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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels 
comptes anuals del Consell Valencià de Cultura de l’exercici 2017 en la 
qual emet una opinió amb una excepció: 

- La institució té el seu domicili i desenvolupa la seua activitat en un 
immoble que li ha sigut adscrit per la Generalitat, però aquest fet no 
té reflex comptable en els comptes anuals. 

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris la 
Sindicatura detalla les febleses més importants del règim pressupostari, 
comptable i de control, així com els incompliments significatius de la 
normativa de personal, de contractació i de transparència aplicables al 
Consell Valencià de Cultura. Entre aquestes podem destacar: 

- Pel que fa 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, no s’ha aprovat encara la relació de llocs de 
treball (RLT) de la institució. Dos dels llocs estan coberts mitjançant 
sistemes provisionals des de fa uns quants anys. 

- En un dels expedients de contractació revisats falta la justificació 
documental adequada sobre l’elecció dels criteris d’adjudicació i la 
seua ponderació. 

Finalment, l’Informe inclou un total de deu recomanacions per a millorar 
la gestió del Consell Valencià de Cultura. Entre aquestes podem destacar 
les següents: 

- Aprovar les modificacions necessàries de la normativa pròpia de la 
institució a fi que aquesta continga les especialitats relatives al seu 
règim pressupostari, comptable i de control. 

- Calcular els avantprojectes de pressupostos anuals de manera més 
ajustada a les possibilitats reals d’execució de la despesa. 

- Elaborar l’informe jurídic sobre els plecs de contractació. 

- Per a formular els comptes anuals, aplicar les normes d’elaboració i 
els models de comptes previstos en el Pla General de Comptabilitat. 

- La incorporació de romanents de crèdit a l’exercici següent ha de 
realitzar-se mitjançant la tramitació i comptabilització de la 
modificació pressupostària corresponent. 

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 Valencià de Cultura (CVC) de 
l’exercici 2017, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el 
compte de 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 I 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 DE GOVERN DEL CVC EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS  

Els òrgans de govern del CVC són responsables de formular 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 CVC, 
de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a 
la institució, que s’identifica en l’apartat 4.12 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 CVC3 preveu que els òrgans de govern de la institució 
són el Ple, la Comissió de Govern i el president, i atribueix al Ple l’aprovació 
de la memòria anual. Aquesta llei no regula, ni tampoc ho fa el Reglament 
del CVC,4 les responsabilitats i terminis referents als processos de 
formulació i rendició dels comptes anuals, i es limita a assenyalar que 
correspon a la Comissió de Govern dirigir i controlar l’execució del 
pressupost del CVC i preparar-ne la liquidació i, al Ple, aprovar les 
modificacions i la liquidació. 

Aquesta auditoria financera s’ha realitzat sobre els comptes anuals del 
CVC de l’exercici 2017 que va aprovar el Ple de la institució el 27 d’abril de 

                                                
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 12/1985, de 30 d’octubre, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Valencià de 
Cultura. 

4  Reglament d’organització i funcionament del CVC, aprovat per mitjà del Decret 202/1998, de 15 
de desembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 3397, de 21 de desembre de 1998). 
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2018 i que es van presentar a la Sindicatura de Comptes el 2 de maig 
d’aquest any. 

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 i 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. Quan efectua 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 

El CVC utilitza com a seu el palau de Forcalló, situat al carrer del Museu, 
número 3, de València. Aquest immoble es va afectar al CVC per mitjà de 
la Resolució de 5 de juny de 2000, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. En aquesta resolució s’indica que l’immoble esmentat figura en 
l’Inventari General de la Generalitat Valenciana com a bé de domini públic 
afectat a l’Institut Valencià d’Administració Pública i se n’acorda la 
mutació demanial per a destinar-lo a les finalitats del CVC. També 
s’estableix que correspon al CVC l’exercici de les competències demanials 
sobre aquest immoble, inclosa l’administració i la conservació. 

L’adscripció d’aquest immoble no té reflex comptable en els comptes 
anuals del CVC. D’acord amb els principis comptables aplicables, el CVC, 
com a entitat beneficiària, ha de reflectir una alta en l’immobilitzat del 
balanç pel valor net comptable del bé adscrit, utilitzar com a contrapartida 
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un compte diferenciat de patrimoni i imputar al compte de resultats de 
cada exercici les amortitzacions i deterioracions que corresponguen. El 
CVC no disposa d’informació sobre el valor net comptable de l’immoble 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 l’adequada comptabilització d’aquest fet sobre els comptes 
anuals de l’exercici 2017. 

El CVC també ha de proporcionar informació suficient i adequada en la 
memòria dels comptes anuals sobre les condicions d’adscripció de 
l’immoble, així com de les operacions que comporten l’exercici de les 
seues competències demanials. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte per l’efecte de la limitació a l’abast descrita en 
l’apartat “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals 
adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del CVC el 31 de desembre de 2017, 
com també 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’ÈMFASI 

Cridem l’atenció sobre els aspectes següents, que figuren en els comptes 
anuals de l’exercici 2017 del CVC, juntament amb els comentaris que la 
Sindicatura de Comptes considera d’interés per a la millor comprensió. 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 CVC (com les Corts i la 
resta de les institucions recollides en l’article 20.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana5) té els seus pressupostos anuals 
integrats en els de la Generalitat. Així, en l’exercici 2017, el pressupost del 
CVC figura en la secció número 3, programa 111.30, “Assessorament 
cultural”. 

