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RESUM 

Les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts, aprovades 
per Acord de la Mesa de 9 de setembre de 2014, regulen el procediment 
d’aprovació del Compte General, en el qual s’insereix la fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. El primer Compte General objecte de fiscalització 
per aquesta Sindicatura va ser el corresponent a l’exercici 2015. 

En compliment de l’Acord adoptat per la Mesa de les Corts el 26 de juliol 
de 2016, hem efectuat l’auditoria financera dels comptes anuals que 
integren el Compte General de les Corts de l’exercici 2016, que va ser 
tramés inicialment a la Sindicatura el 24 d’octubre de 2017. Després de la 
revisió efectuada, l’interventor de les Corts va modificar el Compte 
General per a traslladar-lo a aquesta Institució, fet que va tenir lloc el 5 de 
juny de 2018. En el curs de l’auditoria financera també hem comprovat si 
la legalitat de les operacions revisades i, en particular, de la contractació 
és adequada. 

En la nostra opinió, el Compte General expressa la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera de les Corts a 31 de desembre de 2016, 
excepte per la limitació a l’abast en la revisió de l’immobilitzat no financer, 
igual com es va indicar en la fiscalització de l’exercici 2015. A més, en 
l’Informe es destaquen tres qüestions significatives que no afecten 
l’opinió, en relació amb la informació contractual, el romanent de 
tresoreria i les subvencions als grups parlamentaris. 

En la revisió efectuada sobre el compliment de la legalitat en les 
operacions revisades, s’han posat de manifest determinats 
incompliments en matèria de personal i contractació, si bé en alguns casos 
les Corts han adoptat o tenen previst adoptar mesures per a regularitzar-
los. 

En aquest segon exercici també hem formulat nombroses recomanacions 
per a la millora de la gestió economicoadministrativa de les Corts. Pel que 
fa a això, en fase d’al·legacions, les Corts han manifestat la seua voluntat 
de realitzar les actuacions que siguen necessàries per donar compliment i 
portar a efecte les dites recomanacions, així com implantar-ne algunes a 
partir de l’exercici 2018. 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible 
en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball 
realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts, aprovades 
per l’Acord de la Mesa de 9 de setembre de 2014, regulen el procediment 
d’aprovació del seu Compte General, en el qual s’insereix la col·laboració 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat 
que aquesta Institució emeta un informe sobre el Compte General de les 
Corts de l’exercici econòmic corresponent. 

La Intervenció de les Corts ha d’elaborar i informar sobre el Compte 
General per fer-ne la tramitació i remissió consegüents a la Sindicatura de 
Comptes. Aquest òrgan de control intern va ser creat mitjançant la 
modificació dels estatuts de govern i règim interior de la Institució 
parlamentària, aprovada també per l’Acord de la Mesa de 9 de setembre 
de 2014. En aquesta mateixa data, la Mesa va aprovar les normes de 
fiscalització de les despeses que s’hagen de finançar amb càrrec al seu 
pressupost. 

Totes aquestes normes representen un avanç important en el règim de 
transparència i control del procediment d’elaboració i aprovació del 
Compte General de les Corts, per mitjà de la implantació de la funció 
interventora i de la rendició de comptes a la Sindicatura de Comptes 
perquè emeta un informe sobre l’activitat que exerceixen les Corts en què 
es verifique el compliment de la legalitat vigent en l’exercici econòmic 
corresponent. Una vegada finalitzada la revisió que efectua la Sindicatura, 
el Compte General l’ha d’aprovar la Mesa de les Corts, en exercici de la 
seua autonomia. 

La Presidència de les Corts, en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa 
de 26 de juliol de 2016, va sol·licitar a aquesta Sindicatura la inclusió en el 
seu programa d’actuació la realització d’un informe sobre el seu Compte 
General corresponent a l’exercici 2016 d’acord amb el que preveu l’article 
19.i) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes.1 A l’efecte, aquesta Sindicatura de Comptes va 
acordar incorporat la fiscalització del Compte General de les Corts de 
l’exercici 2016 en el Programa Anual d’Actuació de 2017 i 2018. 

Aquest Informe recull l’auditoria financera efectuada per la Sindicatura de 
Comptes del Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016, 
que s’adjunta íntegrament en l’annex I. D’acord amb el que s’estableix en 
el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG), 
d’aplicació a les Corts, el Compte General integra els següents estats 
financers: el balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria. 

                                                
1  Llei 6/1985, modificada per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat. 
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En combinació amb l’auditoria financera dels comptes anuals, hem 
planificat i executat una revisió de compliment de legalitat, per emetre 
conclusions de seguretat limitada sobre si les activitats i operacions 
pressupostàries i financeres realitzades durant l’exercici 2016 són 
conformes en determinats aspectes significatius amb les normes 
aplicables a la gestió dels fons públics i, en particular, a la normativa 
contractual. La naturalesa, els objectius i l’abast del treball sobre el 
compliment van ser limitats si es comparen amb els previstos per a 
emetre una opinió amb seguretat raonable. El marc normatiu que hi és 
aplicable es detalla en l’apèndix 1 d’aquest Informe. 

La realització i publicació de l’Informe de la Sindicatura de Comptes sobre 
el Compte General de les Corts contribueix a garantir el compliment 
adequat dels principis i criteris comptables, com també de la normativa 
d’aplicació a la seua gestió econòmica i financera. A més, cal destacar 
aquest control extern regulat en la normativa de les Corts, que representa 
una mostra de rigor i transparència de la Institució, tant pel seu valor 
intrínsec com pel major abast i extensió dels procediments d’auditoria 
aplicats, en comparació amb altres institucions parlamentàries. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LES CORTS EN 
RELACIÓ AMB EL COMPTE GENERAL 

Els òrgans de govern i la Intervenció de les Corts són responsables 
d’elaborar i aprovar el Compte General de forma que expresse la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i 
dels resultats de les Corts, d’acord amb el marc normatiu d’informació 
financera d’aplicació i del control intern que consideren necessari per a 
permetre la preparació del Compte General lliure d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

Les responsabilitats dels òrgans de govern i de la Intervenció de les Corts 
en relació amb la formació, aprovació i rendició del Compte General estan 
establides en les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts 
i es resumeixen tot seguit: 

- El Compte General serà elaborat per la Intervenció de les Corts i 
remés, juntament amb un informe de la Intervenció de les Corts 
sobre aquest, al lletrat major, que elevarà ambdós documents a la 
Mesa abans del 15 de març de l’exercici següent, perquè el tramite. 

- Una vegada conegut i tramitat per la Mesa, el Compte General es 
remetrà a la Sindicatura de Comptes, juntament amb tota la 
documentació que aquesta sol·licite, perquè aquesta Institució 
emeta un informe sobre aquell. 

- L’esborrany d’Informe serà elaborat per la Sindicatura de Comptes 
en el termini de tres mesos i tramés a la Mesa de les Corts, que podrà 
formular les al·legacions que estime pertinents. Una vegada 
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analitzades les al·legacions, la Sindicatura de Comptes elaborarà 
l’Informe definitiu i el remetrà a les Corts. 

- La Mesa remetrà el Compte General de les Corts i l’Informe elaborat 
per la Sindicatura de Comptes a la Comissió de Govern Interior. 

- Oïda la Comissió de Govern Interior, el Compte General se sotmetrà 
a l’aprovació de la Mesa de les Corts. Una vegada aprovat i publicat 
en el Butlletí Oficial de les Corts,  juntament amb l’Informe emés per la 
Sindicatura de Comptes, el Compte General s’elevarà al Ple de les 
Corts per al seu coneixement. 

A més  de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, els 
òrgans de govern i la Intervenció de les Corts han de garantir que les 
activitats, operacions financeres i la informació reflectides en els comptes 
anuals són conformes a les normes que hi són d’aplicació, i establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris per a aquesta 
finalitat. En particular, han de garantir que les activitats relatives als 
processos de la contractació es realitzen d’acord amb la normativa 
corresponent. 

El Compte General de les Corts de l’exercici 2016 va ser elaborat, 
inicialment, per l’interventor el 10 d’octubre de 2017 i presentat a la 
Sindicatura de Comptes el 24 d’octubre de 2017, juntament amb l’informe 
de la Intervenció, en compliment de l’Acord de la Mesa de 17 d’octubre de 
2017. Després de la revisió efectuada per la Sindicatura de Comptes, 
l’interventor de les Corts va modificar el Compte General per a donar-ne 
trasllat a aquesta Institució, fet que va tenir lloc el 5 de juny de 2018. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals adjunts basada en la fiscalització realitzada i, si 
és el cas, formular conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les 
operacions revisades. Per a fer-ho, hem portat a terme el treball d’acord 
amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de 
control extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. Els dits principis exigeixen que complim els 
requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures 
d’incorreccions materials. 

Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
incloent-hi la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar aquestes valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant perquè les Corts 
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formulen els Comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments 
d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies, i no amb 
la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern. Una 
auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques 
comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades per les Corts, així com la valoració de la presentació dels 
comptes anuals presos en el seu conjunt. 

En l’àmbit de l’auditoria de compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, en general, i de la contractació, en particular, la 
revisió s’ha limitat bàsicament a aplicar procediments analítics i activitats 
d’indagació, així com a la revisió d’una mostra d’expedients de 
contractació. No hem portat a terme una auditoria sobre compliment 
general, de manera que la nostra conclusió proporciona solament 
seguretat limitada, d’acord amb el treball realitzat. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria amb excepcions i 
per fonamentar la nostra conclusió sobre el compliment de determinades 
obligacions legals i reglamentàries. 

4. FONAMENT DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Immobilitzat no financer 

La composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs que integren 
l’immobilitzat no financer de les Corts, que a 31 de desembre de 2016 ha 
ascendit a 36.350.889 euros, no es troben arreplegues en un inventari 
complet i actualitzat al tancament de l’exercici que permeta conciliar-los 
amb els registres comptables, tal com es va posar de manifest en l’informe 
de fiscalització de l’exercici anterior. En conseqüència, si bé hem 
comprovat les altes de l’exercici, no hem pogut verificar la raonabilitat del 
saldo a 31 de desembre de 2016 d’aquesta agrupació comptable ni el càlcul 
adequat de la despesa per amortitzacions de 2016, que ha ascendit a 
3.770.195 euros. 

