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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels 
comptes anuals del Consell Jurídic Consultiu de l’exercici 2017, en la qual 
emet una opinió amb tres excepcions: 

- En l’actiu del balanç figura comptabilitzat per 1.252.159 euros 
l’immoble adscrit que constitueix la seu del Consell Jurídic Consultiu. 
La institució no disposa del valor pel qual figura l’immoble en la 
Generalitat i, per tant, no podem assegurar que la xifra 
comptabilitzada siga correcta. 

- Durant l’exercici 2017 s’ha culminat l’actualització de l’inventari de 
béns. No obstant això, la comptabilització realitzada presenta certs 
errors que afecten els diversos comptes implicats. 

- La memòria de l’exercici 2017 presenta certes carències informatives. 

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la 
Sindicatura detalla les debilitats més importants del règim pressupostari, 
comptable i de control, així com els incompliments significatius de la 
normativa de personal i de contractació aplicables al Consell Jurídic 
Consultiu, entre els quals podem destacar: 

- Respecte al règim comptable i de control, la normativa pròpia de la 
institució estatutària no conté una regulació suficient en tots els 
aspectes necessaris. 

- En matèria de personal, 21 dels 26 llocs de treball estan coberts de 
forma provisional. D’aquests, sis llocs per funcionaris interins des de 
fa més de 18 anys, i tres llocs amb contractes laborals temporals 
vençuts. 

Finalment, l’Informe inclou un total de vuit recomanacions per a millorar 
la gestió del Consell Jurídic Consultiu, entre les quals podem assenyalar 
les següents: 

- Aprovar les modificacions necessàries de la normativa pròpia de la 
institució per tal que continga totes les especialitats relatives al seu 
règim pressupostari, comptable i de control. 

- S’ha de realitzar la comptabilització de les despeses en el sistema 
economicopatrimonial atenent la meritació de les operacions. 

- Sol·licitar la inscripció dels contractes en el Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. 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 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en els programes anuals d’actuació de 2018 i 2019 (PAA2018 i PAA2019), ha 
auditat els comptes anuals del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana (CJC) de l’exercici 2017, que comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2017, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en 
aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest informe. 

Aquesta fiscalització deriva de la Resolució 1034/IX, de 6 de juliol de 2017, 
del Ple de les Corts, sobre l’Informe de fiscalització del Compte General de 
la Generalitat corresponent a l’exercici de 2015.2 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS  

Els òrgans de govern del CJC són responsables de formular i aprovar els 
comptes anuals adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del 
pressupost del CJC, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable a la institució, que s’identifica en la nota 2 de la memòria dels 
comptes anuals, i del control intern que consideren necessari per a 
permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material 
deguda a frau o error.  

La Llei de creació del CJC3 preveu que aquesta institució està constituïda 
pels consellers nats i sis consellers electius, dels quals s’elegeix el 
president, i està assistida per la secretaria general. Aquesta llei no regula, 
ni tampoc ho fa el Reglament del CJC,4 les responsabilitats i terminis 
referents als processos de formulació i rendició dels comptes anuals; es 
limita a assenyalar que correspon al president la funció d’aprovar 
motivadament, amb la deliberació prèvia del Ple, l’avantprojecte de 
pressupost de la institució per a la seua remissió al conseller d’Economia 
i Hisenda a fi de ser inclòs com una secció en els de la Generalitat. D’altra 
banda, l’article 40 del Reglament assigna al secretari general l’elaboració 
de l’avantprojecte de pressupost degudament documentat per a 
l’aprovació pel president. 

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169, de 14 de novembre de 2017). 

2  Publicada en el DOGV núm. 8098, de 3 d’agost de 2017. 

3  Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

4  Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
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L’article 11 del Reglament estableix que el CJC sotmetrà la seua gestió 
econòmica a la Sindicatura de Comptes. Les bases d’execució del 
pressupost del CJC per a l’exercici 2017, aprovades pel Ple el 8 de febrer de 
2017, preveuen que el pressupost i els comptes anuals han de liquidar-se 
abans del 31 de març de 2018, i que l’aprovació correspon al president, 
amb la deliberació prèvia del Ple. En el mateix termini es preveu que el 
president remeta aquests documents a la Sindicatura de Comptes. 

Aquesta auditoria financera s’ha realitzat sobre els comptes anuals del CJC 
de l’exercici 2017, que va aprovar el president l’1 de març de 2018, amb la 
deliberació prèvia del Ple el 21 de febrer, i presentats a la Sindicatura de 
Comptes el 7 de març de 2018. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals 
basada en la fiscalització realitzada i, si és el cas, formular conclusions 
sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades. Per a això, hem 
dut 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. Aquests principis exigeixen 
que complim els requeriments d’ètica, com també que planifiquem i 
executem la fiscalització amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable 
que els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir prova 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals deguda a frau o error. En fer aquestes valoracions del risc, l’auditor 
té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de 
l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat 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 de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de 
les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació 
de la presentació dels comptes anuals presos en conjunt. 

Considerem que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

a) Immoble que constitueix la seu del CJC 

 El compte “Construccions” de l’immobilitzat del balanç a 31 de 
desembre de 2017 inclou l’edifici denominat “Palau de Santa 
Bàrbara”, que és la seu del CJC. Aquest immoble és propietat de la 
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Generalitat i es va adscriure al CJC per mitjà de la Resolució de 30 de 
maig de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública. 
L’immoble figura comptabilitzat pel seu valor cadastral, 1.252.159 
euros, ja que el CJC no disposa d’informació sobre el seu valor net en 
la comptabilitat de la Generalitat en la data d’adscripció, ni tampoc 
sobre la seua valoració en l’Inventari General de la Generalitat 
Valenciana. Per tant, no podem estimar l’efecte que pot tenir la 
comptabilització adequada d’aquest fet sobre els comptes anuals de 
l’exercici 2017. 

