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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si els "Ingressos per 
transferències" i les "Despeses per subvencions", registrats en els 
comptes anuals de l’exercici 2013 del Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (d’ara en avant SERVOF i l’Entitat) es presenten adequadament, 
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 l’esmentat exercici pel que fa a  les àrees fiscalitzades. 

També s’hi considera com a objectiu el control formal de la rendició de 
comptes. 

En els diferents apartats d’aquest Informe s’indiquen aquelles situacions 
que hauran de ser objecte d’atenció i millora per part dels 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 2013, pel compte del resultat econòmic i patrimonial, la 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici 
finalitzat en la data mencionada, 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 26 de juny de 
2014 i presentats a aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa que hi és 
d’aplicació, el 30 de juny de 2014. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relacionada amb els "Ingressos per 
transferències" i amb les "Despeses per subvencions" registrats pel 
SERVOF en els comptes anuals de l’exercici 2013. Així mateix hem 
comprovat que aquests comptes s’han formalitzat i presentat 
adequadament. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions indicades en l’informe de fiscalització de l’exercici de 
2012. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents conformement als Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
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de Control Extern de l’Estat Espanyol, i a les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, aplegades en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar el 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, 
considerant els objectius perseguits i l’abast assenyalat més amunt. 

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 si el SERVOF ha 
complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics en relació 
amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2013. 

No han sigut inclosos en la revisió els expedients de subvencions 
finançades amb fons de la Unió Europea per evitar duplicitats, ja que són 
objecte de comprovació per l’autoritat d’auditoria en execució del que 
preveu el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell d’11 de juliol de 2006. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que relacionem en la introducció al volum 
de les empreses públiques i d'altres ens de l'Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2013 i en la normativa 
pròpia de l'Entitat que relacionem tot seguit: 

- 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 (derogat 
pel Decret 194/2013). 

- Decret 194/2013, de 20 de desembre, del Consell, que aprova el 
Reglament d’Organització i Règim Jurídic del SERVOF, que va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2014. 

- L’Ordre 13/2013, de 21 de maig, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació. 

- L’Ordre 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació 

- Resolució de 3 de març de 2008, del director general del SERVOF, 
sobre delegació de competències en matèria de personal, gestió 
financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de 
subvencions. Modificada per Resolució de 22 d’abril de 2008. 
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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, s’ha posat de manifest el següent fet que afecta de manera 
significativa l’adequació de les àrees de subvencions i transferències als 
principis comptables aplicables i l’adequada presentació dels comptes 
anuals: 

- Pel que fa a les transferències procedents de l’Estat, hi ha un excés 
de 2.632.492 euros de drets reconeguts al tancament de l’exercici, el 
que representa que el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria estiga sobrevalorat en aquest import. Aquests drets van 
ser anul·lats pel SERVOF en l’exercici 2014. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast indicat en l’apartat 2.2, 
s’han posat de manifest durant l’exercici de 2013 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

- L’Entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions per a 
l’exercici 2013, fet que incompleix el que estableix l’article 8 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Tal com es comenta en l’apartat 6.2.2.3 de l’Informe, en la revisió de 
les subvencions seleccionades en figura una de 500.000 euros per a 
la liquidació d’una fundació, que s’ha justificat amb la cancel·lació 
d’una pòlissa de crèdit, sense que es tinga constància de la 
destinació d’aquest crèdit i per tant de la seua utilització en relació 
amb l’objecte de la fundació, per no figurar en l’abast de la present 
fiscalització. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

El SERVOF és un organisme autònom segons l’article 1.1 de la Llei 3/2000, 
de 17 d’abril, per la qual es crea el SERVOF. Està actualment adscrit a la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. L’Entitat té 
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i autonomia 
econòmica i administrativa per a realitzar els seus fins i gestionar el seu 
patrimoni. 

Com que es tracta d’un organisme autònom els seus actes de contingut 
econòmic estan subjectes a fiscalització prèvia, conformement a l’article 
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57.2 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
(TRLHPG). 

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 de treball i d’orientació laboral, 
així com les polítiques actives d’ocupació i de formació professional que 
exercirà interrelacionadament, a fi de garantir la gestió territorialitzada i 
propera als ciutadans. 

Cal destacar que les competències en matèria de formació per a 
l’ocupació van ser assumides en l’exercici 2011 per la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació, d’acord amb el que indica el Decret 
75/2011, de 24 de juny, del Consell. 

La informació sobre l’organització administrativa i comptable del 
SERVOF figura en l’apartat 4. A de la memòria dels comptes anuals de 
2013. 

Cal assenyalar que pel Decret 194/2013, de 20 de desembre del Consell, 
s’aprova el Reglament d’Organització i Règim Jurídic del SERVOF, 
l’entrada en vigor del qual es fixa per a l’1 de gener de 2014. Segons el 
nou reglament, l’estructura organitzativa es compon per la Direcció 
General de Planificació i Serveis i la Direcció General d’Ocupació i 
Formació, amb independència de la figura del director general de 
l’organisme, càrrec que exerceix actualment la persona que ocupa la 
Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació. 

Cal mencionar també el Pla Estratègic 2020 que ultima la Conselleria amb 
els agents socials, arran del qual les agències de col·locació i entitats 
col·laboradores de l’Administració tant de públiques com de privades 
(entre les quals figuren més d’un centenar d’organitzacions com ara 
universitats, cambres de comerç, patronals o sindicats) cobraran 
protagonisme en les tasques d’intermediació, formació i inserció 
professional. Aquest aspecte el preveu el conveni de col·laboració 
subscrit entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPO, l’antic INEM) i el 
Consell, el 6 d’agost de 2013 i publicat en el BOE el 25 de novembre de 
2013. 