En relació amb això, la nota 4.7 de la memòria indica que està pendent la 
revisió de l’inventari, per a fer-ne l’actualització i regularització comptable 
d’acord amb els criteris establits en el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 

Com a fet posterior, cal assenyalar que el 30 d’abril de 2018, les Corts han 
subscrit un contracte per a la prestació del servei d’elaboració de 
l’inventari, per un import de 21.780 euros (IVA inclòs) i un termini de 
duració de sis mesos. 
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5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pel possible efecte de la limitació a l’abast 
descrita en el paràgraf de l’apartat “Fonament de l’opinió amb 
excepcions”, el Compte General de les Corts adjunta expressa, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de les Corts a 31 de desembre de 2016, així com dels seus 
resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l’exercici anual 
acabat en la data esmentada. Tot això, d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera que hi és d’aplicació i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables i pressupostaris que s’hi contenen. 

6. ALTRES QÜESTIONS SIGNIFICATIVES QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

Encara que no es tracta d’assumptes que afecten l’opinió d’auditoria, per 
tal que s’entenga millor el nostre treball d’auditoria i les nostres 
responsabilitats com a auditors, posem de manifest el següent: 

a) Memòria 

 La nota 4.4.4 de la memòria conté un quadre resum, per àrees 
gestores de la despesa, dels contractes tramitats en l’exercici 2016, 
en el qual s’informa, fonamentalment, del tipus de contracte, el 
procediment d’adjudicació i l’import adjudicat, si és el cas, a 31 de 
desembre de 2016. La comprovació de la integritat i suficiència 
d’aquesta informació s’ha vist dificultada per la inexistència d’una 
unitat centralitzada de contractació que proporcione a aquesta 
Sindicatura de Comptes una relació certificada de tots els contractes 
formalitzats per les distintes unitats administratives de les Corts. En 
el procés d’obtenció d’informació, determinades unitats gestores no 
han facilitat a aquesta Sindicatura la relació sol·licitada de la seua 
activitat contractual, encara que sí que s’ha disposat d’informació de 
tots els contractes sol·licitats. 

b) Romanent de tresoreria 

 En l’exercici 2016, les Corts han modificat el criteri de 
comptabilització del romanent de tresoreria que cal reintegrar a la 
Generalitat, en aplicació del que disposa anualment la disposició 
addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat, tal 
com indica la nota 4.4.11 de la memòria. D’aquesta manera, el 
romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2015 no utilitzat per 
finançar les incorporacions de crèdit de l’exercici 2016, per un import 
de 2.847.336 euros, ha sigut comptabilitzat amb càrrec al pressupost 
de despeses del dit exercici, perquè siga reintegrat a la Generalitat. 
Aquest canvi de criteri, amb el qual estem d’acord, no afecta el 
superàvit de finançament de l’exercici 2016 ni el romanent de 
tresoreria a 31 de desembre de 2016. 
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 Quant a l’aplicació del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 
2016, mitjançant l’Acord de la Mesa de les Corts de 26 de juny de 2017 
es va aprovar el reintegrament a la Generalitat de 192.251 euros, 
tenint en compte les incorporacions de crèdit prèviament aprovades 
per 6.853.921 euros i un romanent de tresoreria de 7.046.172 euros. 
Això no obstant, després de modificar el romanent de tresoreria de 
l’exercici 2016, que finalment ha pujat a 7.530.887 euros, l’import que 
cal reintegrar a la Generalitat en aplicació de la disposició addicional 
primera de la Llei 11/2015, s’ha d’incrementar en 484.715 euros. 

c) Subvencions a grups parlamentaris 

D’acord amb el que estableix l’article 28.1 del Reglament de les Corts, 
les bases d’execució dels pressupostos de la Institució per a l’exercici 
2016 apleguen en la seua disposició addicional tercera les 
subvencions assignades a cadascun dels cinc grups parlamentaris: 
una subvenció fixa i idèntica per a tots, per un import anual de 
126.000 euros, i una altra de variable de 29.072 euros anuals per 
diputat. 

La nota 4.4.11 de la memòria detalla per conceptes l’execució 
pressupostària del capítol 4 de despeses, “Transferències corrents”. 
Les previsions definitives per subvencions als grups parlamentaris 
en l’exercici 2016 van ser de 3.614.805 euros, mentre que les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats van ascendir a 
3.534.660 euros, amb un grau d’execució del 97,8%. 

Les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts 
estableixen en l’article 34 que les subvencions assignades per les 
Corts als grups parlamentaris, si bé estan exemptes de fiscalització 
prèvia, estaran subjectes al règim de comptabilitat i control establit 
en l’article 28.3 del Reglament de les Corts i al que disposa l’article 
14.6 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics. L’article 28.3 del Reglament únicament disposa a 
aquests efectes que els grups parlamentaris hauran de portar una 
comptabilitat específica de les subvencions rebudes que posaran a 
disposició de la Mesa de les Corts quan els ho requerisquen i, en tot 
cas, en finalitzar el període de sessions. Pel que fa a això, la Mesa de 
les Corts, mitjançant l’Acord de 28 de maig de 2013, va aprovar el 
quadre de comptes a què havia d’ajustar-se la comptabilitat dels 
grups parlamentaris per a justificar les despeses realitzades en 
execució de la subvenció rebuda. 

No obstant això, al parer d’aquesta Sindicatura de Comptes, la 
presentació del quadre de comptes esmentat hauria d’acompanyar-
se de la documentació acreditativa necessària que permeta verificar 
els imports aplegats en els estats comptables i la seua necessitat o 
vinculació amb l’activitat subvencionada. En aquest sentit, l’article 
14.4 de la Llei Orgànica 8/2007 estableix que la normativa comptable 
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dels grups parlamentaris haurà de respectar els principis generals de 
la dita Llei en matèria de rendició de comptes. Quant a això, vegeu la 
recomanació de l’apartat 8.k) d’aquest Informe. 

Cal afegir que durant l’exercici 2016, les subvencions previstes es van 
veure reduïdes en 32.979 euros, com a conseqüència de la minoració 
practicada en les assignacions a dos grups parlamentaris per la baixa 
de dos diputats que van passar a ser no adscrits, com preveu l’article 
27 del Reglament. A aquests diputats, la Mesa de les Corts els va 
concedir una subvenció a justificar mitjançant la presentació de les 
factures acreditatives de la seua aplicació a la finalitat prevista i els 
seus corresponents justificants de pagament, per a atendre les 
despeses derivades de l’exercici de les seues funcions. En aquest 
sentit, vegeu la recomanació assenyalada en l’apartat 8.l) de 
l’Informe. 

D’altra banda, amb la sol·licitud prèvia dels grups parlamentaris, la 
Mesa de les Corts va aprovar, mitjançant l’Acord de 23 de juny de 
2015, la subvenció finalista per a finançar les despeses d’aparcament 
dels membres dels grups parlamentaris durant la IX Legislatura, per 
un import conjunt màxim anual per a 2016 de 95.000 euros, a 
distribuir entre els cinc grups en funció del nombre de diputats. Per 
al reintegrament de les despeses d’estacionament, el síndic ha de 
presentar les factures expedides a nom del grup que representa i els 
justificants de pagament. Pel que fa a això, per a una major 
transparència, es recomana que les bases d’execució pressupostària 
continguen la totalitat de les subvencions que s’han de concedir als 
grups parlamentaris, en aplicació del que disposa l’article 28.1 del 
Reglament de les Corts. 

Addicionalment, com a part de la fiscalització realitzada, en l’apèndix 2 
s’inclou un detall d’altres observacions i constatacions que, si bé no 
afecten l’opinió, aquesta Sindicatura considera que poden ser d’interés 
per als destinataris i usuaris d’aquest Informe. 

7. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2016 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics relacionada en l’apèndix 1. 

En matèria de personal 

a) La cobertura de llocs de treball de manera temporal ha d’atenir-se als 
límits establits en l’Estatut de Personal de les Corts i en la Llei 
10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, mentre 
que siga aplicable al personal de les Corts. 



Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord 
adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 

10 

Pel que fa a això, en fase d’al·legacions les Corts informen de les 
mesures adoptades en 2018 per la Institució a fi de reduir la 
temporalitat de la provisió interina de llocs de treball. 

b) Els conceptes retributius i indemnitzatoris que integren la nòmina 
dels diputats de les Corts es troben regulats en  l’Acord de la Mesa de 
29 de juny de 2004 sobre l’estructura de les retribucions, conceptes 
indemnitzatoris i ajudes aplicables als diputats i diputades de les 
Corts Valencianes i la seua quantia es determina anualment en les 
bases d’execució pressupostària.  

 No obstant això, en la revisió del pagament de les nòmines, s’ha 
comprovat que l’ingrés de les retribucions i indemnitzacions dels 
diputats que integren tres grups parlamentaris s’efectua en el 
compte corrent que designa expressament cada membre de la 
Cambra a nom del grup parlamentari o del partit polític al qual 
pertany (encara que no en tots els casos), tal com es documenta en 
l’expedient. Amb independència de les implicacions legals que 
pogueren derivar-se per als ens perceptors, aquesta pràctica no 
permet comprovar les retribucions que posteriorment puga percebre 
el diputat a càrrec del grup parlamentari o del partit polític, en 
detriment dels principis de control i transparència. D’acord amb el 
que disposa la norma segona, apartat 3, de fiscalització de la despesa 
de les Corts, en els expedients de reconeixement d’obligacions i 
proposta de pagaments ha de comprovar-se la identificació del 
compte bancari de què és titular el creditor directe. 

c) D’acord amb el que disposa l’article 61 de l’estatut del personal de les 
Corts, les convocatòries d’oferta pública d’ocupació han d’aprovar-se 
i publicar-se anualment i incloure, almenys, els llocs ocupats 
temporalment. Durant 2011 i 2016 es van convocar oposicions per a 
la provisió de llocs de treball sense la publicació prèvia de les 
respectives ofertes d’ocupació. L’última oferta d’ocupació aprovada 
per les Corts es va publicar el 5 de febrer de 2007. 

 No obstant això, cal assenyalar com a fet posterior que el 23 de febrer 
de 2018, s’ha publicat l’Acord de la Mesa de les Corts de 30 de gener 
del dit any, de creació, modificació, supressió i reclassificació de les 
places de la plantilla de personal de les Corts. En aquest Acord es 
preveu la creació de dinou places, la supressió de sis i la 
reclassificació de dues places, tot això amb la finalitat de 
reorganitzar la Secretaria General de la Institució i reduir la 
temporalitat existent en la cobertura actual dels seus llocs de treball. 

En fase d’al·legacions, s’informa que la Mesa de les Corts va aprovar 
en la reunió del dia 6 de juny de 2018, l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’exercici 2018, integrada per un total de 31 places. 



Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord 
adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 

11 

d) Les gratificacions als funcionaris de policia previstes en la disposició 
addicional segona de l’estatut del personal de les Corts s’han 
d’incloure en la base de cotització a la Seguretat Social, com disposa 
l’article 109.2 de la Llei General de la Seguretat Social. 

En matèria de contractació 

e) En cinc expedients de contractació subscrits en els exercicis 2015 i 
2016, les Corts no van sol·licitar als respectius contractistes, amb 
anterioritat a la signatura dels contractes, el reintegrament de les 
despeses dels anuncis oficials prèviament abonats per la Institució, 
com estableixen els respectius plecs de condicions administratives. 
No obstant això, aquesta situació ha sigut regularitzada en el primer 
trimestre de 2018. 

f) L’objecte i el preu del contracte definits en els plecs de condicions de 
l’expedient de contractació per a la prestació del servei de cafeteria 
(CVA 40/15), formalitzat el 19 d’agost de 2016, no inclouen la totalitat 
dels serveis que ha de prestar el contractista, segons la informació 
prèvia disponible. S’incompleix així el que disposa l’article 88 del 
TRLCSP, en relació amb el càlcul del valor estimat del contracte. 
Quant a l’execució del contracte, en l’expedient no consten 
determinats requeriments previstos en el plec de condicions 
administratives com ara: l’informe trimestral del supervisor a la 
Secretaria General, la realització d’una enquesta semestral de 
qualitat del servei i l’acreditació de l’extensió de l’assegurança de 
responsabilitats que ha de contractar l’adjudicatari. 

g) Els criteris de valoració de les ofertes del contracte CV 14/15, per a la 
prestació del servei integral d’higiene ambiental, inclouen 
paràmetres que han de valorar-se en la fase prèvia d’admissió a la 
licitació, concretament en l’exigència de solvència tècnica (article 78 
del TRLCSP), atés que es tracta de requisits que han de complir tots 
els licitadors per a la prestació adequada del servei. A més, als plecs 
de condicions administratives els falta concreció quant als criteris 
que cal tenir en consideració i a la forma d’assignar la puntuació als 
dits aspectes (aportació de mitjans personals, amb 5 punts sobre 40 i 
mitjans materials, amb 10 punts sobre 40), en detriment del principi 
de transparència previst en l’article 139 del TRLCSP.  

h) En la revisió de l’execució del contracte CVA 284/14, per a la prestació 
del servei d’emmagatzematge i custòdia de mobles i altres efectes, 
durant l’exercici 2016, s’ha observat que l’empresa contractista ha 
comunicat a les Corts un canvi en la ubicació i en la capacitat del 
magatzem contractat. Aquesta modificació contractual no ha sigut 
aprovada per la Mesa de les Corts ni s’ha tramitat d’acord amb el que 
preveuen el plec de condicions administratives particulars i l’article 
219 del TRLCSP. 
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i) L’expedient de contractació CV 55/11, per a la prestació del servei de 
vigilància, va ser subscrit el 29 de setembre de 2011, per un període 
de quatre anys, prorrogable dos anys més. En la revisió efectuada de 
l’execució contractual de l’exercici 2016 s’ha posat de manifest que, 
mitjançant sengles acords de la Mesa de les Corts de 27 de maig de 
2015 i 28 de juny de 2016, s’autoritzen les respectives pròrrogues 
contractuals. Pel que fa a això, hi ha un informe tècnic que proposa 
modificar les condicions del contracte per a la millora en el cost i en 
la qualitat de la prestació del servei, que no ha sigut pres en 
consideració als efectes d’una nova licitació. L’expedient de la segona 
pròrroga no conté l’informe jurídic previ i el preceptiu informe de la 
Intervenció, fet que incompleix el que disposen les normes de 
fiscalització de les Corts. 

 També s’ha observat que el contractista no ha executat des de l’any 
2014 la millora contractual, oferida i valorada en l’adjudicació, de 
lliurar les gratificacions estipulades en el contracte al personal 
adscrit a la prestació del servei.  

 En la data de realització del present treball (abril de 2018), està 
pendent de resolució el recurs contenciós administratiu presentat 
per l’empresa contractista en què reclama el pagament de 94.747 
euros en concepte d’interessos de demora per retard en el pagament 
més el 10% d’indemnització per costos de cobrament.  

j) La disposició addicional sisena de les bases d’execució del 
pressupost de les Corts per a l’exercici 2016 estableix que 
l’adjudicació dels contractes menors per import igual o superior a 
3.000 euros (IVA exclòs) requerirà per a la seua aprovació que s’hagen 
sol·licitat almenys tres ofertes, sempre que això siga possible. No 
obstant això, en sis casos analitzats no s’ha atès aquest requeriment 
i en cap cas s’aporta el certificat de grup empresarial exigit en la 
referida disposició addicional. A més, per a fer una fiscalització 
adequada de la despesa, l’òrgan gestor hauria d’adjuntar al 
document comptable els pressupostos sol·licitats. 

 En dos casos hi ha diversos contractes tramitats com a menors que, 
a la vista de les circumstàncies concurrents, haurien d’haver-se 
sotmés als principis de publicitat i concurrència i al que disposa 
l’article 86 del TRLCSP. Un cas correspon a la prestació de serveis 
accessoris al contracte principal de manteniment de les 
instal·lacions de climatització, per un import conjunt de 28.437 
euros, i l’altre cas es refereix al servei de manteniment del sistema 
d’alimentació ininterrompuda (SAI) per un import anual de 17.659 
euros, que hauria d’haver sigut objecte de licitació tenint en compte 
la necessària continuïtat en la prestació del servei i la limitació 
temporal d’un any per als contractes menors, prevista en l’article 
23.3 del TRLCSP. 
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k) En tres contractes menors, els respectius acords de la Mesa de les 
Corts d’adjudicació són anteriors a la fiscalització de l’interventor, fet 
que incompleix el que disposen les normes de fiscalització i les de 
règim econòmic i pressupostari de les Corts. 

l) Pel que fa a la informació publicada en el perfil de contractant de les 
Corts, s’ha comprovat que nou contractes menors, inclosos en les 
relacions de contractes certificades pel servei d’informàtica i pel 
servei mèdic, no han sigut publicats en el perfil de contractant. 
Tampoc s’han publicat, en dos casos, les pròrrogues contractuals. 

m) Durant 2016 s’han efectuat pagaments per import, almenys, de 
458.229 euros, que superen el termini màxim legal previst en l’article 
216.4 del TRLCSP. En fase d’al·legacions, les Corts manifesten que 
aquest incompliment es produeix com a conseqüència de 
l’endarreriment del Consell de la Generalitat en els lliuraments de 
fons. 

8. RECOMANACIONS 

Les Corts, a més d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en els 
apartats anteriors, haurien de tenir en compte les recomanacions que tot 
seguit es relacionen per a millorar la seua gestió administrativa. 

Control intern 

a) Les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts 
regulen els procediments als quals s’ha de sotmetre la gestió 
pressupostària i financera de la Institució, com també el control 
intern que ha d’exercir la Intervenció mitjançant la funció 
interventora i el control financer. A l’efecte, les normes de 
fiscalització de les despeses pressupostàries de les Corts 
desenvolupen de manera detallada, per tipus de despesa i 
procediment de contractació, l’exercici de la funció d’intervenció 
prèvia de la despesa. 

 En la revisió efectuada sobre els expedients de despesa hem observat 
determinades debilitats en els procediments de gestió i control de la 
despesa que la Intervenció i els serveis gestors haurien de tenir en 
compte per a la millora dels seus procediments, com ara: la 
necessària remissió de totes les propostes de despesa subjectes a 
fiscalització prèvia a la Intervenció per a l’exercici de la funció 
interventora i la millora del registre d’advertiments amb la 
identificació de l’expedient fiscalitzat. També es considera necessari 
iniciar les actuacions de control financer previstes en l’article 24 de 
les referides normes sobre règim econòmic i pressupostari, en relació 
amb els expedients no sotmesos a intervenció prèvia plena, recollits 
en l’article 34 de les dites normes. 



Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord 
adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 

14 

Gestió de personal 

b) Es reitera la recomanació d’actualitzar la relació de llocs de treball 
del personal de les Corts, com a instrument tècnic necessari per a 
organitzar i racionalitzar les seues necessitats de personal, d’acord 
amb el que es preveu en l’article 8 de l’estatut del personal de la 
Institució. En aquest sentit, cat tenir en compte que la relació de llocs 
de treball vigent a 31 de desembre de 2016 va ser aprovada 
mitjançant l’Acord de la Mesa de les Corts de 30 de novembre de 1998 
i que aquest Acord ha sigut modificat, a la data d’elaboració d’aquest 
Informe, en 24 ocasions. 

c) Es recomana que s’adopten els acords pertinents a fi de reduir la 
temporalitat existent actualment en els llocs de treball de les Corts, 
tenint en compte que hi ha llocs ocupats de manera interina per 
períodes superiors a quinze anys. En particular, s’hauria de revisar la 
duració de la relació professional dels funcionaris interins, el 
nomenament dels quals ha d’obeir a raons de necessitat i urgència 
per a la cobertura de llocs de treball de manera temporal. 

d) Entre els conceptes retributius dels diputats de les Corts previstos en 
la disposició addicional primera de les bases d’execució 
pressupostària de l’exercici 2016 i en l’Acord de la Mesa de 29 de juny 
de 2004, es troben els següents: Indemnització exercici de la funció i 
quilometratge, a justificar mitjançant la presentació del certificat 
d’empadronament. Això no obstant, la quantia que s’ha de percebre 
pels complements esmentats, de naturalesa variable, es determina 
en funció de la declaració responsable presentada pels diputats. 

 A fi de facilitar les funcions de comprovació i de fiscalització per part 
dels òrgans responsables de les Corts, es recomana determinar la 
documentació addicional que han de presentar els diputats que es 
considere necessària a l’efecte per a fer-ne l’acreditació consegüent. 

e) Per a una utilització adequada del pressupost com a instrument de 
gestió de la despesa, les consignacions pressupostàries del capítol 1, 
“Despeses de personal”, s’haurien de determinar en funció de les 
previsions reals d’ocupació de llocs de treball i no mitjançant 
increments automàtics sobre les dotacions de l’exercici anterior. 

 Aquesta recomanació ha sigut adoptada en el pressupost de 2018. 

Gestió contractual 

f) L’estructura administrativa de les Corts no disposa d’una unitat 
específica responsable de la seua gestió contractual, sinó que són les 
distintes àrees o serveis proponents els qui gestionen els respectius 
expedients de despesa. Aquesta falta de segregació de funcions entre 
gestió i contractació dificulta el bon funcionament del control intern 
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de les Corts i no garanteix el compliment adequat de la normativa de 
contractació administrativa ni la integritat i fiabilitat de la 
informació que es conté en la memòria. 