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 

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



Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici 2017 

6 

funcionament. Quant al règim de comptabilitat i de control, l’LHPSPIS no 
és aplicable a les institucions, perquè estan sotmeses al que s’estableix en 
les seues normes de creació, organització i funcionament. 

Aquest règim especial de les institucions estatutàries es concreta en les 
característiques següents: 

- Les institucions estatutàries fan 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 es comptabilitzen 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 CVC, 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 

La liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2017 mostra que els 
principals recursos financers del CVC són els consignats en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat d’aquest any, que el CVC comptabilitza en 
els capítols 4 i 7 (transferències corrents i de capital, respectivament). La 

                                                
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  Aprovat per mitjà de l’Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. 
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resta d’ingressos de 2017, de quantia molt reduïda, estan formats per 
preus públics i interessos de comptes bancaris. 

Pressupost de despeses 

Les despeses més importants del CVC són les de “serveis exteriors”, atés 
que amb 633.203 euros representen el 61,3% del total de despeses de 
l’exercici 2017. Dins d’aquestes despeses destaquen les referents a “altres 
indemnitzacions”, que pugen a 330.393 euros i que recullen les quantitats 
satisfetes als membres del CVC per l’assistència a les sessions i comissions 
de la institució. El segon capítol important de les despeses del CVC és el 
de “despeses de personal”, que puja a 362.788 euros i representa el 35,1% 
del total de l’exercici 2017. 

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 
el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no 
expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.  

Tret de 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 CVC regula les seues especialitats en les bases d’execució del règim 
pressupostari, comptable i de contractació administrativa de 
l’exercici 2017, aprovades pel Ple el 30 de gener 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; b) respecte al 
control intern, les funcions de revisió i supervisió de la gestió 
econòmica i financera de l’entitat, incloent-hi la intervenció de tots 
els actes que comporten drets i obligacions de contingut econòmic; 
c) i quant al control extern, la responsabilitat de remissió dels 
comptes anuals a la Sindicatura de Comptes perquè s’examinen i es 
fiscalitzen, en els termes previstos en la Llei de la Sindicatura per a 
les entitats que integren el sector públic valencià. 

L’article 35 de les bases d’execució de 2017 atribueix a la Gerència del 
CVC les funcions de control intern de la gestió econòmica. Tot i això, 
en la pràctica, i a causa del reduït nombre de persones de la 
institució, no es fan plenament les funcions de revisió i supervisió de 
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la gestió econòmica i financera, ni d’intervenció prèvia de tots els 
actes que comporten drets i obligacions de contingut econòmic. La 
reduïda estructura del CVC tampoc facilita implantar una segregació 
adequada de les funcions de gestió i de control. 

Personal 

b) L’article 15.j de la Llei 12/1985, de Creació del CVC, atribueix al Ple la 
responsabilitat de proposar al Consell de la Generalitat l’aprovació 
de la plantilla de personal al servei de la institució, així com la seua 
estructura orgànica. No obstant això, aquesta previsió legal està 
encara pendent de materialitzar-se. En matèria de personal, és 
important el conveni signat l’11 de maig de 2000 entre el CVC i el 
Govern Valencià. En aquest conveni s’estableix que la Direcció 
General de Funció Pública (DGFP) prepararà la relació de llocs de 
treball (RLT) del CVC a fi que el Ple, si ho estima convenient, la 
propose al Consell per a l’aprovació, i que la DGFP publicarà aquesta 
RLT. Si bé el conveni no estableix un termini sobre aquest tema, cal 
assenyalar que han transcorregut divuit anys des de la signatura del 
conveni i no s’ha aprovat encara l’RLT del CVC. 

c) Un lloc de treball del CVC la forma de provisió del qual és per lliure 
designació està cobert per mitjà d’adscripció provisional des de l’any 
2007, sense que conste impediment legal per a convocar-lo. Aquesta 
situació incompleix l’article 75.5 del Decret 3/2017, de 13 de gener, 
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de 
Llocs de Treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública 
Valenciana. 

d) Una persona treballa en el CVC fa vint-i-cinc anys per mitjà de 
comissió de serveis. Aquesta situació incompleix l’article 74.4 del 
Decret 3/2017 esmentat adés, que estableix que no es podrà 
romandre més de dos anys en comissió de serveis en llocs de treball, 
no reservats legalment, la forma de provisió dels quals siga el 
concurs de mèrits. 

Contractació 

e) Els òrgans de contractació del CVC no han remés la relació certificada 
sobre els contractes formalitzats durant l’exercici ni la informació 
sobre els contractes que es preveuen en els articles 3 i 4, 
respectivament, de l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Aquesta 
informació s’ha subministrat posteriorment a l’equip d’auditoria, tal 
com assenyalem en l’apartat 10.2 de l’apèndix de l’Informe. 

f) En la revisió d’una mostra d’expedients de contractació (vegeu 
l’apartat 10 de l’apèndix de l’Informe) hem observat que els plecs de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
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tècniques no contenen la signatura de l’òrgan de contractació, com a 
evidència de l’aprovació que requereixen els articles 115.4 i 116.1 del 
TRLCSP. 

g) En l’expedient de contractació 01/2017 (vegeu el quadre 3 de 
l’apèndix de l’Informe) no hi ha una justificació documental 
adequada sobre l’elecció dels criteris d’adjudicació i sobre la 
ponderació que se’ls dona, requerida tant per l’article 109.4 del 
TRLCSP com pels principis de transparència i objectivitat previstos 
en l’article 1 d’aquesta norma. 