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Les principals activitats que ha desenvolupat l’Entitat en 2013 s’apleguen 
en la memòria d’activitats del SERVOF en aquest exercici. 
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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 2013 formulada pel 
SERVOF conté la informació mínima prevista en el PGCP, si bé, com ja 
hem indicat en els nostres informes d’exercicis anteriors, el seu 
contingut s’hauria d’ampliar en els apartats següents: 

- Transferències i subvencions concedides: ha de completar-se la 
informació perquè el PGCP exigeix indicar la finalitat, les condicions 
o requisits de les subvencions concedides en l’exercici i 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 indicar una breu explicació 
del projecte, les entitats gestores i el tipus de finançament, i indicar 
si compta amb 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. 

La memòria dels comptes anuals no conté una nota informativa sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors perquè no l’exigeix el 
PGCP. Això no obstant, seria recomanable mencionar el saldo pendent de 
pagament als proveïdors que acumulen un ajornament superior al 
termini legal de pagament, així com, en el seu 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 previstos per al pagament de les operacions comercials, tal 
com indica 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 conta la Morositat 
en les Operacions Comercials. 
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5.2 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç del SERVOF a 31 de desembre de 2013, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

 

 

Quadre 1  

ACTIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació 
% sobre 

total actiu 

Immobilitzat 104.036.026 102.115.576 1,9% 26,4%

Inversions destin. a l’ús general 21.225 21.225 0,0% 0,0%

Immobilitzacions immaterials 2.488.250 2.488.250 0,0% 0,6%

Immobilitzacions materials 101.526.551 99.606.100 1,9% 25,8%

Terrenys i construccions 59.949.918 58.176.492 3,0% 15,2%

Instal. tècniques i maquinària 4.751.711 4.749.805 0,0% 1,2%

Utillatge i mobiliari 9.039.272 8.894.813 1,6% 2,3%

D’altre immobilitzat 27.785.649 27.784.990 0,0% 7,1%

Actiu circulant 289.440.906 425.143.577 (31,9%) 73,6%

Deutors 283.104.157 375.272.807 (24,6%) 71,9%

Tresoreria 6.336.748 49.870.771 (87,3%) 1,6%

Total actiu 393.476.932 527.259.154 (25,4%) 100,0%

PASSIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació % sobre 
total passiu

Fons propis 202.940.916 193.283.485 5,0% 51,6%

Resultats d’exercicis anteriors 193.283.485 164.365.058 17,6% 49,1%

Resultats de l’exercici  9.657.431 28.918.427 (66,6%) 2,5%

Creditors a curt termini 190.536.016 333.975.669 (42,9%) 48,4%

Creditors  190.536.016 333.975.669 (42,9%) 48,4%

Creditors pressupostaris 68.810.171 200.830.899 (65,7%) 17,5%

Creditors no pressupostaris 460.175 701.762 (34,4%) 0,1%

Administracions públiques 2.148.500 1.737.132 23,7% 0,5%

D’altres creditors 119.117.171 130.705.876 (8,9%) 30,3%

Total passiu 393.476.932 527.259.154 (25,4%) 100,0%
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El compte del resultat econòmic i patrimonial del SERVOF de 2013, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra 
tot seguit en euros:  

DEURE 2013 2012 Variació % sobre 
total desp. 

Despeses 94.064.913 108.179.086 (13,0%) 100,0%

Despeses de funcionament dels serveis 40.779.387 42.541.049 (4,1%) 43,4%

Despeses de personal 33.857.070 35.722.599 (5,2%) 36,0%

D’altres despeses de gestió corrent 6.625.237 6.794.399 (2,5%) 7,0%

Despeses financeres i assimilades 297.080 24.051 1.135,2% 0,3%

Transferències i subvencions 42.562.922 43.225.472 (1,5%) 45,2%

Subvencions corrents 42.537.191 43.196.416 (1,5%) 45,2%

Subvencions de capital 25.731 29.056 (11,4%) 0,0%

Pèrdues i despeses extraordinàries 10.722.604 22.412.565 (52,2%) 11,4%

Despeses extraordinàries 7.781 40.044 (80,6%) 0,0%

Despeses i pèrdues d’altres exercicis 10.714.823 22.372.521 (52,1%) 11,4%

Estalvi  9.657.431 28.918.427 (66,6%)   

      

HAVER 2013 2012 Variació 
% sobre 

total 
ingressos 

Ingressos 103.722.344 137.097.513 (24,3%) 100,0%

D’altres ingressos de gestió ordinària 4.528.200 11.058.907 (59,1%) 4,4%

Reintegraments 3.994.065 10.038.763 (60,2%) 3,9%

D’altres ingressos de gestió 118.493 1.982 5.878,5% 0,1%

D’altres interessos i ingressos assimilats 415.643 1.018.162 (59,2%) 0,4%

Transferències i subvencions 84.772.820 109.563.954 (22,6%) 81,7%

Subvencions corrents 82.257.088 106.941.787 (23,1%) 79,3%

Subvencions de capital 2.515.733 2.622.167 (4,1%) 2,4%

Guanys i ingressos extraordinaris 14.421.323 16.474.652 (12,5%) 13,9%

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 14.421.323 16.474.652 (12,5%) 13,9%