 En conseqüència, es recomana centralitzar la gestió de la 
contractació en una unitat administrativa responsable en 
coordinació amb la Intervenció, que permeta un major control i 
seguiment de l’activitat contractual  de la Institució, així com un 
compliment millor de la normativa d’aplicació. 

g) El procediment especial de reconeixement extrajudicial de crèdits, 
tramitats per un enriquiment injust per a la Institució derivat de 
l’existència d’obres, serveis o subministraments prestats 
efectivament a les Corts, hauria de tenir un caràcter extraordinari 
que s’hauria de justificar degudament en l’expedient. 

h) La prestació continuada dels serveis d’assistència tècnica 
informàtica per part de les mateixes persones assignades per 
l’empresa contractista podria originar contingències de caràcter 
laboral que les Corts han de tenir en compte, raó per la qual es 
recomana revisar les necessitats de contractació d’aquest tipus de 
serveis a fi de determinar amb la major precisió possible les 
prestacions que cal realitzar i evitar el risc que es consolide com a 
personal de les Corts el procedent de l’empresa contractista. 

Comptabilitat i control de la despesa 

i) Pel que fa a les despeses satisfetes per caixa, es reitera la 
recomanació de l’informe de l’exercici 2015, quant al fet que la 
utilització dels sistemes de pagament per justificar i/o els acomptes 
de caixa fixa s’hauria de desenvolupar mitjançant un procediment 
d’acord amb el que estableixen els articles 17 i 18, respectivament, 
de les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts, tal 
com indica la Intervenció en el seu informe de 16 de juliol de 2016. 

 j) Per fer un control intern adequat de les despeses en atencions 
protocol·làries i representatives es recomana motivar-les 
suficientment mitjançant una memòria explicativa de la necessitat 
o interés per a les Corts i un detall dels distints tipus de despeses per 
realitzar i persones responsables d’aquestes, perquè en facen 
l’acreditació consegüent. 

k) Es recomana desenvolupar reglamentàriament el procediment de 
concessió i justificació de les despeses per disposició de la targeta de 
pagament directe del peatge d’autopistes (“Via T”), per a fer-ne un 
control i seguiment adequats. 
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Gestió de les transferències corrents 

l)  Es recomana un major desenvolupament normatiu de les 
subvencions als grups parlamentaris, que incloga almenys la 
naturalesa de les despeses que cal realitzar en execució de l’activitat 
parlamentària, la forma d’acreditació i els procediments de control 
sobre aquestes. 

m) Hauria de regular-se el procediment de concessió, justificació, 
control i publicació de les subvencions que es poden concedir als 
diputats no adscrits, atenent el que disposa el Reglament de les 
Corts. 

n) Els procediments de concessió de subvencions mitjançant convenis 
de col·laboració s’haurien de sotmetre a la normativa general de 
subvencions d’aplicació a la Generalitat, a fi de millorar-ne la 
seguretat jurídica i transparència. A aquest efecte, haurien 
d’observar-se les recomanacions i indicacions que apleguen els 
informes jurídics i de fiscalització dels expedients respectius. 

o) Pel que fa al control i comptabilització de les assistències a reunions, 
plens i comissions dels diputats, es manté la recomanació de 
desenvolupar un procediment que regule la documentació 
acreditativa que la unitat administrativa responsable ha de presentar 
a la Intervenció perquè en faça la fiscalització consegüent i la 
comptabilització posterior. 
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APÈNDIX 1. MARC NORMATIU 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en la aquesta 
fiscalització és la següent: 

Normativa de caràcter general 

- Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 
d’abril. 

- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2016. 

- Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.2 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana.3 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.2  

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.2  

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

Normativa pròpia 

- Reglament de les Corts. Text consolidat aprovat pel Ple de les Corts 
de 18 de desembre de 2006. 

- Estatut del personal de les Corts, aprovat per el Ple de les Corts de 16 
de juny de 2010. 

                                                
2 Alguns dels seus preceptes, segons el parer d'aquesta Sindicatura, podrien ser aplicables a les 

Corts. 

3 L’Estatut del personal de les Corts estableix en la seua disposició final primera que aquesta Llei 
i l'Estatut bàsic de l'empleat públic seran aplicables subsidiàriament al personal dels Corts. 
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- Acord de la Mesa de les Corts d’11 de novembre de 2014 i de 23 de 
juny de 2015 sobre delegació de competències en matèria de despesa. 

- Normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts, 
aprovades per l’Acord de la Mesa de les Corts de 9 de setembre de 
2014. 

- Normes de fiscalització de les despeses que hagen de finançar-se 
amb càrrec al pressupost de les Corts, aprovades per l’Acord de la 
Mesa de les Corts de 9 de setembre de 2014. 

- Projecte de pressupostos de les Corts Valencianes i bases d’execució 
del pressupost de l’exercici 2016, aprovades per la Mesa de les Corts 
el 20 d’octubre de 2015. 

- Acord de la Mesa de les Corts, de 29 de març de 2007, sobre les 
condicions de treball del personal de les Corts. 

- Acord de la Mesa de les Corts, de 29 de juny de 2004, sobre 
l’estructura de les retribucions, conceptes indemnitzatoris i ajudes 
aplicables als diputats i diputades de les Corts. 

- Estatuts de Govern i Règim Interior, aprovats per la Mesa de les Corts 
de 20 d’abril de 1989 i modificació de 13 d’octubre de 2014. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ 

1. Balanç 

1.1 Aspectes generals 

El Compte General de les Corts conté en el seu apartat 1 el balanç a 31 de 
desembre de 2016, de manera comparada amb l’exercici anterior, que tot 
seguit es mostra per epígrafs, en euros: 

Quadre 1.  Balanç 

Actiu 31-12-2016 31-12-2015 Variació  

A)  Immobilitzat 36.427.967 38.965.044 -6,5%  

I.    Inversions destinades a l’ús general 383.671 383.671 0,0%  

II.   Immobilitzacions immaterials 1.070.279 1.105.086 -3,1%  

III.  Immobilitzacions materials 34.896.939 37.384.524 -6,7%  

V.   Inversions financeres permanents 77.078 91.763 -16,0%  

C)  Actiu circulant 8.777.852 13.690.363 -35,9%  

II.   Deutors 4.652.969 11.279.143 -58,7%  

III.  Inversions financeres temporals 62.808 77.004 -18,4%  

IV.  Tresoreria 4.034.551 2.334.216 72,8%  

V.   Ajustos per periodificació 27.524 0 -  

Total actiu 45.205.819 52.655.407 -14,1%  

     

Passiu 31-12-2016 31-12-2015 Variació  

A)  Fons propis 43.027.640 45.404.715 -5,2%  

I.     Patrimoni 59.757.134 59.757.134 0,0%  

III.  Resultats d’exercicis anteriors -14.352.419 -13.690.126 -4,8%  

IV.  Resultats de l’exercici -2.377.075 -662.293 -258,9%  

B)  Provisions per a riscos i despeses 278.376 0 -  

D)  Creditors a curt termini 1.899.803 7.250.692 -73,8%  

II.  Deutes amb entitats de crèdit 0 5.674.031 -100,0%  

III. Creditors 1.899.803 1.576.661 20,5%  

Total passiu 45.205.819 52.655.407 -14,1% 

1.2 Immobilitzat no financer 

En el següent quadre es mostra el desglossament dels moviments dels 
distints elements que componen l’immobilitzat no financer de les Corts a 
31 de desembre de 2016, en euros: 
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Quadre 2.  Immobilitzat no financer 

Concepte 
Saldo 

31-12-2015 
Addicions Baixes 

Saldo 
31-12-2016 

Béns del patrimoni històr., artíst. i cultural 383.671 0 0 383.671 

I. Inversions destinades a l’ús general 383.671 0 0 383.671 

Despeses en investigació i desenvolupament 284.810 1.784 0 286.593 

Aplicacions informàtiques 1.409.617 149.431 0 1.559.047 

Propietat intel·lectual 165.781 0 0 165.781 

II.  Immobilitzat immaterial 1.860.208 151.215 0 2.011.421 

Terrenys i béns naturals 367.763 0 0 367.763 

Construccions 70.850.207 348.214 0 71.198.421 

Instal·lacions tècniques 532.407 392.744 0 925.151 

Maquinària 5.473.525 42.829 0 5.516.354 

Utillatge 10.602 0 0 10.602 

Mobiliari i equips d’oficina 3.489.680 37.213 0 3.526.893 

Equips procés informació 6.356.386 201.373 0 6.557.760 

Elements de transport 1.123.494 0 0 1.123.494 

Un altre immobilitzat 3.382.066 74.215 0 3.456.281 

III. Immobilitzacions materials 91.586.130 1.096.588 0 92.682.719 

Subtotal 93.830.009 1.247.803 0 95.077.811 

Amortitzacions -54.956.727 -3.770.195 0 -58.726.922 

Valor net comptable 38.873.281 -2.522.392 0 36.350.889 

En l’apartat 4 a) de l’Informe s’exposa la limitació a l’abast en la 
comprovació de la raonabilitat del saldo de l’“Immobilitzat no financer” a 
31 de desembre de 2016 i del càlcul adequat de la dotació a l’amortització 
de l’exercici.  

Per a fer una valoració adequada de l’“Immobilitzat no financer” al 
tancament de l’exercici, es recomana considerar, a més de la depreciació 
o obsolescència real, l’avaluació dels indicis de deteriorament dels 
elements de l’immobilitzat comptabilitzats, ja que la diferència entre el 
seu valor comptable i el seu valor recuperable poguera ser significativa.  

1.3 Deutors 

El saldo a 31 de desembre de 2016 d’aquest epígraf del balanç ascendeix a 
4.652.969 euros, el desglossament del qual mostra en el següent quadre, 
en euros: 
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Quadre 3. Deutors 

Compte Deutors Saldo  
31-12- 2016 

Saldo 
31-12-2015 

430 De pressupost corrent 4.645.986 11.044.480 

431 De pressupostos tancats 4.980 233.539 

Total deutors pressupostaris 4.650.966 11.278.019 

440 Deutors per IVA repercutit 1.807 904 

449 Altres deutors no pressupostaris 196 221 

Total deutors no pressupostaris  2.003 1.125 

La pràctica totalitat del saldo del compte 430 “Deutors de pressupost 
corrent” correspon als imports pendents de rebre de la Generalitat en 
execució del pressupost de 2016, per 4.636.876 euros. 