Transparència  

h) La disposició addicional quarta de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana 
de la Comunitat Valenciana, 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. El CVC no ha complit l’esmentada disposició. 

9. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables del CVC (vegeu l’apartat 2 d’aquest informe), a 
més d’adoptar 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 CVC continga les especialitats 
relatives al seu règim pressupostari, comptable i de control, es 
considera que el Ple de la institució, en exercici de les funcions que 
hi atribueix l’article 15 de la Llei de Creació del CVC, aprove les 
modificacions necessàries del Reglament i les eleve al Consell de la 
Generalitat per a l’aprovació. 

b) És convenient que els avantprojectes de pressupostos anuals del CVC 
(que elabora la Comissió de Govern per a l’aprovació pel Ple) es 
calculen de forma més ajustada a les possibilitats reals d’execució de 
la despesa, i que a través de la gestió econòmica, eficient i eficaç dels 
recursos es liquiden els pressupostos de cada any amb nivells de 
romanents de crèdit raonables. 

c) Tal com hem assenyalat en l’apartat 8.a, una característica de la 
reduïda estructura del CVC és la falta d’un servei de control intern 
encarregat de realitzar la funció interventora prèvia de tots els actes 
de contingut econòmic, entre els quals la dels expedients de 



Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici 2017 

10 

contractació que requereix l’article 109.3 del TRLCSP. En aquest 
sentit, considerem necessari que els òrgans del CVC, a la vista de la 
plantilla vigent, analitzen les possibilitats reals d’implantar la funció 
interventora amb els mitjans propis de la institució o, si és el cas, se 
sol·licite la col·laboració de la Generalitat (per exemple, a través de la 
Intervenció General). 

d) Una altra característica també derivada de la reduïda estructura del 
CVC és la falta d’un servei jurídic propi, la qual cosa no ha facilitat, 
entre altres funcions, l’elaboració de l’informe jurídic sobre els plecs 
de contractació que requereix l’article 115.6 del TRLCSP. Considerem 
que la Gerència del CVC podria realitzar aquesta funció, ja que és la 
responsable del control intern de la institució.  

Comptes anuals 

e) Per a formular els comptes anuals s’han d’aplicar tant les normes 
d’elaboració com els models de comptes previstos en el Pla General 
de Comptabilitat. En aquest sentit, el compte del resultat 
economicopatrimonial ha de mostrar les xifres de l’any anterior; la 
liquidació del pressupost hauria de figurar desglossada per 
conceptes i la memòria ha de contenir qualsevol altra informació 
necessària, encara que no estiga inclosa en el model. Amb aquestes 
observacions es pretén facilitar la comprensió dels comptes anuals. 

f) Per a comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria, 
considerem que cal aplicar els criteris que detallem en l’apartat 9 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. 

Immobilitzat 

g) El CVC ha de sol·licitar a la Generalitat la informació relativa al valor 
de l’immoble que té adscrit per a la seua seu, necessària per a 
reflectir aquest fet comptable en els seus comptes anuals. Aquest 
immoble ha de figurar, a més, en l’inventari del CVC.9 

Despeses de personal 

h) Al tancament de cada exercici és necessari practicar els 
assentaments comptables de periodificació per a imputar a les 
despeses econòmiques de personal la part meritada de les 
retribucions que se satisfan en l’exercici següent, amb abonament al 
compte apropiat dels creditors a curt termini del balanç.  

                                                
9 En fase d’al·legacions, el CVC hi ha adjuntat l’informe de valoració de l’immoble, datat el 17 de 

gener de 2019. Aquest informe assigna un valor a la construcció de 989.875 euros i al sòl, de 
949.819 euros. 
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Romanents de crèdit 

i) La incorporació de romanents de crèdit a l’exercici següent ha de 
realitzar-se per mitjà de la tramitació i comptabilització de la 
modificació pressupostària corresponent.  

Contractació 

j) En aplicació de l’article 14.3 del Decret 35/2018, de 23 de març, del 
Consell, recomanem que el CVC sol·licite la inscripció dels seus 
contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.10 

  

                                                
10  En fase d’al·legacions, el CVC ha certificat a la Sindicatura de Comptes que tots els contractes de 

2018 s’han comunicat al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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APÈNDIX.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA REALITZADA 

1. Comptes anuals de l’exercici 2017 

A escala general, hem d’assenyalar que els comptes anuals del CVC de 
l’exercici 2017 no s’ajusten totalment a les normes d’elaboració del Pla 
General de Comptabilitat. Les principals deficiències són: 

- El compte del resultat economicopatrimonial no mostra les xifres de 
l’any anterior a efectes comparatius. 