Quadre 2 
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5.3 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost del SERVOF de 2013 es mostra tot seguit en 
euros: 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modific. Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Taxes i altres ingressos 0 157.526 157.526 4.506.490 1.321.319 3.185.171

Transf. corrents 102.499.800 (7.025.697) 95.474.103 82.257.088 4.229.882 78.027.206

Ingressos patrimonials 0 0 0 21.710 21.710 0

Transf. de capital 2.947.300 0 2.947.300 2.515.733 0 2.515.733

Actius financers 0 19.594.988 19.594.988 0 0 0

Total 105.447.100 12.726.817 118.173.917 89.301.020 5.572.912 83.728.109

              

Despeses 
Crèdits 
inicials Modific. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

Despeses de personal 35.452.000 157.526 35.609.526 33.857.069 33.857.069 0

Despeses funcionam. 8.675.000 26.463 8.701.463 6.847.799 3.957.130 2.890.669

Despeses financeres 160.000 160.000 320.000 304.861 304.861 0

Transf. corrents 58.212.800 12.376.073 70.588.873 42.537.191 23.134.870 19.402.321

Inversions reals 2.697.300 0 2.697.300 1.959.829 775.295 1.184.534

Transf. de capital 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 18.976

Total 105.447.100 12.726.817 118.173.917 85.532.480 62.035.980 23.496.500

Quadre 3 

El resultat pressupostari de l’exercici 2013 i la comparació amb el de 
l’exercici anterior es mostren tot seguit en euros: 
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Resultat pressupostari 

2013 2012 
Drets 

reconoc. 
nets 

Obligac. 
reconoc. 

netes 
Imports 

Drets 
reconoc. 

nets 

Obligac. 
reconoc. 

netes 
Imports 

1. (+) Operacions financeres  89.301.020 85.532.480 3.768.540 120.622.861 88.608.771 32.014.090 

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

I. Resultat pressup. de l’exercici (1+2) 89.301.020 85.532.480 3.768.540 120.622.861 88.608.771 32.014.090 

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

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II)   3.768.540   32.014.090 

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

4.(-) Desviacions de finan. positives 
per despeses amb finan. afectat   21.568.127   46.853.624 

5.(+) Desviacions de finan. negatives 
per despeses de finançament afectat   17.821.297   14.863.953 

IV. Superàvit de finançament de 
l’exercici (III+3-4+5)   21.710     24.419 

Quadre 4 

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2013 i 2012 es mostra tot 
seguit en euros: 

Conceptes 31/12/2013 31/12/2012 

1. (+)  DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 163.986.986 244.567.027

    (+)  del Pressupost corrent 83.728.109   102.958.115  

    (+)  de Pressupostos tancats 199.376.048   272.314.788  

     (-)  de cobrament dubtós     

     (-)  cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 119.117.171   130.705.876  

2. (-)  OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  70.605.079  202.194.182

    (+)  del Pressupost corrent  23.496.500 41.908.762  

    (+)  de Pressupostos tancats 44.734.560 158.299.506  

    (+)  d’operacions no pressupostàries 2.374.019 1.985.914  

3. (+)   FONS LÍQUIDS  6.336.748  49.870.771

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 15.654.664 19.677.637

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 84.063.991 72.565.979

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II)  99.718.655  92.243.616

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

L’execució pressupostària en 2013 dels ingressos per transferències i 
despeses per subvencions ha sigut, en euros, la següent: 

Concepte 
Previsió 
inicial 

Modific. 
Previsió 

definitiva 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació. 

Drets 
pendents 

cobrament 

% 
execució 

% 
realització 

Transferències de l’Estat 44.388.600 (7.185.697) 37.202.903 23.985.888 95.020 23.890.868 64,5% 0,4%

Transf. de la Generalitat 58.111.200 160.000 58.271.200 58.271.200 4.134.862 54.136.338 100,0% 7,1%

Total capítol 4 102.499.800 (7.025.697) 95.474.103 82.257.088 4.229.882 78.027.206 86,2% 5,1%

  

Concepte 
Previsió 
inicial 

Modific. 
Previsió 

definitiva 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació. 

Drets 
pendents 

cobrament 

% 
execució 

% 
realització 

Transferències de l’Estat 560.000 0 560.000 128.433 0 128.433 22,9% 0,0%

Transf. de la Generalitat 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 0 2.387.300 100,0% 0,0%

Total capitol 7 2.947.300 0 2.947.300 2.515.733 0 2.515.733 85,4% 0,0%

Quadre 6 

És significativa la reducció experimentada respecte a l’exercici anterior, 
en les previsions inicials dels ingressos per transferències tant del SEPO 
com de la Generalitat, en tots dos capítols, tal com reflecteix el quadre 
següent en euros: 

Origen fons 
Previsió inicial capítol 4 Previsió inicial capítol 7 

2013 2012 Fluctuació 2013 2012 Fluctuació 

Transferències del SPOE 44.388.600 134.492.000 (67,0%) 560.000 2.862.000 (80,4%) 

Transfer. de la Conselleria 58.111.200 65.721.560 (11,6%) 2.387.300 5.592.700 (57,3%) 

Total pressupost inicial 102.499.800 200.213.560 (48,8%) 2.947.300 8.454.700 (65,1%) 

Quadre 7 

L’abast de la fiscalització de l’àrea d’ingressos establit en l’apartat 2.1 ha 
sigut el d’"Ingressos per transferència" dels capítols 4 i 7 de la liquidació 
del pressupost d’ingressos de l’exercici 2013. Com a resultat de la 
fiscalització efectuada, en l’apartat 6.1 es mostren els comentaris sobre 
els aspectes més significatius observats. 