 La informació que figura en la memòria dels comptes anuals sobre 
l’immoble adscrit és insuficient, perquè no s’hi indiquen las 
condiciones d’adscripció ni las competències demanials. 

b) Altres aspectes de l’immobilitzat 

 Durant l’exercici 2017, el CJC ha culminat les tasques d’actualització 
del seu inventari de béns i ha ajustat la comptabilitat amb els béns i 
valors que l’integren. També s’ha calculat l’amortització acumulada 
que correspondria assignar a cada element de l’inventari i s’ha 
registrat en la comptabilitat. No obstant això, la comptabilització 
realitzada pel CJC presenta certs errors importants. Segons les 
estimacions realitzades per la Sindicatura, la comptabilització 
adequada dels ajustos de l’immobilitzat a les dades de l’inventari 
tindria aquests efectes significatius sobre els diversos comptes 
implicats: 

- El compte “Patrimoni rebut en cessió” passaria de tenir un saldo 
deutor d’1.252.159 euros a un saldo creditor per aquest import, 
després de cancel·lar-se el seu saldo deutor amb càrrec al 
compte “Patrimoni”. Posteriorment, aquest saldo ha de 
traspassar-se al compte “Patrimoni rebut en adscripció”. 

- Els saldos dels comptes “Resultats de l’exercici”, “Resultats 
d’exercicis anteriors” i “Amortització acumulada de 
l’immobilitzat” disminuirien en les quantitats de 40.253 euros, 
131.366 euros i 12.720 euros, respectivament, en carregar-se a 
través d’abonaments al compte “Patrimoni” per a reflectir 
adequadament la dotació a l’amortització de l’exercici 2017 i 
l’acumulada d’exercicis anteriors.  

- Després dels ajustos anteriors, el compte “Patrimoni” reflectiria 
un saldo creditor de 246.778 euros. El CJC no ens ha aportat 
informació sobre l’origen i composició d’aquest saldo. 

 En l’apartat 1 de l’apèndix d’aquest informe incloem informació més 
detallada sobre aquesta excepció. 
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c) Memòria 

 A més de les omissions que s’han assenyalat en els paràgrafs 
anteriors, la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2017 
presenta certes mancances informatives que es comenten 
detalladament en l’apèndix d’aquest informe, i que afecten els fons 
propis, despeses de personal i contractació, principalment. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte per l’efecte de la limitació a l’abast descrita en 
la lletra a de l’apartat “Fonaments de l’opinió amb excepcions” i excepte 
pels efectes dels fets descrits en les lletres b i c d’aquest apartat, els 
comptes anuals adjunts expressen, en els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera del CJC el 31 de desembre de 
2017, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris 
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat 
amb el marc normatiu d’informació financera que hi resulta aplicable i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 

6. PARÀGRAFS D’ÈMFASIS  

Cridem l’atenció sobre els aspectes següents, que figuren en els comptes 
anuals de l’exercici 2017 del CJC, juntament amb els comentaris que la 
Sindicatura de Comptes considera d’interés per a una millor comprensió 
d’aquests. La nostra opinió no s’ha modificat en relació amb aquestes 
qüestions. 

Normes i principis comptables. Aspectes generals 

Tal com s’indica en l’apartat 2.1 de la memòria, el CJC (com les Corts i la 
resta de les institucions recollides en l’article 20.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana)5 té els seus pressupostos anuals 
integrats en els de la Generalitat. Així, en l’exercici 2017, el pressupost del 
CJC figura en la secció número 4, programa 111.60, “Alt assessorament”. 

Els pressupostos de les institucions estatutàries posseeixen un règim 
especial de gestió, regulat tant en les lleis anuals de pressupostos de la 
Generalitat com en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
(LHPSPIS). Així, en matèria pressupostària, l’LHPSPIS és d’aplicació general 
a aquestes institucions, però sense perjudici de les especialitats que 
s’establisquen en les seues normes de creació, organització i 
funcionament. I quant al règim de comptabilitat i de control, l’LHPSPIS no 
és aplicable a les institucions, perquè aquestes estan sotmeses al que 
s’estableix en les seues normes de creació, organització i funcionament. 

                                                
5  Aprovat per mitjà de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol. 



Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 

7 

Aquest règim especial de les institucions estatutàries es concreta en les 
característiques específiques següents, que es detallen en la memòria del 
CJC: 

- Les institucions estatutàries disposen d’una gestió pressupostària 
completament independent de l’Administració de la Generalitat. 

- Els pressupostos anuals d’aquestes institucions estan integrats com 
a seccions dels pressupostos de la Generalitat.6 Les dotacions 
pressupostàries d’aquestes seccions les lliura la Tresoreria de la 
Generalitat per dotzenes parts mensuals i no estan subjectes a 
justificació.7 

- Les lleis de pressupostos anuals atorguen a les institucions 
estatutàries un règim pressupostari particular sobre els seus 
romanents de crèdit i romanents de tresoreria (vegeu l’apartat 7 de 
l’apèndix d’aquest informe). 

Els informes de la Sindicatura de Comptes posen de manifest que en les 
seccions del Compte de l’Administració que recullen els pressupostos de 
les institucions estatutàries estan comptabilitzades com a obligacions la 
pràctica totalitat dels crèdits definitius (independentment de l’execució 
dels pressupostos de despeses en les comptabilitats individuals de cada 
institució) i els pagaments representen les transferències dineràries 
realitzades a cada entitat. 