- La liquidació del pressupost de despeses de personal figura per 
capítol i la de la resta de despeses desglossada en articles; la 
liquidació del pressupost d’ingressos figura desglossada per articles. 
Referent a això, les normes d’elaboració dels comptes anuals 
estableixen que la liquidació ha de presentar-se amb el nivell de 
desagregació del pressupost inicialment aprovat. En aquest sentit, si 
bé les lleis de pressupostos de la Generalitat només mostren el 
pressupost de despeses del CVC per capítols, hem d’assenyalar que 
els avantprojectes que remet la institució per a l’aprovació pel 
Consell contenen un desglossament major en tots els capítols 
(excepte el de personal), per conceptes o per articles, i per tant seria 
més coherent, i també més adequat per a la comprensió dels 
comptes anuals, que el CVC elabore la liquidació anual del seu 
pressupost desglossada per conceptes. 

- La informació de la memòria és insuficient en alguns dels seus 
apartats, tal com comentem al llarg d’aquest informe. Les mateixes 
bases del CVC (article 46) estableixen que el model de memòria del 
Pla General de Comptabilitat només preveu la informació mínima 
que cal emplenar, i que també s’ha d’indicar qualsevol altra 
informació que siga necessària per a facilitar la comprensió dels 
comptes anuals.  

2. Immobilitzat  

Amb data 31 de desembre de 2017, l’epígraf “Immobilitzat” puja a 174.165 
euros, que representen el 25,6% del total del balanç. Aquest import és el 
valor net resultant dels valors de cost dels elements integrants de 
l’immobilitzat, 707.047 euros, i les seues amortitzacions acumulades, 
532.882 euros. El principal element de l’immobilitzat és el compte 
“Mobiliari”, amb un import de 417.138 euros. En l’apartat 4.6 de la memòria 
s’ofereix informació sobre els comptes del balanç i el seu moviment 
durant 2017. 

La situació de l’immoble que constitueix la seu del CVC es descriu en 
l’excepció a de l’apartat 4 de l’Informe.  
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Altres aspectes de la revisió realitzada els comentem a continuació: 

- En el balanç, les xifres de 2016 corresponents als comptes “Equips 
processos informació” i “Un altre immobilitzat material” són 
incorrectes, perquè mostren els saldos de 2017 i no els de 2016, que 
van pujar a 43.427 euros i a 29.130 euros, respectivament. 

- Els quadres de l’apartat 4.6 de la memòria són incorrectes pel que fa 
a les amortitzacions acumulades, ja que les xifres que mostren són 
les amortitzacions de l’exercici 2017. 

3. Tresoreria  

Quantitativament, l’epígraf “Tresoreria” és el més important del balanç a 
31 de desembre de 2017, perquè amb 330.667 euros representa el 48,5% del 
total actiu en aquesta data. La informació de la memòria comprén els 
quadres relatius a l’estat de tresoreria i a l’estat de flux de tresoreria que 
figuren en l’apartat 4.3.4 de la memòria. 

4. Fons propis  

Els fons propis el 31 de desembre de 2017 pugen a 612.284 euros i 
representen el 89,8% del total passiu del balanç. La memòria no conté 
informació sobre aquest epígraf del balanç. 

La partida més important dels fons propis és “Patrimoni”, que està 
constituïda per dos comptes. Un és “Patrimoni”, el saldo d’1.403.299 euros 
del qual es va obtenir per diferència entre l’actiu i el passiu a 1 de gener 
de 2002, data en què el CVC va adaptar la seua comptabilitat 
economicopatrimonial al PGCPGV. L’altre compte, “Patrimoni en cessió”, 
l’hem comentat en l’apartat 2 d’aquest apèndix. 

5. Despeses de personal  

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, les 
“despeses de personal” pugen a 362.788 euros, que representen el 35,1% 
del total de despeses de l’exercici. La xifra anterior comprén 291.345 euros 
de sous i salaris i 71.443 euros de cotitzacions socials a càrrec de 
l’ocupador. 

La liquidació de l’estat de despeses de l’exercici 2017 mostra que el capítol 
1, “Despeses de personal”, compta amb una consignació pressupostària de 
544.000 euros, que representa el 37% del total. Les obligacions reconegudes 
han pujat a 362.788 euros, que representen un grau d’execució del 67% i 
figuren pràcticament pagades al tancament de l’exercici. Aquest grau 
d’execució baix és degut als llocs de plantilla no coberts (vegeu més 
endavant). 

Quant a la memòria, la informació sobre el personal del CVC figura en 
l’apartat 4.4.6. 
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Contingut informatiu dels comptes anuals 

Tal com hem assenyalat anteriorment, la liquidació del pressupost de 
despeses de personal sols figura desglossada per capítol. En el quadre 
següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació comptable, 
es mostra el desglossament del capítol 1 per articles i conceptes: 

Quadre 1. Capítol 1 del pressupost de despeses 2017  

Art./ 
Concepte 

Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

11 Personal eventual 51.521 

12 Funcionaris 140.534 

120  Retribucions bàsiques  53.554 

121  Retribucions complementàries 86.980 

14 Altre personal 78.640 

140  Laboral eventual 28.715 

141  Altre personal 49.925 

15 Incentius al rendiment 20.650 

16 Quotes socials 71.443 

  Total 362.788 

Pel que fa a la memòria cal assenyalar: 

- L’única informació sobre personal consisteix en un quadre amb el 
nombre de perceptors i imports. 