5.3.2 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 de despeses 

Les competències en matèria de formació per a l’ocupació van ser 
assumides per la Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació per a 
l’exercici 2013, d’acord amb el que assenyala el Decret 179/2012, de 14 de 
desembre, del Consell. 
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La liquidació del pressupost de 2013 del SERVOF inclou quatre programes 
pressupostaris, a través dels quals gestiona les subvencions corrents i de 
capital, destinades a fomentar l’ocupació. 

L’execució pressupostària dels programes esmentats en 2013 ha sigut, en 
euros, la següent: 

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 52.049.600 13.464.073 65.513.673 38.987.861 20.047.358 59,5% 51,4%

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

2.891.200 1.362.000 4.253.200 2.742.298 2.280.480 64,5% 83,2%

Inserció laboral 3.252.000 -2.450.000 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Adm. i coordin. gral. 20.000 0 20.000 7.032 7.032 35,2% 100,0%

Total capítol 4 58.212.800 12.376.073 70.588.873 42.537.191 23.134.870 60,3% 54,4%

Quadre 8 

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

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modificacions

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 52.049.600 (4.753.415) 47.296.185 22.544.064 7.175.211 47,7% 31,8%

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

2.891.200 0 2.891.200 1.380.298 918.480 47,7% 66,5%

Inserció laboral 3.252.000 (2.450.000) 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Adm. i coordin. gral. 20.000 0 20.000 7.032 7.032 35,2% 100,0%

Total capítol 4 58.212.800 (7.203.415) 51.009.385 24.731.394 8.900.723 48,5% 36,0%

 

Programa Pressupost 
inicial 

Modificacions Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Total capítol 7 250.000 0 250.000 18.976 6.755 7,6% 0,0%

Quadre 9 

La fiscalització realitzada ha comprés la revisió d’una mostra 
d’expedients que haurien assolit en l’exercici 2013 la fase de 
reconeixement de l’obligació dels programes: 322.51 “Foment de 
l’Ocupació”, per ser el més representatiu, i 322.54 “Inserció laboral”. 

Programa Pressupost 
inicial 

Modificacions Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau de 
execució 

Grau de 
realització

Foment ocupació 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 10,0% 26,3%

Total capítol 7 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 10,0% 26,3%
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Tot seguit, es descriuen breument els objectius bàsics dels programes 
analitzats així com la seua execució pressupostària a 31 de desembre de 
2013, sense incloure-hi 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 
d’inserció més difícil, com ara els joves, les dones, les persones amb 
discapacitat, en risc d’exclusió social i la població immigrant, així 
com prestar suport a l’autoocupació de desocupats amb perfil 
d’emprenedor. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4, 
“Transferències corrents”, ha pujat a 47.296.185 euros. L’execució 
per línies, és la següent, en euros: 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions

Pressupost 
final 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització

T0212 4.366.000 635.200 5.001.200 3.741.900 438.000 74,8% 11,7%

T2240 21.171.000 (2.740.000) 18.431.000 9.696.688 2.464.086 52,6% 25,4%

T2446 2.500.000 0 2.500.000 2.365.000 512.000 94,6% 21,6%

T2941 10.170.600 3.364.400 13.535.000 4.344.556 3.733.125 32,1% 85,9%

T5273 450.000 0 450.000 195.000 0 43,3% 0,0%

T5275 37.500 0 37.500 15.000 0 40,0% 0,0%

T5276 37.500 0 37.500 15.000 0 40,0% 0,0%

T5612 60.000 0 60.000 6.578 0 11,0% 0,0%

T7951 2.400.000 (96.015) 2.303.985 596.380 28.000 25,9% 4,7%

T7954 9.282.000 (4.892.000) 4.390.000 1.520.761 0 34,6% 0,0%

T7955 1.375.000 (1.025.000) 350.000 47.201 0 13,5% 0,0%

T7960 200.000 0 200.000 0 0 0,0% -

Total general 52.049.600 (4.753.415) 47.296.185 22.544.064 7.175.211 47,7% 31,8%

Quadre 10 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 7, 
“Transferències de capital” ha pujat a 250.000 euros, amb l’execució 
següent: 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions

Pressupost 
final 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització

T2243 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Total general 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Quadre 11  



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2013 

58 

b) Programa 322.54 “Inserció laboral” 

Els objectius bàsics del programa 322.54, “Inserció laboral” són 
facilitar la interrelació dels agents implicats en el mercat de treball, 
possibilitar en les persones treballadores el coneixement sobre les 
seues competències professionals que puguen facilitar-los l’accés a 
l’ocupació i afavorir la inserció en el mercat laboral de les borses 
permanents de desocupació que afecten els col·lectius més 
desafavorits o amb risc d’exclusió social. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4 
“Transferències corrents” ha pujat a 802.000 euros, amb l’execució 
per línies següent, en euros: 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
final 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T1586 300.000 500.000 800.000 800.000 800.000 100,0% 100,0%

T7950 2.952.000 (2.950.000) 2.000 0 0 0,0% -

Total 
general 

3.252.000 (2.450.000) 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Quadre 12 

Aquest programa no té pressupost pel que fa al capítol 7, 
“Transferència de capital”. 