El CJC, com les altres institucions estatutàries de la Generalitat, porta una 
comptabilitat pròpia de la seua activitat economicofinancera i 
pressupostària i elabora els seus comptes anuals aplicant el Pla General 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG).8 Aquesta institució 
presenta cada any els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes i 
els publica en el seu portal de transparència. 

Pressupost d’ingressos 

En l’apartat 5.1 de la memòria s’indica que els únics recursos financers del 
CJC són els consignats en les lleis de pressupostos respectives, als quals 
cal afegir, encara que en quantia molt reduïda, els interessos dels comptes 
bancaris i altres ingressos. També assenyala el CJC que, encara que els 
fons de la Generalitat no són estrictament “ingressos”, ja que el CJC és part 
intrínseca de la Generalitat i, en sentit estricte, es tracta d’una mera 
transferència interna de fons de tresoreria als comptes bancaris del CJC, a 
l’efecte de gestió pressupostària, comptable i de control de la institució 

                                                
6  Excepte el Síndic de Greuges, que està integrat en la secció de les Corts. 

7  Disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 

8  Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 



Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 

8 

s’ha considerat necessari elaborar un estat d’ingressos i comptabilitzar-
los en el concepte pressupostari 45099, “Altres àrees”. 

7. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el 
nostre judici professional, han sigut de la major rellevància en la nostra 
auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions 
s’han tractat en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en 
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no 
expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.  

Excepte per les qüestions descrites en l’apartat “Fonament de l’opinió amb 
excepcions”, hem determinat que no hi ha altres qüestions clau de 
l’auditoria que s’hagen de comunicar en el nostre informe. 

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

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) El CJC regula les seues especialitats pressupostàries, comptables i de 
contractació administrativa en les bases d’execució de l’exercici 
2017, aprovades pel Ple el 8 de febrer de 2017. L’anàlisi d’aquestes 
bases posa de manifest que no preveuen aspectes importants com 
els següents: a) en matèria comptable, les responsabilitats de 
formulació dels comptes anuals i la seua data límit; b) respecte al 
control intern, les funcions de revisió i supervisió de la gestió 
econòmica i financera del CJC, incloent-hi la intervenció de tots els 
actes que comporten drets i obligacions de contingut econòmic. 

Personal 

b) El 31 de desembre de 2017 es trobaven coberts 26 dels 28 llocs de la 
relació de llocs de treball (RLT), 5 dels quals de forma definitiva i la 
resta (21) de forma provisional o interina. El CJC ha efectuat diverses 
proves d’accés al cos de lletrats, però no ha convocat cap oferta 
pública d’ocupació per a la resta del seu personal. Hem observat que 
sis llocs de l’RLT estan ocupats per funcionaris interins, la majoria 
nomenats per imperiosa necessitat, amb una antiguitat superior a 18 
anys en molts casos, de manera que s’incompleix l’article 16 de la 
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana. També observem que tres llocs més 
estan coberts per mitjà de contractes laborals temporals vençuts, de 
manera que s’incompleix en aquest cas l’article 18 de la llei 
esmentada adés. 
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Contractació 

c) L’òrgan de contractació del CJC (la presidenta) no ha remés la relació 
certificada que es preveu en l’article 3 de l’Acord de 14 de gener de 
2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, sobre els contractes formalitzats durant l’exercici. 

9. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables del CJC (vegeu l’apartat 2 d’aquest informe), a més 
de prendre les mesures correctores dels fets descrits en els apartats 4 i 8 
anteriors, han de tenir en compte les recomanacions que s’assenyalen a 
continuació per a millorar la gestió de la institució: 

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) A fi que la normativa pròpia del CJC continga totes les especialitats 
relatives al seu règim pressupostari, comptable i de control, es 
considera convenient que el president, amb la deliberació prèvia del 
Ple, propose al Consell de la Generalitat les modificacions 
necessàries del Reglament de la institució. 

b) Tal com hem assenyalat en l’apartat 8, una característica de 
l’estructura del CJC és la falta d’un servei de control intern encarregat 
de realitzar la funció interventora de tots els actes de contingut 
econòmic. En aquest sentit, considerem que el president, en 
l’exercici de les funcions que li assigna l’article 5 de la Llei del CJC, 
hauria d’analitzar la plantilla vigent i les possibles fórmules 
d’implantar la funció interventora amb els mitjans propis de la 
institució o, si és el cas, sol·licitar la col·laboració de la Generalitat 
(IGG). 

Comptes anuals 

c) La memòria dels comptes anuals ha de completar, ampliar i 
comentar la informació que contenen els altres documents que 
integren els comptes anuals. El model de memòria del PGCP recull la 
informació mínima que cal formalitzar, però també haurà d’indicar-
se qualsevol altra informació que siga necessària i que facilite la 
comprensió dels comptes anuals. 

d) Per a comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria, 
considerem que han d’aplicar-se els criteris que detallem en l’apartat 
7 de l’apèndix de l’Informe. A l’efecte, és necessari que aquests 
criteris comptables es prevegen en el reglament economicofinancer 
i pressupostari de la institució. 

e) La comptabilització de les despeses en el sistema 
economicopatrimonial ha de realitzar-se atenent la meritació de les 
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operacions, i no el moment del seu pagament. Són exemples 
d’aquestes despeses incorrectament comptabilitzades les pagues 
extraordinàries del personal i determinats serveis que hem analitzat 
en l’apèndix d’aquest informe. 