- No conté informació sobre la composició de la plantilla al tancament 
de l’exercici, segons la relació de llocs de treball. 

- Hauria de contenir la informació relativa al nombre mitjà d’empleats 
durant l’exercici i al 31 de desembre, distingint per categories i sexes. 

Plantilla i relació de llocs de treball 

Els aspectes més importants sobre la plantilla i la relació de llocs de treball 
del CVC els hem comentat en l’apartat 8 de l’Informe. 

En el conveni signat l’11 de maig de 2000 entre el CVC i el Govern Valencià 
es declara que, des de la creació del CVC, la Direcció General de Funció 
Pública ha realitzat la gestió del seu personal, incloent-hi la creació dels 
llocs de treball, el registre i la provisió amb personal de l’Administració 
valenciana. 

El conveni preveu (article 5.3) que la DGFP mantindrà i gestionarà una base 
de dades amb el registre dels llocs de treball del CVC. En aquest sentit, 



Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici 2017 

15 

l’aplicació Human de la Generalitat conté la informació relativa als llocs 
de treball del CVC: nombre, denominació, forma de provisió, classificació 
i funcions. Segons aquestes dades, en l’exercici 2017 la plantilla del CVC 
comprenia un total de 14 llocs, dels quals hi havia ocupats aquests vuit: 
un eventual, quatre funcionaris de la Generalitat (en comissió de serveis i 
adscripció provisional), dos funcionaris interins (a través de la borsa de la 
DGFP) i un laboral. 

Retribucions del personal al servei del CVC 

El CVC publica en el seu portal de transparència les retribucions de 
l’exercici 2017 de tot el seu personal, incloses les dels alts càrrecs.  

Les retribucions inclouen dues pagues extraordinàries que se satisfan als 
mesos de juny i desembre de cada any. Respecte a la paga extraordinària 
de juny dels funcionaris, cal assenyalar que, encara que es merita des de 
l’1 de desembre fins al 31 de maig, el CVC la comptabilitza pel seu import 
total en el mes que la satisfà. El mateix criteri s’aplica al complement 
retributiu denominat incentius al rendiment, que aprova cada any la 
Comissió de Govern i que es comptabilitza l’exercici següent a la 
meritació. Si bé aquest criteri és admissible en l’àmbit pressupostari, no 
es pot admetre com a correcte en la comptabilitat economicofinancera. 
D’acord amb els càlculs realitzats per la Sindicatura, la comptabilització 
adequada de les retribucions esmentades comportaria que les despeses 
d’exercicis anteriors, les despeses de personal de l’exercici 2017 i el passiu 
a curt termini del balanç a 31 de desembre de 2017 augmentarien en 23.334 
euros, 396 euros i 23.730 euros, respectivament. 

6. Serveis exteriors 

L’epígraf “Serveis exteriors” és el més important del compte del resultat 
economicopatrimonial de l’exercici 2017 perquè el seu import, 633.203 
euros, representa el 61,3% del total de despeses de l’exercici. La xifra 
anterior coincideix amb les obligacions reconegudes del capítol 2, 
“Despeses en béns corrents i serveis”, de la liquidació del pressupost de 
despeses. 

Tal com hem assenyalat anteriorment, la liquidació del pressupost de 
despeses només figura desglossada per articles. En el quadre següent, 
elaborat per la Sindicatura a partir de la informació comptable, mostrem 
el desglossament del capítol 2 pels seus conceptes més importants: 
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Quadre 2. Capítol 2 del pressupost de despeses 2017  

Concepte Denominació 
Obligacions 

reconegudes 

212 Edificis i altres construccions 13.306 

220 Material d’oficina 24.292 

221 Subministraments 16.454 

222 Comunicacions 18.811 

223 Transports 23.754 

226 Despeses diverses 80.230 

227 Treballs realitzats per altres empreses 98.527 

233 Altres indemnitzacions 330.393 

2xx Resta de despeses  27.436 
 Total 633.203 

La memòria no conté informació sobre els conceptes més importants 
d’aquest capítol del pressupost de despeses. 

Tal com s’observa en el quadre anterior, el concepte més significatiu és 
“Altres indemnitzacions”, amb unes obligacions reconegudes que pugen a 
330.393 euros, el 52,2% del total del capítol. En aquest concepte es registren 
les quantitats satisfetes als membres del CVC per l’assistència a les 
sessions i comissions de la institució, segons el que es preveu en l’article 
30 del Reglament del CVC. Les quanties de l’any 2017 figuren en l’article 
29 de les bases d’execució pressupostària d’aquest any. Hem revisat una 
mostra del 8,8% d’aquestes indemnitzacions de 2017 i s’ha comprovat que 
estan correctament tramitades, justificades i comptabilitzades. 

7. Transferències i subvencions corrents 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017 figuren 
“Transferències i subvencions corrents” per 34.000 euros, que representen 
el 3,3% del total de despeses de l’exercici. Aquest import coincideix amb 
les obligacions reconegudes del capítol 4, “Transferències corrents”, de la 
liquidació del pressupost de despeses. La memòria no inclou informació 
sobre aquestes despeses. 