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2016, que 
s’aplega en l’apartat 2 dels comptes anuals de les Corts, es mostra de 
manera resumida en el quadre següent, en euros: 
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Quadre 4. Compte del resultat econòmic i patrimonial  

Deu 2016 2015 Variació 

A) DESPESES 30.449.731 29.519.531 3,2% 

1. Despeses funcionament serveis i prestacions socials 23.697.657 22.859.477 3,7% 

a) Despeses de personal 15.609.452 15.478.690 0,8% 

a.1) Sous, salaris i assimilats 12.809.001 12.580.479 1,8% 

a.2) Càrregues socials 2.800.451 2.898.211 -3,4% 

c) Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 3.770.195 3.528.758 6,8% 

e) Altres despeses de gestió 4.316.942 3.819.768 13,0% 

f) Despeses financeres i assimilables 1.067 32.261 -96,7% 

2. Transferències i subvencions 6.549.026 3.789.397 72,8% 

a) Transferències corrents 2.847.336 0 - 

b) Subvencions corrents 3.701.691 3.789.397 -2,3% 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 203.048 2.870.657 -92,9% 

a) Pèrdues procedents de l’immobilitzat 174.155 0 - 

d) Despeses procedents de l’immobilitzat 28.893 2.870.657 -99,0% 

Haver 2016 2015  Variació 

B) INGRESSOS 28.072.656 28.857.239 -2,7% 

2. Altres ingressos gestió ordinària 69.816 106.003 -34,1% 

c) Altres ingressos de gestió 69.748 105.943 -34,2% 

f) Altres ingressos i ingressos assimilats 68 60 13,3% 

3. Transferències i subvencions 28.002.840 28.002.810 0,0% 

a) Transferències corrents 27.342.240 27.523.265 -0,7% 

c) Transferències de capital 660.600 479.545 37,8% 

4. Guanys i ingressos extraordinaris 0 748.426 -100,0% 

d) Ingressos i beneficis d’altres exercicis 0 748.426 -100,0% 

Desestalvi -2.377.075 -662.292 258,9% 

3. Estat de liquidació del pressupost 

L’apartat 3 dels comptes anuals de les Corts aplega la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016, que es compon dels estats següents:  

a) Liquidació del pressupost de despeses (apartat 3.1) 

b) Liquidació del pressupost d’ingressos (apartat 3.2) 

c) Resultat pressupostari (apartat 3.3) 
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3.1 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari que mostra l’apartat 3.3 del Compte General de 
les Corts, adaptat a la terminologia i classificació del Pla General de 
Comptabilitat Pública s’aplega en el quadre següent, en euros: 

Quadre 5. Resultat pressupostari 

Conceptes Import 

1. Drets reconeguts nets 28.150.743 

2. Obligacions reconegudes netes 27.511.577 

I. Resultat pressupostari (1-2) 639.166 

II. Variació neta de passius financers 0 

III. Saldo pressupostari de l’exercici 639.166 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 4.362.280 

4. Desviacions de finançament positives 0 

5. Desviacions de finançament negatives 0 

IV. Superàvit de finançament de l’exercici (1-2+3) 5.001.446 

Com s’observa en el quadre anterior, el saldo pressupostari de l’exercici, 
per 639.166 euros, s’incrementa en 4.362.280 euros pels crèdits gastats 
finançats amb romanent de tresoreria. D’aquest increment, 2.847.336 
euros corresponen a les despeses comptabilitzades pel reintegrament a la 
Generalitat del romanent de tresoreria de l’exercici 2015, en aplicació de 
la disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat. 

4. Liquidació del pressupost de despeses 

4.1 Aspectes generals 

En el quadre següent es mostra la liquidació del pressupost de despeses 
que consta en l’apartat 3.1 del Compte General, en euros: 
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Quadre 6.  Liquidació del pressupost de despeses 

Capítol Crèdits 
inicials Modif. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes pagaments Pendent  

pagament 
Grau 
exec. 

Grau 
compl. 

1. Despeses de personal 18.030.298 221.827 18.252.125 15.573.927 15.571.767 2.160 85,3% 100,0% 

2. Despeses de 
funcionament 

5.216.348 857.763 6.074.111 4.090.547 3.910.227 180.320 67,3% 95,6% 

3. Despeses financeres 141.000 0 141.000 1.067 1.067 0 0,8% 100,0% 

4. Transferències corrents 3.954.585 2.929.706 6.884.290 6.549.026 6.549.026 0 95,1% 100,0% 

6.. Inversions reals 636.600 2.287.011 2.923.611 1.247.804 1.235.628 12.176 42,7% 99,0% 

8. Actius financers 24.000 66.361 90.361 49.206 49.206 0 54,5% 100,0% 

Total 28.002.831 6.362.668 34.365.499 27.511.577 27.316.921 194.656 80,1% 99,3% 

Com s’observa en el quadre anterior, les previsions inicials de despeses 
s’han vist incrementades en 6.362.668 euros, que corresponen, d’una 
banda, a la incorporació dels romanents de crèdit de 2015, per 3.515.332 
euros (Acord de la Mesa de les Corts de 24 de maig de 2016) i d’altra banda, 
al reintegrament a la Generalitat de 2.847.336 euros del romanent de 
tresoreria de 2015 no utilitzat per a finançar les incorporacions de crèdit, 
tal com detalla la nota 4.4.11 de la memòria. 

4.2 Despeses de personal 

En el quadre següent es mostra l’execució pressupostària, per articles, del 
capítol 1 del pressupost de despeses, en euros: 

Quadre 7.  Despeses de personal 2016 

Article pressupostari 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
pagaments 

Grau 
d’execució 

Alts càrrecs (diputats) 6.417.185 5.563.235 5.563.235 86,7% 

Personal eventual 1.050.647 733.033 733.033 69,8% 

Funcionaris 7.573.814 5.914.261 5.914.261 78,1% 

Laboral fix 31.783 20.671 20.671 65,0% 

Altre personal 14.000 427.872 427.872 3.056,2% 

Incentius al rendiment 115.154 150.949 150.949 131,1% 

Quotes, prest. i desp. socials a càrrec emp. 3.049.542 2.763.906 2.761.746 90,6% 

Total 18.252.125 15.573.927 15.571.767 85,3% 

El grau d’execució de les obligacions reconegudes en 2016, per un import 
de 15.573.927 euros, ha sigut del 85,3%, mentre que els pagaments han 
arribat a la pràctica totalitat de les obligacions reconegudes. Pel que fa a 
això, com es va posar de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
2015, les consignacions pressupostàries del capítol 1 no es determinen en 
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funció de les previsions reals d’ocupació de llocs de treball sinó mitjançant 
increments automàtics sobre les dotacions de l’exercici anterior.  

D’altra banda, l’execució pressupostària de l’exercici 2016 no s’ha ajustat 
al nivell de viculació de crèdits previst en l’article 6 de les bases d’execució. 
En aquest sentit, s’ha observat que les consignacions previstes en “Un 
altre personal” (retribucions del personal interí), per un import de 14.000 
euros, no cobreixen les obligacions reconegudes de l’exercici, que han 
pujat a 427.872 euros. Aquesta insuficiència pressupostària també 
s’observa en l’article “Incentius al rendiment”, que aplega les 
gratificacions al personal col·laborador (cos de policia). 

Les obligacions reconegudes de l’exercici 2016 han augmentat un 3,1% pel 
que fa a l’exercici anterior, com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 8. Variació de les despeses de personal 

Article 2016 2015 Variació 

Alts càrrecs 5.563.235 5.157.953 7,9% 

Personal eventual 733.033 832.278 -11,9% 

Funcionaris 5.914.261 5.877.065 0,6% 

Laboral fix 20.671 33.357 -38,0% 

Altre personal 427.872 416.817 2,7% 

Incentius al rendiment 150.949 143.962 4,9% 

Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec emp. 2.763.906 2.642.813 4,6% 

Total  15.573.927 15.104.245 3,1% 

En “Alts càrrecs” s’observa un increment del 7,9% com a conseqüència, 
fonamentalment, de l’abonament de la paga extra de 2012 aprovada per la 
Mesa de les Corts, mitjançant l’Acord de 19 d’abril de 2016. Durant 
l’exercici 2016 també s’ha acordat el pagament del 50% de la carrera 
professional del personal funcionari. 

Relació de Llocs de Treball (RLT) 

El quadre següent mostra la situació dels llocs de treball que conté l’RLT a 
31 d’octubre de 2016 i el desglossament per treballadors dels llocs ocupats, 
en funció de la seua relació o vinculació jurídica amb les Corts. Tot això, 
segons la informació proporcionada pel personal responsable de la 
Institució: 
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Quadre 9. Llocs de treball i treballadors 

 Nombre 

Llocs RLT  

 Ocupats 161 

 Vacants 23 

Total 184 

Treballadors   

 Eventuals 15 

 Funcionaris de carrera 130 

 Funcionaris interins 15 

 Laborals fixos 1 

Total 161 

Dels 161 llocs de treball ocupats a 31 de desembre de 2016, un total de 32 
es trobaven ocupats de forma temporal –cosa que representa 
pràcticament un 20% del total–, segons la informació proporcionada per 
les Corts, de la següent forma: 11 llocs de funcionaris de carrera, en millora 
d’ocupació; 6 llocs de funcionaris de carrera, en comissió de serveis; i 15 
llocs ocupats per funcionaris interins. 

D’altra banda, podem assenyalar que la nòmina de les Corts a 31 de 
desembre de 2016 està integrada a més de pels treballadors que es 
trobaven ocupant llocs de treball, per 94 diputats (d’un total de 99) i 25 
policies de la Generalitat. 

Finalment, en la revisió efectuada sobre les nòmines del personal 
funcionari interí s’ha observat, en un cas, el reconeixement de triennis 
d’antiguitat com a personal eventual i la meritació d’aquests com a 
subgrup A2. En l’expedient no consta la titulació exigida pel dit subgrup ni 
el procés selectiu seguit per a incorporar el treballador a la funció pública 
com a personal interí. 

5. Liquidació del pressupost d’ingressos 

5.1 Aspectes generals 

El quadre següent mostra la liquidació del pressupost d’ingressos que 
recull l’apartat 3.2 del Compte General de les Corts, en euros: 
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Quadre 10. Liquidació del pressupost d’ingressos 

Capítol Previsions 
inicials Modif. Previsions 

definitives 
Drets 

reconeguts Cobraments Pendent  
de cobr. 

Grau  
d'exec. 

Grau de 
compl. 