Immobilitzat 

f) El CJC ha d’obtenir les dades i la documentació referent a la valoració 
de l’immoble adscrit per a la seua seu, que són necessàries per a 
reflectir adequadament aquest fet comptable en els comptes anuals. 
Així mateix, ha d’esmentar-ne les condicions d’adscripció en el seu 
inventari de béns. 

Personal 

g) Els òrgans del CJC han de prendre les mesures necessàries per a 
regularitzar la situació actual de la seua plantilla de personal, i 
convocar les ofertes públiques d’ocupació corresponents, tal com 
recomanen els seus propis serveis interns. 

Contractació 

h) En aplicació de l’article 14.3 del Decret 35/2018, de 23 de març, del 
Consell, recomanem que el CJC sol·licite la inscripció dels seus 
contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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APÈNDIX. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA REALITZADA 

1. Immobilitzat 

La fiscalització de l’immobilitzat ha comportat incloure dues excepcions 
en l’apartat 4 de l’Informe, els detalls més concrets de les quals comentem 
a continuació. 

El 31 de desembre de 2017, l’epígraf “Immobilitzat” puja a 1.387.816 euros, 
que representa el 73,3% del total actiu del balanç. El principal element de 
l’immobilitzat, valorat en 1.252.159 euros, és l’edifici que constitueix la seu 
del CJC, el Palau de Santa Bàrbara de la plaça del Forn de Sant Nicolau, 
núm. 2, de València, i que va ser adscrit al CJC per mitjà de la Resolució de 
30 de maig de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública. 
Aquesta resolució també expressa que el CJC exercirà les funcions 
d’administració, conservació i millora de l’immoble adscrit. 

En la nota 6.1 de la memòria del CJC s’informa dels moviments de 
l’immobilitzat durant l’exercici 2017, però les dades no són correctes. En 
el quadre següent, elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la 
informació comptable, resumim els moviments d’aquest epígraf durant 
2017: 

Quadre 1. Moviment de les immobilitzacions materials 

Descripció 
Cost Amortitz. 

acumul. 
Net 

Saldos 31-12-16 910.100 0 910.100 

Compres capítol 6 pressupost 54.916 0 54.916 

Correccions inventari, altes 1.057.065 0 1.057.065 

Correccions inventari, baixes -449.926 0 -449.926 

Correccions inventari, amortitzacions 0 -184.339 -184.339 

Saldos 31-12-17 1.572.155 -184.339 1.387.816 

Tal com indica el CJC en la nota 6.1 de la memòria, durant l’exercici 2017 
s’han culminat les tasques d’actualització de l’inventari de béns de la 
institució, i s’ha ajustat la comptabilitat amb els béns i valors que 
l’integren. Per a la valoració dels elements de l’inventari s’ha utilitzat el 
preu d’adquisició, excepte el Palau de Santa Bàrbara, que s’ha realitzat 
amb el valor cadastral de l’immoble. També s’ha calculat en 2017 la 
amortització acumulada que correspondria assignar a cada element de 
l’inventari i s’ha registrat en la comptabilitat. 

L’ajust practicat en la comptabilitat per a reflectir les dades de l’inventari 
actualitzat ha sigut el següent: 

- S’han imputat als comptes corresponents de cada categoria de 
l’immobilitzat les altes i baixes de valor derivades de l’inventari, per 
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imports d’1.057.065 euros i 449.926 euros, respectivament. Entre 
aquests ajustos destaca que l’edifici de Santa Bàrbara queda 
comptabilitzat al seu valor cadastral, que puja a 1.252.159 euros. 
Sobre la resta dels elements de l’immobilitzat s’ajusta l’import 
comptable als valors que figuren en l’inventari, que és el preu 
d’adquisició. 

- S’ha comptabilitzat en el compte d’amortització acumulada la 
quantitat de 184.339 euros. 

- S’ha comptabilitzat un càrrec en el compte “Patrimoni rebut en 
cessió” per import d’1.252.159 euros. 

- La diferència de tots els imports anteriors s’ha imputat per mitjà d’un 
abonament al compte “Patrimoni” per import d’1.674.958 euros. 

En la comptabilització realitzada pel CJC observem certs aspectes i errors 
importants, que podem resumir com segueix: 

- El CJC ha optat per comptabilitzar l’edifici de Santa Bàrbara amb el 
seu valor cadastral, ja que desconeix el valor net que figurava en la 
comptabilitat de la Generalitat en el moment de l’adscripció, que és 
la dada que requereixen las normes de valoració del Pla General de 
Comptabilitat per als béns adscrits. 

- Com a contrapartida de l’edifici adscrit s’ha utilitzat el compte 
“Patrimoni rebut en cessió”, però la comptabilització és incorrecta 
perquè aquest compte presenta saldo deutor, quan hauria de ser 
creditor. A més, el compte adequat és el de “Patrimoni rebut en 
adscripció”. 

- S’ha comptabilitzat l’amortització acumulada a 31 de desembre de 
2017 de tots els elements, però la seua dotació s’ha practicat 
íntegrament, incloent-hi la de l’exercici 2017, que puja a 40.253 euros, 
amb càrrec al compte “Patrimoni”. L’amortització registrada també 
és incorrecta, ja que inclou el terreny de l’edifici de Santa Bàrbara, 
per un total de 12.720 euros. 

La comptabilització adequada dels ajustos de l’immobilitzat tindria els 
efectes significatius que comentem en l’excepció b de l’apartat 4 de 
l’Informe. 