L’abast de la fiscalització de l’àrea de despeses establida en l’apartat 
2.1, ha sigut el de "Despeses per subvencions" dels capítols 4 i 7 de 
la liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2013. Com a 
resultat de la fiscalització efectuada, en l’apartat 6.2 es mostren els 
comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

6. FICALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

6.1 Ingressos per transferències 

a) Transferències procedents de l’Estat 

Hem revisat si ha sigut adequada la imputació comptable de les 
ajudes atorgades pel SEPO, regulades per mitjà de l’Ordre 
ESS/2198/2013, de 21 de desembre. 

Els drets reconeguts per aquestes ajudes imputats al capítol 4 han 
pujat a 23.890.868 euros, el que representa el 29,0% del total dels 
registrats en el capítol. La resta de drets imputats a aquest capítol, 
95.020 euros, corresponen a l’Ordre ESS/2018/12, i havien sigut 
cobrats a 31 de desembre de 2013. Els drets imputats al capítol 7 
han pujat a 128.433 euros, el que representa el 5,1% del total dels 
drets del capítol 7. 
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Per aplicació del principi de prudència, l’Entitat ha anul·lat drets per 
import de 12.717.635 euros del capítol 4 i de 432.567 euros del 
capítol 7, de manera que els drets reconeguts nets a 31 de desembre 
de 2013 siguen coincidents amb els compromisos de crèdits 
adquirits i finançats per aquests fons estatals. 

Conformement 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, atés que el SERVOF coneix 
de manera certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de 
reconeixement de  la seua obligació correlativa. 

En aquest sentit, el SEPO realitza liquidacions trimestrals, si bé, en 
el cas de la Comunitat Valenciana, els fons són ingressats en 
comptes bancaris de la Generalitat, que posteriorment són 
transferits al SERVOF. A 31 de desembre de 2013, l’Estat havia pagat 
21.386.809 euros dels fons de l’Ordre ESS/2198/2013, que la 
Generalitat no va transferir al SERVOF en 2013. 

Hi ha, per tant, un excés de 2.632.492 euros de drets reconeguts al 
tancament de l’exercici, com a conseqüència del fet que el SERVOF 
ha reconegut 24.019.301 euros quan solament havia d’haver-ne 
comptabilitzat 21.386.809. Aquest excés ha sigut regularitzat en 
l’exercici 2014. 

Cal mencionar que el SERVOF ha presentat amb una mica de retard 
la informació justificativa que assenyala l’article 2 de l’Ordre 
ESS/2198/2013 de 21 de desembre, sobre la totalitat dels 
compromisos de crèdits, de les obligacions reconegudes i dels 
pagaments realitzats, així com dels indicadors de seguiment 
relatius a les subvencions gestionades, finançades amb càrrec als 
Pressupostos del SEPO de 2013. 

b) Transferències procedents de la Generalitat 

 Els drets reconeguts per aquestes ajudes imputats al capítol 4 han 
pujat a 58.271.200 euros, el que representa el 70,8% del total dels 
registrats en el capítol 4, i el seu desglossament per fonts de 
finançament s’aplega en el quadre següent en euros: 

   



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2013 

60 

Ingressos Generalitat per fonts de 
finançament 

Previsió 
inicial 

Modific. Previsió 
final 

Drets 
reconeguts 
nets 2013 

Generalitat, aport. no condicionada 45.831.000 160.000 45.991.000 45.991.000 

Generalitat, FSE 7.876.000 0 7.8786.000 7.876.000 

Generalitat, condicionada FSE 1.969.000 0 1.969.000 1.969.000 

Generalitat, FEAG 1.582.880 0 1.582.880 1.582.880 

Generalitat, condicionada FEAG 852.320 0 852.320 852.320 

Total capítol 4 58.111.200 160.000 58.271.200 58.271.200 
FSE: Fons Social Europeu 
FEAG: Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització 

Quadre 13 

Els drets per transferències registrats en el capítol 7 han pujat a 2.387.300 
euros, el que representa el 94,9% del total dels drets del capítol 7, i el seu 
desglossament per fonts de finançament s’aplega en el quadre següent 
en euros. 

Ingressos Generalitat per fonts de 
finançament 

Previsió 
inicial 

Modific. Previsió 
final 

Drets 
reconeguts 
nets 2013 

Generalitat, aport. no condicionada 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 

Total capítol 7 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 

Quadre 14 

En ambdós casos l’import previst inicialment és el que figura en l’LPGV 
2013. La modificació del capítol 4 de 160.000 euros, va ser autoritzada per 
Acord del Consell de la Generalitat de 10 de maig de 2013, ja que la 
dotació pressupostària inicial resultava insuficient per a poder atendre 
les despeses generades pel contracte d’adhesió al sistema Confirming de 
la Generalitat subscrit pel SERVOF, com a conseqüència del sistema de 
pagaments previstos per la Tresoreria de la Generalitat. 

El SERVOF reconeix el dret per les transferències procedents de la 
Generalitat amb anterioritat a l’acte de reconeixement de la seua 
obligació correlativa que haja dictat l’ens concedent, sense perjuí que a 
31 de desembre de 2013 no hi haja diferències d’imputació entre les dues 
comptabilitats, tal com es resumeix en el quadre següent: 

   



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2013 

61 

Concepte 

Transferències de la Generalitat  

Capítol 4 Capítol 7 Total 

s/SERVOF s/Generalitat Difer. 
s/ 

SERVOF s/Generalitat Difer. 
s/ 

SERVOF s/Generalitat Dif. 