3. Taxes i d'altres ingressos 0 0 0 54.689 52.033 2.655 - 95,1% 

4. Transf. corrents 27.342.231 0 27.342.231 27.342.240 22.925.564 4.416.677 100,0% 83,8% 

5 Ingressos patrimonials 0 0 0 15.127 8.673 6.454 - 57,3% 

7. Transf. de capital 660.600 0 660.600 660.600 440.400 220.200 100,0% 66,7% 

8. Actius financers 0 6.362.668 6.362.668 78.087 78.087 0 1,2% 100,0% 

Total 28.002.831 6.362.668 34.365.499 28.150.743 23.504.757 4.645.986 81,9% 83,5% 

La totalitat de les previsions inicials d’ingressos provenen de les 
consignacions del pressupost de despeses de la Generalitat en la secció 01, 
les Corts, per un import de 28.002.831 euros. Durant l’exercici de 2016 
s’han registrat modificacions en el capítol 8 del pressupost, per 6.362.668 
euros, que corresponen al romanent de tresoreria utilitzat per al 
finançament de les modificacions pressupostàries. 

6. Romanent de tresoreria 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2016 el recull l’apartat 
4.3.2 de la memòria. El següent quadre mostra el detall del romanent de 
tresoreria de 2016 comparat amb l’exercici anterior, en euros: 

Quadre 11. Romanent de tresoreria 

Conceptes 2015 2016 

1.   (+)  Deutors pendents de cobrament 11.279.144 4.652.969 

(+) Del pressupost corrent 11.044.480 4.645.986 

(+) De pressupostos tancats 233.539 4.980 

(+) D'altres operacions no pressupostàries 1.125 2.003 

2.   (-)  Creditors pendents de pagament 7.250.692 1.156.633 

(+) Del pressupost corrent 147.382 194.656 

(+) De pressupostos tancats 0 160 

(+) D'operacions no pressupostàries 7.103.310 961.817 

3. (+) Fons líquids 2.334.216 4.034.551 

4.  Romanent de tresoreria afectat 0 0 

5.  Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4) 6.362.668 7.530.887 

6.  Romanent de tresoreria total  (4+5) 6.362.668 7.530.887 

Quant a l’aplicació del romanent de tresoreria, la nota 4.5.2 de la memòria 
informa que un import de 676.965 euros queda a disposició de la Mesa de 
les Corts als efectes del que estableix l’apartat tercer de la disposició 
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addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2017. Quan a això, vegeu el que indica l’apartat 6 de l’Informe. 

7. Revisió de la contractació 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

Les Corts, d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera 
bis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), ha 
d’ajustar la seua contractació a les normes establides en la dita Llei per a 
les administracions públiques. Per tant, els contractes administratius 
regulats en l’article 19 del TRLCSP que celebren les Corts, hauran d’atenir-
se, quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció, al que 
disposa aquesta Llei i les seues disposicions de desenvolupament. 

7.2 Perfil de contractant 

A partir del 9 de març de 2018, el perfil de contractant de les Corts s’alberga 
en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord amb el que 
disposa l’article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

D’acord amb el que diu la disposició addicional cinquena de les bases 
d’execució del pressupost de 2016, les Corts han de publicar en el perfil de 
contractant la informació dels contractes l’import dels quals (IVA exclòs) 
siga igual o superior a 3.000 euros. 

En la revisió de la informació publicada en el perfil de contractant, a més 
del que indica l’apartat 7 de l’Informe, s’ha posat de manifest que no 
consta la data de formalització dels contractes de 2016 i que en la majoria 
dels contractes menors publicats, no consta la informació relativa a les 
invitacions cursades i ofertes rebudes. 

7.3 Contractes formalitzats en l’exercici de 2016 

El següent quadre resumeix la informació continguda en l’apartat 4.4.4 de 
la memòria relativa als contractes adjudicats en l’exercici (IVA inclòs), 
sense incloure-hi els contractes menors, en euros: 
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Quadre 12. Contractes adjudicats el 2016 

Tipus de contractes 
Procediment 
d'adjudicació 

Import 
d'adjudicació 

Nombre de 
contractes 

Serveis 

Obert 185.070 9 

Acord marc 263.361 2 

Pròrrogues 1.046.975 3 

Negociats sense publicitat 263.874 5 

Privat 42.075 1 

Subministraments 
Obert 1.036.155 11 

Negociats sense publicitat 62.240 4 

Obres Privat 18.765 1 

Administratiu especial Obert 258.720 1 

Total contractes 2016 3.177.235 37 

La integritat i exactitud de la informació anterior no ha pogut verificar-se 
en no disposar les Corts d’un servei de contractació que centralitze 
l’activitat contractual de la Institució i puga facilitar a aquesta Sindicatura 
una relació certificada de les contractacions efectuades en l’exercici de 
totes les unitats de despesa. Quan a això, en les comprovacions efectuades 
durant el treball de camp, determinades unitats administratives no ens 
han facilitat la informació sol·licitada de la seua gestió contractual. 

7.4 Expedients de contractació revistats 

Amb l’objecte d’analitzat l’adequada tramitació de la contractació 
efectuada per les Corts en l’exercici de 2016, hem seleccionat la mostra 
que detalla el quadre següent elaborat en euros (IVA inclòs): 

Quadre 13. Contractes analitzats el 2016 

Tipus Codi Objecte Tramitac. Proced. Import 
adjudic.  

A. especial CVA 40/15 
Prestació del servei de cafeteria, 
menjador i restaurant 

Ordinària Obert 258.720 

Subministrament CV 286/14 
Subministrament, instal·lació i 
posada en funcionament del 
sistema de votació i megafonia 

Ordinària Obert 369.268  

Serveis CV 14/15 
Servei integral d'higiene 
ambiental de les instal·lacions del 
complex d'edificis 

Ordinària Obert 102.851 

Total  730.839 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l’adequada 
comptabilització de la despesa. 
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A més a més, hem efectuat una revisió de l’execució dels contractes 
vigents el 2016, mitjançant l’examen de la mostra que recull el quadre 
següent elaborat en euros (IVA inclòs): 

Quadre 14. Contractes analitzats d’exercicis anteriors i vigents el 2016 

Exercici 
d'origen Codi / Objecte Import Durada 

2015 
CV 284/14 Servei d'emmagatzematge i custòdia 
de mobles i d'altres estris 

58.080 
Dos anys prorrogables per 
dos més 

2015 
CV 47/14 Servei de neteja de les instal·lacions del 
complex d'edificis de les Corts 

630.999 
Dos anys prorrogables per 
dos més 

2011 
CV 55/11 Pròrrogues del contracte de prestació del 
servei de vigilància 

976.310 

1a pròrroga (30-09-2015 a 30-
09-2016) 

2a pròrroga (01-10-2016 a 30-
09-2017) 

2015 
CVI 12/14 Pròrroga del contracte del servei 
d'assistència tècnica informàtica per al suport en 
l'àrea de sistemes en les Corts 

143.900 Del 01-03-2016 a 28-02-2017 

En la revisió de les contractacions reconegudes amb càrrec als capítols 2 i 
6 del pressupost de les Corts en execució dels contractes assenyalats en 
els quadres anteriors, hem seleccionat per a la seua revisió els expedients 
de reconeixement d’obligacions per enriquiment sense causa que 
detallem en el quadre següent elaborat en euros: 

Quadre 15. Expedients analitzats d’enriquiment sense causa 

Tipus Objecte Data 
aprovació 

Import 

Serveis 
Reclamació de factures del servei 
d’emmagatzematge i custòdia de mobles i d’altres 
estris 

3-10-2016 25.583 

Serveis 
Reclamació de factures en la prestació del servei 
de cafeteria, menjador i restaurant 

14-02-2017 54.175  

Addicionalment hem revisat una mostra de contractes menors i d’altres 
despeses imputades al capítol 2, “Despeses de funcionament”, i al capítol 
6, “Inversions Reals”, les obligacions reconegudes dels quals representen 
el 16,7% i el 51,1%, respectivament, del total d’aquests capítols. 

7.5 Observacions sobre els contractes revisats 

A més del que indica l’apartat 7 de l’Informe, els apartats següents 
recullen els aspectes observats en la fiscalització dels expedients revisats. 
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a) Expedient CVA 40/15, prestació del servei de cafeteria, menjador i 
restaurant 

El 19 d'agost de 2016, les Corts formalitzen un contracte per a la 
prestació del servei de cafeteria, menjador i restaurant, després de la 
seua licitació mitjançant un procediment obert, per un període de 2 
anys i per un import de 258.720 euros (IVA inclòs). Aquest contracte 
s'adjudica a l'empresa que prestava els referits serveis amb 
anterioritat. 

La licitació del contracte s'inicia en execució de l'Acord de la Mesa de 
les Corts de 22 de desembre de 2014. Mitjançant aquest Acord, la 
Mesa de les Corts també resol el següent: formular denúncia del 
contracte anterior, continuar amb la prestació del servei fins a nova 
adjudicació i sol·licitar a la Direcció General de Tributs del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública (DGT) un pronunciament sobre el 
tractament fiscal que ha de donar-se a les quantitats satisfetes al 
contractista pels serveis de cafeteria prestats. 

Pel que fa a la consulta plantejada a la DGT, interessava aclarir si les 
quantitats satisfetes al contractista estaven subjectes i no exemptes 
a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Fins aleshores, els imports 
satisfets per les Corts eren considerats com a subvencions 
compensatòries del dèficit d'explotació que la prestació del servei (en 
les condicions estipulades en el plec) li poguera ocasionar al 
contractista i no formaven part de la base imposable de l'impost. 
Després de la contestació de la DGT a la consulta vinculant 
interposada, els serveis de cafeteria comencen a ser facturats, amb 
el corresponent IVA repercutit, a partir d'abril de 2016. Quant a això, 
a la vista dels diferents criteris interpretatius sobre la repercussió o 
no de l'IVA a les quantitats satisfetes a l'empresa contractista dels 
serveis de cafeteria, aquesta sindicatura entén que podrien haver 
passius fiscals en cas que l'Administració Tributària iniciara un 
procediment de revisió dels exercicis fiscals no prescrits. 

