una breu explicació del 
projecte, les entitats gestores i el tipus de finançament, assenyalant 
si hi ha recursos afectats i el percentatge d’aquests respecte al 
projecte total. 

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

- Incloure els apartats relatius a compromisos d’ingressos i 
d’immobilitzat. I pel que fa als ingressos, la informació sobre la 
recaptació neta, total i devolucions. 

Com que el PGCP no l’exigeix, la memòria no conté una nota informativa 
sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Aquesta 
Sindicatura, però, recomana que s’informe sobre el saldo pendent de 
pagament als proveïdors que acumulen un ajornament superior al 
termini legal de pagament, així com, en el seu cas, dels interessos 
meritats per mora. 

Tal com vam indicar en l’Informe de l’exercici 2011, no hem 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, requerit per 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. 
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6.2 Discrepància en la classificació de les transferències procedents de la 
Generalitat 

En l’exercici 2011 es va posar de manifest una discrepància en la 
classificació de les transferències rebudes pel SERVOF procedents de la 
Generalitat. En aquest sentit, els imports que figuren en les respectives 
liquidacions són aquests: 

Drets reconeguts nets per 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 

69.641.379 2.592.784 72.234.163 20.282.465 51.951.698 72.234.163 

Quadre 8 

L’origen de la discrepància es troba en l’absència d’una classificació 
homogènia de despeses i ingressos entre els pressupostos de la 
Generalitat i els del SERVOF des de l’exercici 2010, com ja es va comentar 
en l’Informe de fiscalització de l’esmentat exercici. 

El criteri de reconeixement dels ingressos pressupostaris adoptat pel 
SERVOF s’adequa a la classificació de les previsions d’ingressos 
contingudes en la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2012, en els annexos de la qual figuren els 
imports següents: 

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

Finançament a favor del SERVOF 
(Pressupost GV) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

65.721.560 5.592.700 71.314.260 8.465.040 62.849.220 71.314.260 

Quadre 9 

D’acord amb això, continua vigent la recomanació de l’Informe de 
l’exercici 2010 relativa a la necessitat que els òrgans responsables 
d’elaborar els pressuposts de la Generalitat i del SERVOF prenguen les 
mesures de coordinació escaients per a aplicar criteris homogenis de 
classificació de despeses i ingressos que garantisquen la coherència 
entre les fonts de finançament i la destinació dels recursos. 

6.3 Seguiment de les línies de subvenció revisades en 2011 

La fiscalització realitzada ha consistit a efectuar un seguiment de les 
incidències que va posar de manifest l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2011. 
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Aquestes incidències es van detectar en la revisió d’una mostra 
d’expedients de la línia de subvenció T2491 “Ocupació pública i 
desenvolupament local” inclosa en el programa de despesa: 322.51 
“Foment de l’ocupació” i de la línia T5644 “Plans formatius 
intersectorials” inclosa dins del programa 322.52 “Formació per a 
l’Ocupació”. 

Tot seguit detallem les observacions que ha posat de manifest el treball 
de seguiment que hem realitzat. 

6.3.1 Línia T2941 “Ocupació pública i desenvolupament local” 

La dotació inicial de la línia de subvenció T2941 va sumar 48.906.000 
euros. L’execució del pressupost definitiu ha sigut del 22.0% i el grau de 
pagament de les obligacions, del 3,1%, percentatge molt baix. 

Dins d’aquesta línia de subvenció, en la fiscalització de l’exercici de 2011 
va ser revisada l’Ordre 49/2010, de 22 de desembre, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les 
subvencions destinades a la contractació de persones desocupades en els 
diversos programes d’ocupació pública d’interés general i social, per a 
l’exercici de 2011. En l’exercici de 2012, però, aquesta ordre no ha sigut 
objecte de convocatòria, tal com s’indicava en l’Informe de fiscalització 
de l’exercici anterior. 

Durant l’exercici 2012, en la línia T2941 tan sols s’ha convocat l’Ordre 
62/2012, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació per la qual es convoquen les subvencions destinades a finançar 
la pròrroga de subvenció per a la contractació d’agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local en l’exercici de 2012. 

El seguiment de les incidències que vam detectar en l’exercici anterior 
s’ha efectuat sobre l’ordre convocada en 2012. 

Tot i tractar-se d’ordres que contemplen accions subvencionables 
distintes, en aquells aspectes sobre els quals es pot efectuar el seguiment 
de les incidències detectades en l’exercici anterior, hem trobat que es 
manté la incidència referent a l’incompliment de l’article 34.7 a) de la Llei 
10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2012, que estableix que es pot fer efectiu un màxim del 60% 
de la subvenció en el moment de la concessió. L’article 16 de l’Ordre que 
regula aquestes subvencions contempla acomptes del 100% de la 
subvenció concedida. En fase d’al·legacions el SERVOF ha informat que 
l’ordre reguladora publicada el 2013 ja preveu que els acomptes siguen 
del 60%. 

En addició a això, cal indicar que els criteris de selecció dels candidats al 
lloc de treball contemplen la possibilitat d’atorgar major puntuació a 
aquelles persones que compten amb una formació addicional a la 
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requerida per al lloc de treball, així doncs, es compleix la recomanació 
que, en aquest sentit, s’incloïa en l’Informe de fiscalització de 2011. 

6.3.2 Línia T5644 “Plans formatius intersectorials” 

La línia T5644 estava inclosa en l’exercici 2011 dins del programa 322.52 
“Formació per a l’ocupació”. 

Segons el que indica l’apartat 4.1, en 2012 el SERVOF ja no tenia 
competències en matèria de formació per a l’ocupació, motiu pel qual la 
gestió de l’esmentat programa ha sigut responsabilitat de la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació. 

6.4 Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 

En la fiscalització de l’exercici 2012 s’ha comprovat l’adequat tractament 
comptable donat pel SERVOF a l’assumpció de deute acordada pel 
Consell el 21 de desembre de 2012 pel mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors, que en el cas del SERVOF ha pujat a 13.856.987 
euros. 

7. 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 
evitar que es repetisquen en exercicis futurs. 

A més cal efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i 
destaquem prèviament les recomanacions d’informes anteriors que 
l’Entitat ha atès. 

Cal destacar que, el 15 de maig de 2013, el síndic major va sol·licitar al 
SERVOF informació sobre les mesures adoptades per atendre les 
incidències que assenyalava l’Informe de l’exercici anterior. La resposta 
de l’Entitat es va rebre el 7 de novembre de 2013. 

a) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en 
els aspectes que es detallen en l’apartat 6.1. 

a.2) Adoptar mesures de coordinació necessàries pels òrgans 
responsables de l’elaboració dels pressupostos de la 
Generalitat i del SERVOF, per a l’aplicació de criteris 
homogenis de classificació de despeses i ingressos que 
garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la 
destinació dels recursos (apartat 6.2). 
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a.3) Millorar determinats aspectes en la tramitació de les ordres 
reguladores dels plans formatius, com hem posat de manifest 
en l’apartat 6.3. 

 