Pel que fa a les adquisicions d’immobilitzat que s’han finançat amb el 
pressupost de l’exercici 2017, hem observat que inclouen 7.371 euros 
derivats de tres contractes de compra de llicències de bases de dades per 
un període d’un any. Considerem que aquestes compres no s’havien 
d’haver comptabilitzat en l’immobilitzat, sinó en el compte de despeses 
per serveis exteriors, i imputar-se al capítol 2 del pressupost i no al 6.  



Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 

13 

2. Tresoreria 

Quantitativament, l’epígraf “Tresoreria” és el segon més important del 
balanç a 31 de desembre de 2017, perquè amb 505.567 euros representa el 
26,7% del total actiu en aquesta data. 

La informació de la memòria es limita a l’estat de tresoreria que figura en 
l’apartat 4.III. No inclou l’estat del flux de tresoreria i, per tant, no es poden 
analitzar els components que han intervingut en l’important superàvit de 
tresoreria que s’ha generat durant l’exercici 2017. 

3. Fons propis 

Els fons propis a 31 de desembre de 2017 pugen a 1.776.545 euros, i 
representen el 93,8% del total passiu del balanç.  

Els aspectes més importants sobre els comptes que integren aquest 
epígraf els hem comentat en les excepcions de l’apartat 4 de l’Informe i en 
l’apartat 1 d’aquest apèndix. D’altra banda, hem de remarcar que la 
memòria no inclou informació sobre els moviments produïts en aquest 
epígraf durant l’exercici 2017. 

4. Despeses de personal 

a) Contingut informatiu dels comptes anuals 

 En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, 
les “Despeses de personal” pugen a 1.827.010 euros, que representen 
el 87,4% del total de despeses de l’exercici. 

 La liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2017 mostra 
que el capítol 1, “Despeses de personal”, comptava amb una 
consignació inicial de 2.103.649 euros, que s’ha reduït per mitjà de 
modificacions fins a fixar el pressupost definitiu en 2.069.049 euros, 
que representen el 82,2% del total. Les obligacions reconegudes 
pugen a 1.827.010 euros, la qual cosa representa un grau d’execució 
del 88,3%, i figuren pràcticament pagades al tancament de l’exercici. 

 La liquidació del pressupost de despeses figura a nivell de capítols. 
En el quadre següent se’n mostra un resum per articles:  
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Quadre 2. Capítol 1 pressupost de despeses 2017 

Art. Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

 
Variació 

10 Retribucions alts càrrecs 561.903  30,8% 

11 Retribucions personal eventual 64.741  3,5%  

12 Retribucions funcionaris de carrera 605.811  33,2%  

14 Retribucions personal laboral i interins 296.223  16,2%  

16 Quotes socials i altres 298.333  16,3%  

 Total 1.827.010 100% 

 Quant a la memòria, la informació sobre el personal figura en 
l’apartat 4.5. Sobre el seu contingut cal assenyalar el següent: 

- La informació consisteix en un quadre amb la composició de la 
plantilla. 

- No s’informa del litigi amb una exconsellera del CJC sobre el 
reconeixement d’antiguitat, que ha acabat per mitjà de la 
sentència de 15 de febrer de 2018 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.7 de València, que condemna el CJC al 
pagament de 15.311 euros. Aquesta quantitat s’havia d’haver 
comptabilitzat com un passiu al tancament de l’exercici 2017. 

- Tampoc s’informa sobre les possibles contingències fiscals 
relacionades amb determinades retribucions i indemnitzacions 
que se satisfan als membres del CJC (les comentem més 
endavant). 

- Hauria de contenir les dades relatives al nombre mitjà 
d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, distingint per 
categories i sexes. 

 El CJC informa sobre les remuneracions dels seus membres i del seu 
personal en el portal de transparència. 

b) Alts càrrecs del CJC. Composició i retribucions 

 La Llei del CJC estableix que aquesta Institució està constituïda pels 
consellers nats i pels sis consellers electius, entre els quals s’elegeix 
el president. Dels sis membres electius, tres són designats per decret 
del Consell de la Generalitat i els altres tres per les Corts, per mitjà 
d’acord adoptat per majoria de 3/5 dels seus membres. Els consellers 
electius actuals del CJC van ser nomenats pel Decret 157/2016, de 21 
d’octubre, del Consell, i per la Resolució 1273/IX, de 28 de setembre 
de 2017, del Ple de les Corts. La presidenta del CJC va ser nomenada 
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per mitjà del Decret 13/2017, de 3 d’octubre, del president de la 
Generalitat. 

Quant als consellers nats, la Llei del CJC preveu en l’article 5.3 que 
exerciran les seues funcions amb els límits temporals establits en 
l’article 4 de la Llei 6/2002, de 2 d’agost, de la Generalitat Valenciana, 
d’Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana. D’altra 
banda, l’article 14 del Reglament del CJC disposa que els consellers 
nats exerciran la seua condició quan ho sol·liciten després del seu 
cessament com a presidents de la Generalitat, sempre que no 
incórreguen en causa d’incompatibilitat. Actualment el CJC compta 
amb un conseller nat, que va sol·licitar la seua incorporació el 28 de 
juliol de 2011. 

La Llei del CJC inclou entre els membres de la institució la Secretaria 
General. El secretari general actual va ser nomenat per mitjà del 
Decret 194/2017, de 5 de desembre, del Consell. 

Les retribucions dels membres del CJC es preveuen en l’article 17 del 
Reglament, que estableix que seran les que es determinen en el 
pressupost del CJC, en la forma i manera que acorde el Ple, així com 
les indemnitzacions per despeses o ajudes addicionals que 
s’establisquen. D’altra banda, les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2017 regulen en els articles 15 a 18 determinats aspectes de 
les retribucions, dietes, indemnitzacions i gratificacions 
extraordinàries, tant dels membres com del personal del CJC. 