Previsió inicial 58.111.200 8.211.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.498.500 60.498.500 0 

Modificacions 160.000 160.000 0 0 0 0 160.000 160.000 0 

Previsió final 58.271.200 8.371.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.658.500 60.658.500 0 

DRN (SERVOF)/OR 
/(G) 2013 

58.271.200 8.371.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.658.500 60.658.500 0 

Recaptació 
(SERVOF)/pagaments 
(G) 2013 

4.134.862 1.871.640 2.263.222 0 2.263.222 (2.263.222) 4.134.862 4.134.862 0 

Pendent cobrament 
(SERVOF)/pendent 
de pagament (G) 

54.136.338 6.499.900 47.636.438 2.387.300 50.023.738 (47.636.438) 56.523.638 56.523.638 0 

Quadre 15 

Tanmateix es posa de manifest una discrepància en la classificació de les 
transferències rebudes pel SERVOF procedents de la Generalitat amb la 
que figura en el Compte de l’Administració de la Generalitat. 

L’origen de la discrepància descrita anteriorment està en l’absència 
d’una classificació homogènia de despeses i ingressos entre els 
pressupostos de la Generalitat i del SERVOF des de l’exercici 2010, com ja 
es va comentar en els nostres informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors. 

El criteri de reconeixement dels ingressos pressupostaris adoptat pel 
SERVOF s’adequa a la classificació de les previsions d’ingressos que 
conté la mateixa Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2013. 

D’acord amb això, aquesta Institució insisteix en la recomanació ja 
efectuada en els informes d’exercicis anteriors, perquè es prenguen les 
mesures de coordinació necessàries pels òrgans responsables d’elaborar 
els pressupostos de la Generalitat i del SERVOF, per a la utilització de 
criteris homogenis de classificació de despeses i ingressos que 
garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la destinació 
dels recursos. 

Cal indicar que s’han revisat les fitxes de pressupost de l’exercici 2014, 
tant de la Generalitat com del SERVOF, i s’ha comprovat que les dues ja 
es presenten amb el mateix criteri. 

6.2 Despeses per subvencions 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat s’ha elaborat, en euros, 
el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import de les 
subvencions concedides en l’exercici: 
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Tipus de 
subvenció 

En 
concurrència 
competitiva. 
Genèriques

De concessió 
directa. 

Nominatives 
Total Nombre de 

línies 

Corrent 22.312.486 2.418.908 24.731.394 21 

De capital 18.976 0 18.976 1 

Total general 22.331.462 2.418.908 24.750.370 22 

Quadre 16 

La revisió ha consistit a verificar, per a la mostra d’expedients 
seleccionada, que la tramitació d’aquests 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 subvenció ha sigut el 
següent: 

- Per al capítol 4 s’han elegit dels dos programes més significatius, 
322.51 i 322.54, quatre línies de subvenció. Del programa 322.51, les 
línies T0212, T2240 i T2446, de genèriques. I del programa 322.54, la 
línia T1586, de nominativa. 

- Per al capítol 7, com que solament hi figura la línia de subvenció 
T2243, aquesta ha sigut elegida directament per a fer-ne la revisió. 

- Per a cadascuna de les línies seleccionades s’ha obtingut el 
desglossament per projectes, i s’ha seleccionat el de major import. 

- De cada subprojecte seleccionat s’ha demanat el desglossament per 
expedients i del dit desglossament s’han elegit els expedients que 
cal revisar. 

D’acord amb els criteris esmentats, s’ha seleccionat la mostra que es 
detalla en el quadre següent elaborat en euros, que representa un 8,6% 
de l’import concedit en l’exercici. 
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Núm. Cap. Línia Subprojecte Ordre Programa G/N Import 

1 4 T2240 T2240 005 13/2013 322.51 G 376.512

2 4 T2240 T2240 005 
13 y 

36/2013 
322.51 G 366.181

3 4 T2240 T2240 005 13/2013 322.51 G 308.148

4 4 T2240 T2240 005 
13 y 

36/2013 
322.51 G 194.192

5 7 T2243 T2243 060 13/2013 322.51 G 9.961

6 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 6.000

7 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 9.900

8 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 4.000

9 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 5.000

10 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 7.000

11 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

12 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 9.000

13 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 9.000

14 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

15 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

16 4 T1586 T1586 003 - 322.54 N 800.000

 2.122.894
G:  Genèrica       
N:  Nominativa 

Quadre 17 

6.2.1 Incidències generals 

Tot seguit, assenyalem les incidències generals detectades en els 
expedients que hem revisat: 

1. L’Entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions per a 
l’exercici 2013, tal i com estableix l’article 8 de l’LGS. 

2. No hi ha unes bases reguladores generals per a la concessió de 
subvencions segons s’estableix en l’article 17 de l’LGS. Alguns dels 
aspectes susceptibles de ser regulats s’apleguen en les bases 
generals de cada ordre que es publica per a convocar i regular la 
concessió de subvencions. No obstant això, en al·legacions es 
matisa que l’Ordre 17/2013 recull les bases establides pel Ministeri 
de Treball en l’Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny. 

6.2.2 Incidències específiques dels expedients revisats 

Els expedients revisats corresponen a subvencions concedides d’acord 
amb dos ordres: 
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- L’Ordre 13/2013, de 21 de maig, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca i regula la 
concessió de subvencions públiques destinades a fomentar 
l’ocupació per a persones amb discapacitat en l’exercici 2013, 
modificada per l’Ordre 36/2013, de 4 d’octubre, de la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació a fi d’ampliar les 
contractacions subvencionables. 