Pel que fa a la continuïtat del servei fins a la nova adjudicació, s'ha 
observat que les despeses corresponents als mesos compresos entre 
abril i agost de 2016 (ja amb l'IVA repercutit) van ser aprovats per la 
Mesa de les Corts mitjançant un expedient d'enriquiment injust el 14 
de febrer de 2017, per un import de 54.175 euros, com consideren les 
normes de fiscalització de les Corts. 

b) Expedient CV 286/14, subministrament, instal·lació i posada en 
funcionament d'un sistema de votació i megafonia per a l'hemicicle de les 
Corts 

En la revisió efectuada sobre aquest expedient s'ha observat que si 
bé un dels criteris de valoració va ser la reducció en el termini 
d'execució, la durada del contracte no s'ha ajustat al venciment que 
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s'hi estableix. L'acta de recepció d'acord no se subscriu fins al 22 de 
desembre de 2016 quan el venciment previst era del 25 de setembre. 

c) Expedient CV 284/14, servei d'emmagatzematge i custòdia de mobles i 
d'altres estris 

L'1 d'octubre de 2015 es va formalitzar un contracte administratiu, 
per un import de 29.040 euros anuals, per a la prestació del servei 
d'emmagatzematge i custòdia de mobles i d'altres estris. Aquest 
contracte es va adjudicar, mitjançant un procediment obert subjecte 
als principis i normes de contractació pública, a l'empresa que estava 
prestant aquests serveis anteriorment. 

La licitació s'inicia a proposta del servei d'assistència tècnica i 
manteniment, amb la finalitat, fonamentalment, d'ajustar les 
condicions acordades als preus de mercat i a les necessitats de les 
Corts, així com salvaguardar el principi de concurrència competitiva 
i regularitzar així la situació existent en aqueix moment. Quant a 
això, la Mesa de les Corts acorda el 25 de novembre de 2014 
denunciar el contracte existent, acordar amb l'empresa contractista 
mantenir la prestació del servei fins a l'entrada en vigor del nou 
contracte i aprovar l'inici de l'expedient de contractació. El contracte 
objecte de denúncia va ser subscrit el 1998 amb naturalesa mercantil 
i va anar prorrogant-se fins a aqueix moment. 

Fins a la formalització del nou contracte, els serveis prestats en 
l'exercici de 2015, durant els mesos compresos entre gener i abril, per 
un import de 20.466 euros, van ser tramitats mitjançant contractes 
menors, cosa que incomplia el que disposa l'article 86 de TRLCSP, 
com es va posar de manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici 
anterior i en els informes d'advertiment de l'interventor de les Corts. 
Quant a la facturació de maig a setembre de 2015, per un import de 
25.583 euros, es pot assenyalar que va ser aprovada per la Mesa de 
les Corts mitjançant un expedient d'enriquiment injust, tramitat 
d'acord amb el que disposen les normes de fiscalització. 

d) Expedient CV 47/14, servei de neteja de les instal·lacions del complex 
d'edificis de les Corts 

La revisió de l'execució contractual ha posat de manifest que les 
despeses del mes de desembre, per 26.292 euros, s'han imputat al 
pressupost de l'exercici de 2017, quan haurien d'haver-se imputat a 
l'execució pressupostària de 2016. 

e) Expedient CVI 12/14, servei d'assistència tècnica informàtica per al suport 
en l'àrea de sistemes en les Corts 

El contracte va ser subscrit el 28 de febrer de 2015 amb la mateixa 
empresa que estava prestant els serveis d'assistència tècnica 



Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord 
adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 

33 

informàtica des de 2002, per un import anual de 143.900 euros i un 
any de durada, amb la possibilitat de pròrroga. Mitjançant l'Acord de 
la Mesa de les Corts de 9 de febrer de 2016 se'n prorroga l'execució 
contractual per un període d'un any. 

En la revisió de l'execució del contracte s'ha posat de manifest que 
els serveis d'assistència tècnica els presta un equip de treball format 
per tres tècnics informàtics assignats per l'empresa contractista, que 
desenvolupen el seu treball a les dependències de les Corts, sota la 
supervisió del servei d'informàtica i en l'horari habitual del personal 
de la Institució, com considerava el plec de prescripcions tècniques 
de la contractació. 

f) Contractes menors 

Les obligacions reconegudes per la disposició de la targeta de 
pagament directe del peatge d'autopistes ("Via T") de l'exercici 
pressupostari de 2016 han pujat a 48.253 euros. Quant a això, 
mitjançant l'Acord de la Mesa de les Corts de 28 de juliol de 2015, es 
va limitar l'ús de la targeta als desplaçaments efectuats pels diputats, 
xofers, i escortes, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

S'han registrat despeses per treballs de reparació i pintura de les 
dependències de l'hemicicle i de la porta d'emergència per un import 
de 38.835 euros, tramitats mitjançant un contracte menor d'obres. 
Quant a això, de la revisió de la documentació de l'expedient se'n 
desprén que l'objecte del contracte podria haver-se qualificat com a 
de serveis de  manteniment i reparació, per la qual cosa es recomana 
una major precisió dels treballs per a incloure en l'objecte del 
contracte.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes, l’esborrany 
previ de l’Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables de 
les Corts per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les 
observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes, pel qual va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització corresponent a 
l’any 2016, aquest va ser tramés al comptedant per tal que, en el termini 
concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, les Corts hi han formulat les al·legacions que 
han considerant pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés, que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 55.1.h) del seu Reglament i, en 
compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2017 i 2018 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 11 
de setembre de 2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 11 de setembre de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Compte General de les Corts de l’exercici 2016 
  





































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions de les Corts 

 





































 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE INFORME 
SOBRE EL COMPTE GENERAL DE LES CORTS CORRESPONENT A L’EXERCICI 
2016 EN COMPLIMENT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA MESA EL 26 DE JULIOL 
DE 2016 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 20 de juliol de 2018, dins del 
termini establit, presentades pel president de les Corts, en compliment de 
l’Acord adoptat per la Mesa de les Corts en la reunió del 19 de juliol de 
2018. 

Pel que fa a aquestes, s’informa del que segueix: 

Primera al·legació 

Comentaris: 

De conformitat amb el que s’estableix en el PGCPG, d’aplicació a les Corts, 
la memòria ha de contenir un quadre detallat per tipus de contractes i 
imports adjudicats, segons els diferents procediments establits en la 
normativa vigent de contractació. Els principals procediments d’auditoria 
previstos en el Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura (MFSC 4800) per 
a comprovar l’adequació i suficiència de la informació anterior 
consisteixen, fonamentalment, a comparar aquesta informació amb la 
tramesa als registres públics de contractes i a aquesta Sindicatura de 
Comptes, en virtut del que es disposa en la normativa contractual, així 
com a demanar als òrgans gestors les relacions certificades dels contractes 
formalitzats en l’exercici. 

Pel que fa a la fiscalització de les Corts, i mentre no es despleguen les 
obligacions formals de publicitat contractual de les cambres legislatives, 
les relacions certificades han sigut la font principal d’obtenció 
d’informació. La inexistència d’una unitat responsable que centralitze i 
coordine l’activitat contractual de les Corts i el fet que determinades 
unitats administratives no hagen facilitat a aquesta Sindicatura les 
relacions sol·licitades han dificultat les tasques de fiscalització, com així 
es va posar de manifest en les distintes reunions que vam mantenir amb 
el personal responsable de les Corts. En aquestes reunions, prèvies a la 
reformulació dels estats financers que integren el Compte General, es va 
estar d’acord en la importància de centralitzar l’activitat contractual de la 
Institució en una unitat administrativa responsable de coordinar-la, com 
així s’indica en l’al·legació presentada per les Corts. 

No obstant això, i sense perjudici d’aquests antecedents, considerant que 
aquestes dificultats no han limitat l’abast de l’auditoria sobre el Compte 
General i que la fiscalització no s’ha estés a la realització d’una auditoria 
de compliment de seguretat raonable sobre la contractació de l’exercici, 
s’accepta l’al·legació presentada per les Corts pel que fa a la qualificació 
dels fets descrits com a excepció per limitació a l’abast i es proposa 
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reclassificar-los en l’apartat 6 “Altres qüestions significatives que no 
afecten l’opinió”. 

També es proposa modificar el paràgraf introductori de l’apartat 6 de 
l’Informe perquè el contingut siga més precís. 

Conseqüències en l’Informe: 

1. Suprimir l’apartat 4b). 

2. Modificar el paràgraf de l’apartat 5 de la manera següent: 

 On diu:  

 “[…] excepte pels possibles efectes de les limitacions a l’abast 
descrites en els paràgrafs a) i b) de l’apartat […]” 

 Ha de dir:  

 “[…] excepte pel possible efecte de la limitació a l’abast descrita en el 
paràgraf a) de l’apartat […]” 

3. Modificar el paràgraf introductori de l’apartat 6. 

 On diu:  

 “Encara que no es tracta d’assumptes que hagen de ser reflectits en 
els comptes anuals, per tal que s’entenga millor […]” 

 Ha de dir:  

 “Encara que no es tracta d’assumptes que afecten l’opinió 
d’auditoria, per tal que s’entenga millor […]” 

4. Afegir un nou apartat 6 a) i renumerar els següents: 

a) Memòria 

 La nota 4.4.4 de la memòria conté un quadre resum, per àrees 
gestores de la despesa, dels contractes tramitats en l’exercici 
2016, en el qual s’informa, fonamentalment, del tipus de 
contracte, el procediment d’adjudicació i l’import adjudicat, si 
és el cas, a 31 de desembre de 2016. La comprovació de la 
integritat i suficiència d’aquesta informació s’ha vist dificultada 
per la inexistència d’una unitat centralitzada de contractació 
que proporcione a aquesta Sindicatura de Comptes una relació 
certificada de tots els contractes formalitzats per les distintes 
unitats administratives de les Corts. En el procés d’obtenció 
d’informació, determinades unitats gestores no han facilitat a 
aquesta Sindicatura la relació sol·licitada de la seua activitat 
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contractual, encara que sí que s’ha disposat d’informació de 
tots els contractes sol·licitats. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Els desfasaments en el càlcul del romanent de tresoreria que al·lega les 
Corts no haurien de condicionar el compliment del que s’estableix en la 
disposició addicional primera de les lleis anuals de pressupostos, tenint 
en compte que el termini d’elaboració del Compte General finalitza el 15 
de març de l’exercici següent. Per tant, en la data referida, les Corts 
haurien de conéixer el romanent de tresoreria que cal reintegrar a la 
Generalitat. Tot això amb independència que, posteriorment, en el curs de 
la fiscalització que ha d’efectuar aquesta Sindicatura de Comptes, 
s’observen incorreccions materials que motiven ajusts en el dit concepte 
i, per tant, en l’import que cal reintegrar a la Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a les subvencions als grups parlamentaris, les Corts presenten 
una al·legació no contradictòria en la qual detallen i expliquen el marc 
normatiu aplicable al règim de comptabilitat i control establit, referit en 
l’esborrany de l’Informe. La recomanació indicada en l’Informe es basa 
precisament en el que al·leguen les Corts quant a “la potestat que cada 
reglament parlamentari i els òrgans rectors de les institucions 
parlamentàries tenen d’establir allò que estimen procedent pel que fa a 
l’exercici de la seua autonomia institucional, organitzativa i financera que 
tenen reconeguda constitucionalment i estatutàriament”. 