El Ple del CJC va acordar, en sessió de 10 de setembre de 1996, que les 
retribucions dels seus membres s’assimilaren a les de la Generalitat 
Valenciana de la manera següent: les del president s’assimilaran a 
les dels consellers; les dels consellers, a les dels subsecretaris, i les 
del secretari general, a les dels secretaris generals, totes en dotze 
mensualitats. Posteriorment, l’1 de juliol de 1997 el Ple va acordar 
augmentar les retribucions dels membres en dues pagues 
extraordinàries, de manera que es perceben 14 pagues en compte de 
12. Finalment, el 23 de desembre de 1998 el Ple va acordar que els 
membres percebran mensualment unes quanties fixes en concepte 
de “despeses de representació”, que es fixen en 601 euros per als 
consellers i 901 euros per al president. 

Un altre dels conceptes retributius és el denominat “rendiment 
exempt”, justificat en l’article 17 del Reglament del CJC, per mitjà del 
qual es compensa els membres del CJC de la part de la Seguretat 
Social a càrrec del treballador. Sobre aquest concepte, el CJC no 
practica retencions a compte de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF), que s’inclou en la declaració anual com a 
renda exempta de gravamen. Durant l’exercici 2017, aquest concepte 
ha pujat a un total de 18.407 euros, que figura comptabilitzat, 
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inadequadament, en els comptes de Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa. 

Les retribucions dels membres del CJC de l’exercici 2017 figuren 
comptabilitzades dins de l’article pressupostari 10 amb la 
denominació “Alts càrrecs”, que comprén dos conceptes: 10001, 
“Retribucions”, per 509.205 euros, i 10002, “Altres retribucions”, per 
52.698 euros. En el primer concepte es comptabilitzen el sou base i 
els triennis, i en el segon les “Despeses de representació”. 

D’altra banda, en el capítol 2 del pressupost de despeses figura el 
concepte denominat “Altres indemnitzacions”, que puja a un total de 
17.344 euros i que comprén, principalment, les indemnitzacions 
previstes en l’article 17 de les bases d’execució del pressupost que se 
satisfan als membres del CJC que tenen fixada la seua residència 
habitual fora del terme municipal de València. Aquestes 
indemnitzacions no s’inclouen com a retribucions ni es computen a 
l’efecte de retenció per IRPF. 

Hi ha un risc que l’Administració tributària, en el marc de les seues 
possibles actuacions de comprovació, puga adoptar un criteri 
diferent del del CJC del qual derive, per als períodes oberts a 
inspecció, l’obligació d’ingressar una quantitat addicional en 
concepte d’IRPF.  

Aquesta situació s’ha modificat en les bases d’execució del 
pressupost de 2018, ja que en l’article 14 assenyala que els membres 
del CJC percebran les seues retribucions amb les retencions d’IRPF i 
de les cotitzacions socials que en cada cas corresponga. Entenem que 
aquesta disposició afecta també les indemnitzacions per residència 
abans comentades. 

c) Règim del personal al servei del CJC. Relació de llocs de treball 

La Llei de Creació del CJC estableix, en el títol V, que la institució 
comptarà amb els lletrats i el personal administratiu que es 
determine en la relació de llocs de treball (RLT), els llocs de la qual es 
classificaran i proveiran d’acord amb les normes de la Llei de Funció 
Pública Valenciana. També es crea el cos de lletrats del CJC. 

D’altra banda, el Reglament del CJC dedica la secció sisena del títol II 
als lletrats. 

Las bases d’execució de l’exercici 2017 regulen determinats aspectes 
de les retribucions, dietes, indemnitzacions i gratificacions 
extraordinàries dels membres i del personal del CJC. 

Finalment, la disposició addicional dinovena de la Llei 10/2010, de 9 
de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
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Valenciana (LOGFPV), assenyala que als empleats públics del CJC els 
són aplicables, en primer lloc, les disposicions de la seua llei de 
creació i de la seua normativa de desplegament, i supletòriament el 
règim jurídic previst per al personal al servei del Consell. 

La normativa del CJC assigna al president la competència d’aprovar 
l’RLT, amb la deliberació prèvia del Ple. A l’inici de l’exercici 2017, 
l’RLT aplicable era l’aprovada pel president per mitjà de la Resolució 
de 28 de maig de 2015. Aquesta RLT ha patit diverses modificacions 
durant 2017. Actualment, l’RLT vigent és l’aprovada pel president el 
27 de setembre de 2017. 

Aquesta RLT preveu un total de 28 llocs de treball, que comprenen 23 
funcionaris que es proveeixen per lliure designació (vuit), per 
concurs (set), per oposició (set) i per lliure nomenament (un); tres 
laborals, i dos eventuals.  

A 31 de desembre de 2017 es trobaven coberts 26 dels 28 llocs de 
l’RLT, 5 dels quals de forma definitiva i la resta (21) de forma 
provisional o interina. Sobre la cobertura dels llocs mereixen 
destacar-se els aspectes següents: 

- Lletrats. S’han convocat quatre oposicions per al cos de lletrats 
del CJC. De les vuit places de lletrats, el 31 de desembre de 2017 
n’hi havia cobertes de forma definitiva tres, i la resta per mitjà 
de personal interí o en comissió de serveis. 