- L’Ordre 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la 
concessió de subvencions de foment de l’ocupació dirigida a 
emprenedors per a l’any 2013. 

Expedients revisats per subvencions concedides a l’empara de l’Ordre 13/2013, 
de 21 de maig 

a) Les línies revisades per subvencions concedides a l’empara 
d’aquesta Ordre són: 

1. Línia T2240 “0cupació amb discapacitat” 

 La dotació inicial de la línia de subvenció T2240 va pujar a 
21.171.000 euros. Durant l’exercici 2013 van disminuir els crèdits en 
2.740.000 euros. L’execució del pressupost definitiu ha sigut del 
52,6% i el grau de realització de les obligacions, del 25,4%, que és 
baix (vegeu quadre 10). 

 S’han revisat quatre expedients d’aquesta línia per import 
d’1.245.032 euros, que representen el 12,8% de les obligacions que 
s’hi reconeixen. Tots quatre pertanyen al subprojecte T2240 005 
“SEPO ajuda salarial CEE” i corresponen al capítol 4 del programa 
322.51. 

 S’ha detectat la incidència següent en els expedients revisats 
d’aquesta línia: 

- En els expedients amb els números 1, 2 i 4 de la mostra, si bé s’ha 
deixat evidència de l’avaluació realitzada de les sol·licituds sobre si 
els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a 
accedir a la subvenció, aquestes avaluacions manquen de data i 
signatura del responsable que les ha realitzades. 

A més a més, convé realitzar les següents observacions: 

- En l’expedient amb el número 1 de la mostra s’han realitzat 
dos pagaments per un import total de 376.512 euros, i, encara 
que l’import concedit haja sigut de 379.775 euros, s’han 
justificat 373.248 euros, de manera que a 31 de desembre 
corresponia reintegrar 3.264 euros. Aquesta situació es 
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regularitza en l’exercici 2014, i, després de la justificació 
definitiva, el beneficiari retorna 13.450 euros. 

- En l’expedient amb el número 2 de la mostra s’han realitzat 
dos pagaments per un import total de 366.181 euros calculats 
sobre el 50% de l’import justificat, 732.362 euros, i no sobre 
l’import concedit, 577.699 euros. En 2014, després de l’última 
justificació i per mitjà d’un tercer pagament de 195.975 euros, 
es regularitza la situació i finalment es realitza un AD/ per 
15.545 euros, que minora la subvenció concedida. 

2. Línia T2243 “Inversió foment ocupació de discapacitats” 

 La dotació inicial de la línia de subvenció T2243 ha pujat a 250.000 
euros. L’execució del pressupost definitiu va ser del 7,6% i el grau de 
pagament de les obligacions, del 0,0% (vegeu quadre 11). 

 S’ha revisat l’únic expedient executat en aquesta línia per import 
de 9.961 euros, que representa el 52,5% de les obligacions que s’hi 
reconeixen. Pertany al subprojecte T2243 060 “SPOE-Adaptació llocs 
persones amb discapacitat Almussafes” i correspon al capítol 7 del 
programa 322.51. Cal assenyalar així mateix que aquest expedient 
representa el 38,7% de les obligacions reconegudes del capítol 7 de 
despeses del SERVOF. 

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

Expedients revisats per subvencions concedides a l’empara de l’Ordre 17/2013, 
de 5 de juny 

a) Les línies revisades per subvencions concedides a l’empara 
d’aquesta Ordre són: 

1. Línia T0212 “Foment ocupació emprenedors” 

 La dotació inicial de la Línia de subvenció T0212 ha pujat a 
4.366.000 euros. Durant l’exercici 2013 s’augmentaren els 
crèdits en 635.200 euros. L’execució del pressupost definitiu va 
ser del 74,8% i el grau de pagament de les obligacions de 
l’11,7% (vegeu quadre 10). 

 S’han revisat cinc expedients d’aquesta línia per import de 
31.900 euros, que representen el 0,9% de les obligacions que 
s’hi reconeixen. Tots ells pertanyen al subprojecte T0212 175 
“SEPO-Autònoms menors de 45 anys” i corresponen al capítol 
4 del programa 322.51. 
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 Cal assenyalar que la subvenció corresponent a l’expedient 
amb el número 8 de la mostra va ser reintegrada per haver 
variat les circumstàncies del beneficiari d’acord amb les quals 
aquesta es va concedir. 

2. Línia T2446 “Foment ocupació dona emprenedora” 

La dotació inicial de la línia de subvenció T2446 ha pujat a 
2.500.000 euros. L’execució del pressupost definitiu va ser va 
ser del 94,6% i el grau de pagament de les obligacions, del 
21,6% (vegeu quadre 10). 

 S’han revisat cinc expedients d’aquesta línia per import de 
36.000 euros, que representen l’1,5% de les obligacions que s’hi 
reconeixen. Tots cinc pertanyen al subprojecte T2246 055 
"SEPO-Pla d’igualtat d’oportunitats autònomes menors de 45 
anys” i corresponen al capítol 4 del programa 322.51. 

b) L’única incidència general detectada en els expedients revisats per 
subvencions concedides a l’empara de l’Ordre 17/2013 es refereix a 
què: 

- En tots s’ha observat que la sol·licitud no figura en un registre 
que aplegue totes les sol·licituds rebudes. Això té una 
rellevància especial en aquest cas, perquè, segons l’article 8 de 
l’Ordre, les ajudes s’atorgaran per mitjà de concessió directa 
fins esgotar el crèdit disponible, segons l’ordre en què la 
sol·licitud haja tingut entrada, sempre que es complisca amb 
tots els requisits. 