El pressupost del CVC aprovat per la Generalitat detalla cinc línies de 
subvenció del capítol 4 per 49.000 euros, de les quals el CVC n’ha executat 
tres durant 2017, per 34.000 euros. Hem revisat els expedients d’aquestes 
tres línies i s’ha comprovat que estan adequadament tramitats, justificats 
i comptabilitzats.  



Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici 2017 

17 

8. Ingressos 

El compte del resultat economicopatrimonial mostra que els ingressos del 
CVC durant l’exercici 2017 han pujat a 1.055.953 euros, integrats en la 
pràctica totalitat per les transferències corrents i de capital rebudes de la 
Generalitat, que sumen 1.039.090 euros i 15.667 euros, respectivament. 
Aquests imports figuren com a drets reconeguts en els capítols 4 i 7 de la 
liquidació del pressupost d’ingressos del CVC. La resta d’ingressos, 1.196 
euros, comprén els derivats de la venda de publicacions i els interessos de 
comptes bancaris.  

Les transferències de la Generalitat per al CVC consignades en la Llei de 
Pressupostos de 2017 van pujar a 1.470.000 euros. La diferència amb els 
drets reconeguts, 415.244 euros, és el romanent de tresoreria de 2016 
reintegrat a la Generalitat en 2017.11 El registre comptable adequat de 
aquest reintegrament es comenta l’apartat 9 d’aquest apèndix. 

En l’exercici 2016, les transferències consignades en els pressupostos de 
la Generalitat per al CVC van pujar a 1.425.050 euros. La liquidació del 
pressupost d’ingressos del CVC d’aquest exercici mostra drets reconeguts 
per import de 720.937 euros, i la diferència, 704.113 euros, va ser la 
devolució del romanent de tresoreria no aplicat de l’exercici 2015. 

9. Romanent de tresoreria i romanents de crèdit 

Romanents de crèdit 

Els romanents de crèdit al tancament de 2016 van pujar a 428.036 euros, 
que representen el 30% del pressupost definitiu d’aquest exercici. El CVC 
els divideix entre 16.668 euros “incorporables” i 411.368 euros “no 
incorporables”. 

Els romanents de crèdit “incorporables” per 16.668 euros s’han incorporat 
al pressupost corrent de despeses de 2017 sense tramitar-se ni 
comptabilitzar-se la modificació pressupostària corresponent. Això ha 
significat que els romanents de crèdit de 2016 s’han finançat amb el 
pressupost d’ingressos corrent de 2017, quan haurien d’haver-se finançat 
amb romanent de tresoreria de 2016. 

- Els romanents de crèdit al tancament de 2017 pugen a un total de 
420.254 euros, que el CVC assenyala com a no incorporables. Aquests 
romanents representen el 28,6% del pressupost definitiu de l’exercici 
2017. El CVC no ha tramitat cap expedient de modificació del 
pressupost de 2018 per a incorporar romanents de crèdit de l’exercici 
2017. 

  

                                                
11 Disposició addicional primera de la Llei 14/2016, de 30 de desembre.  
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Romanent de tresoreria 

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 CVC ha reintegrat a 
la Generalitat la quantitat de 415.244 euros en concepte de romanent de 
tresoreria de 2016 no vinculat a la incorporació de romanents de crèdit 
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 forma 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, d’ara 
endavant, s’apliquen els criteris següents: 

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

- 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 el corresponent acte de 
reconeixement de la despesa pressupostària. A l’efecte, s’ha de 
tramitar 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. 
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Quan siga necessari, els criteris anteriors s’adaptaran a les disposicions de 
les lleis de pressupostos successives. 

10. Contractació  

10.1 Normativa aplicable 

Atenent la disposició addicional primera bis del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP),12 en què es regula el règim de 
contractació dels òrgans constitucionals de l’Estat i dels òrgans legislatius 
i de control autonòmics, el CVC ha d’ajustar la seua contractació a les 
normes establides en aquesta llei per a les administracions públiques.  

Les 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. 

En l’àmbit intern, la Comissió de Govern té la competència ordinària en 
matèria de contractació, tal com es preveu en l’article 17.e de la Llei 
12/1985, de Creació del CVC. La Comissió de Govern ha delegat 
determinades competències de contractació en el president del CVC. 

Les bases d’execució de 2017 regulen en el títol III alguns aspectes de la 
contractació del CVC. 

10.2 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 
CVC l’elaboració de relacions certificades sobre els contractes subscrits. La 
informació certificada pel secretari del CVC amb data 20 de març de 2018 
es resumeix com segueix: 

- Contractes no menors tramitats durant 2017: cinc contractes per un 
total de 215.738 euros, més IVA. Aquests contractes es detallen en la 
nota 4.4.5 de la memòria.  

- Contractes menors subscrits durant 2017: 39 contractes per un total de 
116.535 euros, IVA inclòs.  

                                                
12  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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- Contractes formalitzats en exercicis anteriors que continuaven en 
execució durant 2017: dos contractes formalitzats en 2014 que s’han 
prorrogat en l’exercici 2017, per un total de 64.868 euros, més IVA.  

10.3 Revisió d’expedients de contractació 

10.3.1 Contractes no menors formalitzats durant 2017 

Hem revisat dos dels cinc contractes formalitzats en 2017, les 
característiques bàsiques dels quals es descriuen en el quadre següent: 

Quadre 3. Mostra de contractes no menors formalitzats en 2017  

Núm. 
exp. 