- Resta de llocs. Només estan coberts de forma definitiva dos 
llocs. Els serveis interns del CJC, en informes datats el 3 de 
febrer de 2017 i el 23 de març de 2018, consideren que seria 
necessària la provisió dels llocs de treball per mitjà de 
l’aplicació dels sistemes ordinaris (concurs o lliure designació) 
obrint les places al personal funcionari de carrera que pertany 
al cos equivalent de la Generalitat o d’altres administracions 
públiques. 

d) Retribucions del personal al servei del CJC 

Al personal funcionari i laboral del CJC se li han aplicat les taules 
retributives de l’exercici 2017 del personal al servei del sector públic 
valencià. 

Les retribucions del personal del CJC inclouen dues pagues 
extraordinàries, que se satisfan als mesos de juny i desembre de cada 
any. Respecte a la paga extraordinària de juny, cal assenyalar que, 
encara que es merita des de l’1 de desembre fins al 30 de maig, el CJC 
la comptabilitza pel seu import total en el mes que la satisfà. Si bé 
aquest criteri és admissible en l’àmbit pressupostari, no es pot 
admetre com a correcte en la comptabilitat economicofinancera. 
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D’acord amb els càlculs realitzats per la Sindicatura, la 
comptabilització adequada de la paga extraordinària de juny 
comportaria que les despeses d’exercicis anteriors augmentarien en 
15.977 euros i les despeses de personal de l’exercici 2017 
augmentarien en 1.115 euros, mentre que el passiu a curt termini del 
balanç a 31 de desembre de 2017 augmentaria en 17.092 euros.  

5. Altres despeses de gestió 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017 figura 
l’epígraf “Altres despeses de gestió” per 264.211 euros, que representen el 
12,63% del total de despeses de l’exercici. L’import anterior coincideix amb 
les obligacions reconegudes del capítol 2, “Despeses en béns corrents i 
serveis”, de la liquidació del pressupost de despeses. 

Es pot consultar la seua composició per conceptes en la liquidació del 
pressupost de despeses que figura en les pàgines 7 a 9 dels comptes 
anuals. Les principals despeses d’aquest capítol deriven dels contractes de 
serveis de telefonia fixa, mòbil i Internet, neteja i vigilància. La revisió 
d’una mostra d’aquests contractes ha posat de manifest que les 
operacions no es registren adequadament en la comptabilitat financera 
perquè s’aplica el criteri de caixa i no el de meritació. En concret, hem 
observat despeses de 2017 comptabilitzades en 2018 per import de 5.209 
euros i despeses de 2016 comptabilitzades en 2017 per import de 4.670 
euros. L’efecte net en el resultat de l’exercici no és significatiu. 

Un concepte important d’aquest capítol és el denominat “Altres 
indemnitzacions”, que puja a un total de 17.344 euros i que hem comentat 
anteriorment en l’apartat de despeses de personal. 

6. Ingressos 

El compte del resultat economicopatrimonial mostra que els ingressos del 
CJC durant l’exercici 2017 han pujat a 2.269.528 euros, integrats en la 
pràctica totalitat per les transferències rebudes de la Generalitat, que 
sumen 2.251.020 euros. Aquest últim import figura com a drets reconeguts 
en el capítol 4 de la liquidació del pressupost d’ingressos del CJC. 

Les transferències de la Generalitat per al CJC consignades en la Llei de 
Pressupostos de 2017 van pujar a 2.516.250 euros. La diferència amb els 
drets reconeguts, 265.230 euros, es correspon amb el reintegrament del 
romanent de tresoreria de 2016 (vegeu l’apartat següent). 

7. Romanent de tresoreria i romanents de crèdit 

D’acord amb el que es preveu en la disposició addicional primera de la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2017, el CJC ha reintegrat a 
la Generalitat la quantitat de 265.230 euros en concepte de romanent de 
tresoreria de 2016 no vinculat a la incorporació de romanents de crèdit 
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d’exercicis anteriors. La comptabilització d’aquest reintegrament s’ha 
realitzat en l’exercici 2017 anul·lant drets reconeguts del pressupost 
d’ingressos d’aquest any. 

Sobre la manera de comptabilitzar el reintegrament del romanent de 
tresoreria, i a fi de millorar la imatge fidel dels comptes anuals en el marc 
conceptual de la comptabilitat pública, considerem necessari que, en 
endavant, s’apliquen els criteris següents: 

a) Imputació economicofinancera. Durant el procés de tancament de 
cada exercici comptable han d’efectuar-se les següents operacions: 

- Determinar els romanents de crèdit que són incorporables al 
pressupost de l’exercici següent i els que no són incorporables, 
i mostrar aquesta informació en un quadre de l’apartat 
corresponent de la memòria. 

- Calcular l’import del romanent de tresoreria que és reintegrable 
a la Generalitat. D’acord amb les últimes lleis de pressupostos, 
aquest import és la part no vinculada a la incorporació dels 
romanents de crèdit al pressupost de l’exercici següent. 

- Per l’import del romanent de tresoreria reintegrable calculat 
abans, practicar un assentament en la comptabilitat 
economicofinancera consistent a carregar a un compte del 
subgrup 65 (que pot denominar-se “Transferències a la 
Generalitat per reintegrament del romanent de tresoreria”) amb 
abonament a un compte del subgrup 41 (que pot denominar-se 
“Generalitat Valenciana, creditora per reintegrament de 
romanent de tresoreria”. 

b) Imputació pressupostària. El reintegrament del romanent de 
tresoreria s’imputarà al pressupost de l’exercici següent quan, 
d’acord amb el procediment establit, es dicte l’acte de reconeixement 
corresponent de la despesa pressupostària. A aquest efecte, ha de 
tramitar-se una modificació pressupostària per a dotar crèdit en el 
capítol 4 de despeses (transferències corrents a la Generalitat) per 
l’import que es reintegra, finançat amb un augment del pressupost 
del capítol 8 d’ingressos (romanent de tresoreria).  

c) Memòria. Ha de proporcionar una informació completa, suficient i 
adequada sobre els criteris de comptabilització de la devolució del 
romanent de tresoreria, d’acord amb els punts anteriors. 