Expedients revisats per subvencions atorgades en règim de concessió directa 

La dotació inicial de la línia de subvenció T1586 ha pujat a 300.000 euros. 
Durant l’exercici 2013 van augmentar els crèdits en 500.000 euros. 
L’execució del pressupost definitiu i el grau de realització de les 
obligacions va ser del 100,0% (vegeu quadre 12). 

S’han revisat les subvencions concedides en aquesta línia per import de 
800.000 euros, que representa el 100,0% de les obligacions que s’hi 
reconeixen. Pertany al subprojecte T1586 003 “Operacions de liquidació 
FSVE”, que va ser tramitat per concessió directa i pertany al capítol 4 del 
programa 322.54. 

Aquestes subvencions representen el 33,1% de les obligacions 
reconegudes per subvencions atorgades per concessió directa. 

La Llei de la Generalitat 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos per 
a l’exercici 2013, inclou 300.000 euros en el capítol IV, per al finançament 
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de les operacions de liquidació de la Fundació Servei Valencià d’Ocupació 
(d’ara en avant FSVO). 

La FSVO era un centre associat al SERVOF, i va ser creada en 1995 per la 
Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals. Des de llavors va 
realitzar funcions d’intermediació laboral i de suport de les àrees 
competencials del dit organisme. 

En compliment del que va acordar el Ple del Consell del 3 d’agost de 2012, 
el Patronat Rector de la FSVO va aprovar l’extinció de la dita Fundació en 
data de 26 de setembre de 2012. El procés de liquidació es va iniciar 
durant el darrer trimestre de 2012. 

D’acord amb l’informe elaborat per un despatx d’advocats, el 21 de 
desembre de 2012 el secretari de la Comissió Liquidadora de l'FSVO va 
certificar el dèficit financer de la Fundació per import d’1.624.907 euros, 
que va ser aprovat per unanimitat pels membres de la Comissió. 

Per poder afrontar les despeses generades com a conseqüència del 
procés de liquidació, una vegada la Comissió Liquidadora va tenir 
coneixement de l’estimació de pèrdues de l’FSVO, es va fer necessari 
disposar de finançament addicional que cobrís el cost del dit procés, ja 
que no podia ser atès amb els 300.000 euros inicialment previstos, i per 
Acord del Consell de 7 de juny de 2013 s’aprova incrementar la dotació 
de la línia de subvenció nominativa en 500.000 euros. 

Cal assenyalar que el 23 d’abril de 2013, d’acord amb un nou informe 
elaborat pel mateix despatx d’advocats, el secretari de la Comissió 
Liquidadora de l’FSVO va certificar que el dèficit que presentava l’Entitat, 
ja descomptats els 300.000 euros d’ingressos previstos per la subvenció 
de 2013, pujava a 466.211 euros. Aquest dèficit va ser aprovat per 
unanimitat pels membres de la Comissió. 

Ambdues subvencions, 300.000 i 500.000 euros, disposen d’una Resolució 
de concessió del director general del SERVOF de data 26 d’abril i 14 de 
juny de 2013, respectivament. 

S’ha sol·licitat els dos expedients de la concessió d’ambdues 
subvencions. En el primer, de 300.000 euros, s’indica que està justificada 
amb factures, nòmines i pagaments a la Seguretat Social. La 
documentació justificativa d’aquest expedient fa referència a 301.441 
euros, dels quals 31.229 euros corresponen als interessos d’una pòlissa 
de crèdit de l’FSVO i 270.212 euros a nòmines. El segon expedient, de 
500.000 euros, s’indica que es justifica amb la cancel·lació d’una pòlissa 
de crèdit, sense que es tinga constància de la destinació d’aquest crèdit i 
si es va utilitzar per a despeses relacionades amb l’objecte de la fundació, 
per no figurar en l’abast de la present fiscalització. 
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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 a més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit, 
destacant prèviament les d’informes d’anys anteriors que han sigut 
ateses per l’Entitat. 

Cal destacar que el SERVOF, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de 
Comptes de 7 de juliol de 2014, ha traslladat les mesures adoptades per a 
atendre les incidències indicades 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 atès les recomanacions següents, realitzades 
en informes anteriors. 

a.1) En 2014 s’han adoptat les mesures de coordinació necessàries 
pel òrgans responsables d’elaborar els pressupostos de la 
Generalitat i del SERVOF, per a la 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 6.1). 

a.2) L’Ordre per l’exercici 2013 per la qual es convoquen les 
subvencions destinades a contractar persones desocupades en 
programes d’ocupació pública d’interés general i social ja 
preveu la possibilitat de tramitar un acompte del 60% de la 
subvenció. 

a.3) Els criteris de selecció dels candidats al lloc de treball ja 
preveuen la possibilitat d’atorgar major puntuació a aquelles 
persones que disposen d’una formació addicional a la 
requerida per al lloc de treball. 

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

b.1)  Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en 
els aspectes que s’assenyalen en l’apartat 5.1. 

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

c.1) Millorar determinats aspectes en la tramitació de les ordres 
reguladores analitzades, que s’han posat de manifest en 
l’apartat 6.2). 