Proced. 
adjudic. Objecte  

Import 
sense 
IVA 

Data/ 
Duració 

- AM Vigilància i seguretat 190.051 
18-12-17 
4 anys 

1/2017 Obert Neteja  18.271 
26-12-17 

1 any 
Total  208.322  

AM: basat en un acord marc de la Generalitat. 

A més de les incidències descrites en els apartats 8 i 9 de l’Informe, la 
revisió d’aquests dos expedients ha posat de manifest els aspectes 
següents: 

Expedient de vigilància i seguretat 

- La publicació de la formalització del contracte en el perfil de 
contractant s’ha realitzat fora del termini establit en l’article 154 del 
TRLCSP. 

Expedient 1/2017. Neteja  

- No s’ha publicat la composició de la mesa de contractació en el perfil 
del contractant, de manera que s’han incomplit les disposicions dels 
PCAP i de l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009. 

10.3.2 Contractes menors subscrits durant 2017 

Dels contractes menors subscrits durant 2017, n’hem seleccionat una 
mostra de cinc per import global de 35.923 euros. La revisió ha posat de 
manifest els aspectes següents: 

- Per a la subscripció d’un contracte de 10.920 euros, l’objecte del qual 
és l’adquisició del material escolar per a premi d’un concurs, no s’han 
sol·licitat les tres ofertes que requereixen les bases d’execució del 
CVC. 
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- En dos contractes, els objectes dels quals són el subministrament 
d’energia elèctrica i el manteniment del jardí, es preveu que podran 
prorrogar-se, la qual cosa contravé l’article 23.3 del TRLCSP. El 
d’energia elèctrica es tramita cada any com a menor, però com que és 
un subministrament recurrent hauria de gestionar-se per mitjà de 
procediment ordinari o, si és el cas, adherir-se a l’acord marc de la 
Generalitat. 

10.3.3 Contractes d’exercicis anteriors 

Hem seleccionat per a revisar els dos contractes que figuren en la relació 
certificada pel CVC. Es tracta de contractes que s’han prorrogat en 2017. 
Les seues característiques bàsiques es descriuen en el quadre següent: 

Quadre 4. Contractes formalitzats en exercicis anteriors  

Núm. 
exp. 

Proced. 
adjudicac. Objecte  

Import 
pròrroga 

Data/ 
Termini 

01/2014 Obert Vigilància i seguretat 43.915 
03-01-17 

1 any 

02/2014 Obert Neteja  20.953 
03-01-17 

1 any 
Total  64.868  

En la revisió d’aquests expedients hem observat les incidències següents: 

- Els PCAP preveuen com a criteri d’adjudicació les “aportacions i 
millores en la prestació del servei”, i hi assignen la puntuació màxima. 
Això no obstant, no assenyalen sobre quins elements i en quines 
condicions se’n farà la valoració i, per tant, no es compleixen les 
condicions establides en l’article 147 del TRLCSP per a les millores. 

- Falta d’informe jurídic i absència de fiscalització prèvia. 

11. 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. Referent a això, s’ha comprovat que el CVC 
publica en el seu portal de transparència la informació mínima requerida, 
excepte la prevista en els apartats 1.d i 1.l d’aquest article, referida al 
conveni en matèria de funció pública i a l’inventari de béns i drets, 
respectivament. 

El Decret 56/2016, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Codi de 
Bon Govern de la Generalitat, estableix en l’article 2.2 que aquest codi serà 
també aplicable, de manera voluntària i per mitjà d’adhesió individual, als 
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membres del CVC. En aquest sentit, en el portal de transparència de la 
Generalitat consten les adhesions voluntàries del president, del secretari 
i d’una vocal del CVC.  
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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, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables del Consell 
Valencià de Cultura 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 redacció donada per 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, l’Entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerant pertinents. 

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

1. Totes les al·legacions s’han analitzat 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 i que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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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 11 d’abril de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals del comptedant 

 

 
  

































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions presentades 

 























 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA (CVC). EXERCICI DE 
2017 

Primera al·legació 

Apartat 4.a de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es tracta d’una al·legació merament informativa, en la qual el CVC indica 
que, a la vista de l’auditoria de la Sindicatura de Comptes, va sol·licitar 
l’informe de valoració del Palau de Forcalló. Hi adjunta l’informe obtingut, 
que té data de 17 de gener de 2019. El CVC també assenyala que ha 
incorporat aquest immoble a la seua comptabilitat de 2018 i al seu 
inventari de béns. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu l’anàlisi de l’al·legació catorzena. 

Segona al·legació 

Apartat 4.b de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC considera que la comptabilització del reintegrament del romanent 
de tresoreria no ha de constituir una excepció en l’informe d’auditoria. 
Fonamenta l’al·legació en el fet que el romanent de tresoreria no afecta el 
resultat pressupostari i que el Pla General de Comptabilitat no estableix 
com s’ha de comptabilitzar. 