Quan siga necessari, els criteris anteriors s’adaptaran a les disposicions de 
les lleis de pressupostos successives. 
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8. Contractació 

8.1 Normativa aplicable 

Atesa la disposició addicional primera bis del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP),9 que regula el règim de contractació 
dels òrgans constitucionals de l’Estat i dels òrgans legislatius i de control 
autonòmics, el CJC ha d’ajustar la seua contractació a les normes 
establides en aquesta llei per a les administracions públiques. 

Las institucions de la Generalitat estan sotmeses a les obligacions 
d’informació contractual prevista en el TRLCSP, desplegada en l’àmbit 
autonòmic per l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes. Aquestes institucions, no obstant això, no tenen obligació 
d’inscriure els seus contractes en el Registre de Contractes de la 
Generalitat, ja que no estan compreses en l’àmbit objectiu d’aplicació 
d’aquest registre. 

A escala interna, la competència ordinària en matèria de contractació 
l’exerceix el president del CJC, tal com disposa tant la Llei com el 
Reglament. 

8.2 Informació sobre l’activitat contractual 

Considerant la situació descrita en l’apartat 8 de l’Informe sobre les 
obligacions legals de subministrament d’informació contractual, per a la 
fiscalització de la contractació la Sindicatura ha sol·licitat als gestors del 
CJC l’elaboració de relacions certificades sobre els contractes subscrits. La 
informació certificada per la Secretaria General del CJC amb data 24 d’abril 
de 2018 es resumeix com segueix: 

- Contractes no menors formalitzats durant 2017: quatre contractes 
per import de 87.560 euros, més IVA.  

- Contractes menors subscrits durant 2017: 18 contractes per import 
de 37.582 euros, més IVA.  

- Contractes prorrogats durant 2017: un contracte de neteja per 47.502 
euros derivat d’un procediment obert. 

- Contractes formalitzats en exercicis anteriors que continuaven en 
execució durant 2017: set contractes per import de 241.303 euros, 
més IVA. 

                                                
9  TRLCSP aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. També figura en la 

disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
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En la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2017 la informació sobre 
la contractació figura en l’apartat 4.4, que fa una breu al·lusió als acords 
d’adhesió a la Central de Compres. Aquesta informació ha d’ampliar-se en 
els termes previstos pel PGCP. 

8.3 Revisió d’expedients de contractació 

Les mostres revisades han sigut les següents: 

- Contractes no menors formalitzats en 2017: dos contractes, derivats 
d’acord marc, per un total de 83.395 euros. 

- Contractes menors subscrits durant 2017: sis contractes per un 
import total de 28.924 euros, més IVA.  

- Contractes formalitzats en exercicis anteriors que continuaven en 
execució durant 2017: dos contractes per un total de 227.097 euros. 

Les proves realitzades han posat de manifest l’adequada tramitació i 
execució dels expedients, sense observar aspectes significatius per a 
assenyalar excepte els de la comptabilització, que hem comentat en 
apartats anteriors d’aquest apèndix. 

9. Transparència i bon govern 

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, inclou en el seu 
àmbit d’aplicació les institucions estatutàries, en relació amb la seua 
activitat econòmica i administrativa. L’article 9 d’aquesta llei detalla la 
informació mínima que aquestes institucions han de publicar en les seues 
pàgines web respectives. En aquest sentit, s’ha comprovat que el CJC 
publica en el seu portal de transparència la informació mínima requerida, 
excepte la prevista en l’apartat 1.l, relativa a l’inventari de béns i drets. 

D’altra banda, la disposició addicional quarta de la Llei 2/2015 estableix 
que les institucions estatutàries promouran, en el termini de sis mesos, 
les modificacions necessàries dels seus reglaments o normes de govern 
per a adaptar el seu règim i funcionament als principis i obligacions que 
conté aquesta llei, i especialment a les que es detallen en aquesta 
disposició. En compliment d’aquest precepte, el Ple del CJC va aprovar el 6 
d’octubre de 2015 les normes que han de servir per a garantir la 
transparència i l’accés dels ciutadans a la informació de la seua activitat 
pressupostària i administrativa. Aquestes normes estan publicades en el 
portal de transparència del CJC. 

Addicionalment, el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual 
s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, estableix en el seu article 
2.2 que aquest codi serà també aplicable, de manera voluntària i per mitjà 
d’adhesió individual, als membres del CJC. En aquest sentit, en el portal 
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de transparència de la Generalitat només consta l’adhesió voluntària d’un 
membre del CJC, que va cessar el 4 d’octubre de 2017. No obstant això, el 
secretari general del CJC ha certificat, amb data 21 de febrer de 2019, que 
tots els alts càrrecs de la institució han presentat la declaració d’activitats 
i de drets i béns patrimonials segons el que es preveu en l’article 15 del 
Reglament. 
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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 de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe 
de fiscalització es va discutir amb els responsables del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana per al seu coneixement i per tal que, 
si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la nova redacció i articles renumerats que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament 
de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del 
Consell d’aquesta institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany 
de l’Informe de fiscalització corresponent a l’exercici 2017, aquest es va 
trametre al comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara 
al·legacions. 

Dins del termini concedit no s’han rebut al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2018 i 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 

Comptes anuals del comptedant 
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