Quant a les subvencions concedides als diputats no adscrits, les Corts 
també presenten una al·legació que no contradiu ni aporta informació 
addicional a la indicada en la recomanació assenyalada en l’esborrany de 
l’Informe. 

Finalment, les Corts al·leguen que la subvenció finalista per a despeses 
d’aparcament té un caràcter plurianual i, com a tal, no té per què recollir-
se en les bases d’execució pressupostària. Quant a això, aquesta 
Sindicatura considera que, precisament pel seu caràcter plurianual, 
aquestes subvencions haurien de considerar-se en les bases d’execució 
pressupostària, a fi de regular-ne l’efecte i comptabilització amb càrrec al 
pressupost de cada exercici. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Mitjançant aquesta al·legació, les Corts aporta informació addicional a la 
indicada en l’Informe pel que fa a les mesures adoptades per a reduir la 
temporalitat de la provisió interina de nombrosos llocs de treball, raó per 
la qual es proposa incorporar-la a l’esborrany de l’Informe a fi d’acostar la 
fiscalització a la gestió que actualment desenvolupa la Institució. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un nou paràgraf a l’apartat 7 a): 

“Pel que fa a això, en fase d’al·legacions les Corts informen de les mesures 
adoptades en 2018 per la Institució a fi de reduir la temporalitat de la 
provisió interina de llocs de treball.” 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Les Corts detalla en la seua al·legació el procediment del pagament de les 
nòmines als membres de la cambra, i per això proposa precisar la 
descripció que n’efectua l’esborrany de l’Informe 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el segon paràgraf de l’apartat 7.b) de l’Informe d’aquesta 
manera: 

On diu: 

“No obstant això, en la revisió del pagament de les nòmines, s’ha 
comprovat que l’ingrés de les retribucions i indemnitzacions dels diputats 
que integren tres grups parlamentaris s’efectua en un compte bancari a 
nom del grup parlamentari o del partit polític a què pertany (encara que 
no en tots els casos), tal com subscriu el mateix diputat i es documenta en 
l’expedient. […]” 

Ha de dir: 

“No obstant això, en la revisió del pagament de les nòmines, s’ha 
comprovat que l’ingrés de les retribucions i indemnitzacions dels diputats 
que integren tres grups parlamentaris s’efectua en el compte corrent que 
designa expressament cada membre de la cambra a nom del grup 
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parlamentari o del partit polític al qual pertany (encara que no en tots els 
casos), tal com es documenta en l’expedient. […]” 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Quant al reconeixement de triennis com a personal eventual, durant el 
treball de camp ja es va posar de manifest aquesta controvèrsia, a la vista 
de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de juliol de 
2015 (document 4 annex a les al·legacions), en virtut de la qual es reconeix 
el dret a percebre triennis al personal eventual, sempre que es trobe en 
condicions comparables amb el personal funcionari. En aquest sentit, 
entenem que la seua aplicació s’hauria d’analitzar cas per cas i 
documentar-se en l’expedient. 

No obstant això, en fase d’al·legacions, hem reconsiderat la situació 
anterior tenint en compte que la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública, preveu el dret 
del personal eventual a percebre triennis. 

D’altra banda, quant a la contractació posterior de la dita persona com a 
funcionària interina, si bé les Corts addueixen l’existència de normes 
internes per a la provisió de llocs de treball, en l’expedient no s’acredita el 
procediment selectiu de provisió, tal com s’indica en l’esborrany de 
l’Informe. 

Es proposa eliminar l’incompliment indicat en l’apartat 7.c) i incorporar a 
l’apèndix 2 el resultat de la revisió efectuada en aquest expedient. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir l’apartat 7.c) i renumerar la resta. 

Afegir, com a últim paràgraf, en l’apartat 4.2 de l’apèndix 2, el següent: 

“Finalment, en la revisió efectuada sobre les nòmines del personal 
funcionari interí s’ha observat, en un cas, el reconeixement de triennis 
d’antiguitat com a personal eventual i la meritació d’aquests com a 
subgrup A2. En l’expedient no consta la titulació exigida pel dit subgrup ni 
el procés selectiu seguit per a incorporar el treballador a la funció pública 
com a personal interí.” 

Setena al·legació 

Comentaris: 

Les Corts aporten informació addicional a la indicada en l’esborrany de 
l’Informe pel que fa a l’oferta pública d’ocupació, raó per la qual es proposa 
incorporar-la-hi. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un últim paràgraf a l’apartat 7.d) de l’Informe: 

“En fase d’al·legacions, s’informa que la Mesa de les Corts va aprovar en la 
reunió del dia 6 de juny de 2018 l’oferta pública d’ocupació corresponent 
a l’exercici 2018, integrada per un total de 31 places.” 

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

S’accepta l’al·legació formulada per les Corts. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir el paràgraf 7.f) i renumerar els següents. 

Afegir la recomanació següent al final del bloc “Gestió contractual” de 
l’apartat 8, que passaria a ser la recomanació 8.h) i renumerar les següents. 

“h) La prestació continuada dels serveis d’assistència tècnica 
informàtica per part de les mateixes persones assignades per 
l’empresa contractista podria originar contingències de caràcter 
laboral que les Corts han de tenir en compte, raó per la qual es 
recomana revisar les necessitats de contractació d’aquest tipus de 
serveis a fi de determinar amb la major precisió possible les 
prestacions que cal realitzar i evitar el risc que es consolide com a 
personal de les Corts el procedent de l’empresa contractista.” 

Novena al·legació 

Comentaris: 

Les Corts sol·liciten mitjançant aquesta al·legació traslladar 
l’incompliment relatiu a la no sol·licitud del reintegrament de les despeses 
dels anuncis a l’apartat de recomanacions. No obstant això, 
l’incompliment assenyalat no pot tenir la consideració de recomanació 
tant per la pròpia naturalesa com pel fet que les Corts ja han adoptat les 
mesures correctores, durant el curs de la fiscalització, tal com s’indica en 
l’Informe de fiscalització.  

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Desena al·legació 

Comentaris: 

S’accepta l’al·legació de les Corts relativa als sis contractes menors per a 
la celebració del dia de les Corts Valencianes, a la vista de les explicacions 
aportades per la Institució en relació amb els acords assolits amb les 
distintes institucions col·laboradores i les condicions d’aquests. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el segon paràgraf de l’apartat 7.l) de l’Informe de la manera 
següent: 

On diu: 

“En tres casos, hi ha diversos contractes tramitats com a menors que, a la 
vista de les circumstàncies concurrents, haurien d’haver-se sotmés als 
principis de publicitat i concurrència i al que disposa l’article 86 del 
TRLCSP. En un cas, es tracta de sis contractes menors per a la celebració 
dels actes del Dia de les Corts Valencianes, les obligacions reconegudes 
dels quals han sigut de 31.591 euros; un altre cas correspon a la prestació 
de serveis accessoris al contracte principal de manteniment de les 
instal·lacions de climatització, per un import conjunt de 28.437 euros, i el 
tercer cas es refereix al servei de manteniment del sistema d’alimentació 
ininterrompuda (SAI) per un import anual de 17.659 euros, que hauria 
d’haver sigut objecte de licitació tenint en compte la necessària 
continuïtat en la prestació del servei i la limitació temporal d’un any per 
als contractes menors, prevista en l’article 23.3 del TRLCSP.” 

Ha de dir: 

“En dos casos hi ha diversos contractes tramitats com a menors que, a la 
vista de les circumstàncies concurrents, haurien d’haver-se sotmés als 
principis de publicitat i concurrència i al que disposa l’article 86 del 
TRLCSP. Un cas correspon a la prestació de serveis accessoris al contracte 
principal de manteniment de les instal·lacions de climatització, per un 
import conjunt de 28.437 euros, i l’altre cas es refereix al servei de 
manteniment del sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per un 
import anual de 17.659 euros, que hauria d’haver sigut objecte de licitació 
tenint en compte la necessària continuïtat en la prestació del servei i la 
limitació temporal d’un any per als contractes menors, prevista en l’article 
23.3 del TRLCSP.” 
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Onzena al·legació 

Comentaris: 

Quant a la cobertura temporal d’un lloc de treball, es prenen en 
consideració les explicacions relatives a l’excepcionalitat i importància 
relativa de les contractacions efectuades i s’accepta l’al·legació 
presentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir l’apartat 7.m) i renumerar els següents. 

Dotzena al·legació 

Comentaris: 

Les Corts addueixen que l’incompliment en el termini màxim legal de 
pagaments previst en la normativa contractual es produeix com a 
conseqüència dels endarreriments en els lliuraments de fons per part del 
Consell de la Generalitat. Com que aquesta al·legació té un caràcter 
justificatiu de l’incompliment indicat en l’esborrany de l’Informe, es 
proposa incorporar-la a títol explicatiu. 

Conseqüències en l’Informe: 

Substituir el paràgraf 7.p) pel següent: 

“p) Durant 2016 s’han efectuat pagaments per import, almenys, de 
458.229 euros, que superen el termini màxim legal previst en l’article 
216.4 del TRLCSP. En fase d’al·legacions, les Corts manifesten que 
aquest incompliment es produeix com a conseqüència de 
l’endarreriment del Consell de la Generalitat en els lliuraments de 
fons.” 

Tretzena al·legació 

Comentaris: 

S’accepta l’al·legació presentada.  

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir el paràgraf següent de l’apartat 4.2 de l’apèndix 2: 

“Quant a la fiscalització de la despesa, s’ha observat que les fases 
d’aprovació i disposició mitjançant la projecció anual de la nòmina no han 
sigut objecte de fiscalització per part de l’interventor.” 
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Catorzena al·legació 

Comentaris: 

Quant a les recomanacions formulades en els apartats 8.j) i 8.n), en relació 
amb el desplegament reglamentari del procediment de concessió i 
justificació de les despeses per disposició de la targeta de pagament 
directe del peatge d’autopistes (“Via T”), i al control de les assistències a 
reunions, plens i comissions dels diputats, aquesta Sindicatura considera 
que es tracta de mesures idònies per a aconseguir una acreditació, control 
i seguiment de la despesa més eficaç. No obstant això, les Corts, en 
exercici de la seua autonomia institucional, normativa, organitzativa, 
financera i pressupostària decideix el grau d’aplicació de les 
recomanacions assenyalades en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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