No compartim els arguments d’aquesta al·legació. En primer lloc, perquè 
encara que el romanent de tresoreria no afecte el resultat pressupostari, 
això no obsta perquè el CVC comptabilitze adequadament l’operació de 
reintegrament. I, en segon lloc, perquè el Pla General de Comptabilitat no 
preveu regles específiques per a tots els fets comptables. Les normes de 
registre i valoració del PGCP inclouen criteris i regles aplicables a diferents 
transaccions o fets econòmics, però no de tots, com no pot ser d’una altra 
manera. En aquest sentit, els criteris de comptabilització del 
reintegrament del romanent de tresoreria, que la Sindicatura de Comptes 
descriu en l’excepció b de l’esborrany de l’Informe, es basen en els 
principis comptables públics aplicables, tant en els previstos en el PGCPG 
de 2001 com en els del marc conceptual de la comptabilitat pública del 
PGCP de 2010, tots el quals s’orienten que els comptes anuals de l’entitat 
comptable (en aquest cas, el CVC) mostren la imatge fidel del patrimoni, 
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de la situació financera, del resultat economicopatrimonial i de l’execució 
del pressupost. 

Un factor important que cal tenir en compte és que, encara que les 
institucions estatutàries estan sotmeses a un règim especial quant al 
reintegrament del romanent de tresoreria de cada exercici, les normes 
internes d’aquestes institucions no han desenvolupat ni preveuen els 
criteris correctes de comptabilització. En atenció a aquesta circumstància 
especial i, pel que fa als informes d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2017, la Sindicatura de Comptes ha considerat més oportú 
recomanar a totes les institucions que, d’ara endavant, apliquen els 
criteris comptables correctes que es descriuen en un apartat de l’apèndix 
de l’Informe adaptant els seus propis reglaments interns. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix l’excepció b. 

S’hi afegeix la recomanació següent: 

“Per a comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria, 
considerem que cal aplicar els criteris que detallem en l’apartat 9 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.” 

En l’apartat 8 de l’apèndix, es modifica l’última frase del segon paràgraf. 

Es canvia la redacció de l’apartat 9 de l’apèndix. 

Tercera al·legació 

Apartat 4.c de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC al·lega que la seua memòria compleix escrupolosament el que 
s’estableix en el Pla General de Comptabilitat i que la liquidació del 
pressupost s’ha efectuat per capítols seguint el model de la Sindicatura de 
Comptes. Acaba l’al·legació informant que ha inclòs en la seua memòria 
de l’exercici 2018 tota la informació indicada per la Sindicatura. 

S’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix l’excepció c. 

En l’apartat 1 de l’apèndix de l’Informe, tercer guió, es practica la correcció 
següent: 
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“La informació de la memòria és insuficient en alguns dels seus apartats, 
tal com comentem [...]” 

En l’apartat 3 de l’apèndix de l’Informe, se suprimeixen els tres últims 
paràgrafs. 

En l’apartat 5 de l’apèndix de l’Informe, a continuació del quadre 1, es 
canvia el text del segon guió, que queda de la manera següent: 

“No conté informació sobre la composició de la plantilla al tancament de 
l’exercici, segons la relació de llocs de treball.” 

Quarta al·legació 

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC considera que, en congruència amb al·legacions formulades, 
l’opinió de l’informe de la Sindicatura ha de ser favorable. La Sindicatura 
no pot admetre aquesta consideració perquè l’Informe conté un apartat 
de fonaments de l’opinió amb excepcions i l’opinió, per tant, ha de ser 
d’aquest tipus. Això no obstant, s’ha de corregir la redacció de l’apartat 5 
eliminant les referències a les lletres. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica l’apartat 5 de l’Informe de la manera següent: 

“En la nostra opinió, excepte per l’efecte de la limitació a l’abast descrita 
en l’apartat «Fonaments de l’opinió amb excepcions», els comptes anuals 
adjunts expressen [...]” 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.a de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació esmenta dos articles de les bases d’execució de l’exercici 2017 
en què es pot observar que no regulen adequadament els aspectes 
assenyalats per la Sindicatura. També s’hi al·lega que el CVC remet cada 
any els seus comptes anuals a la Intervenció General i a la Sindicatura de 
Comptes en compliment dels articles 136 i 141 de la Llei d’Hisenda. Pel que 
fa al control extern, la Sindicatura menciona en l’apartat 6 de l’Informe 
que el CVC presenta cada any els seus comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes i els publica en el seu portal de transparència. En l’apartat 8.a 
s’assenyala que les bases d’execució del pressupost, com a instrument que 
regula les especialitats del règim pressupostari, comptable i de control del 
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CVC, no preveuen les responsabilitats de remissió dels comptes anuals a 
la Sindicatura de Comptes perquè les examine i les fiscalitze. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Sisena al·legació 

Apartat 8.c de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació manifesta que el CVC ha respectat el que s’estableix en l’article 
105 de la Llei 10/2010 i en l’article 74 del Decret 3/2017. No obstant això, el 
que s’assenyala en l’Informe és un incompliment de l’article 75.5 del 
Decret 3/2017. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Setena al·legació 

Apartat 8.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC al·lega que en cap moment s’ha excedit el termini establit en la 
legislació aplicable respecte de la permanència en un mateix lloc de 
treball. La Sindicatura no pot admetre aquesta al·legació, ja que en 
l’Informe indiquem la situació irregular que comporta que una persona 
treballe en el CVC durant vint-i-cinc anys per mitjà d’una comissió de 
serveis quan l’article 74.4 del Decret 3/2017 estableix que no es pot 
romandre més de dos anys en comissió de serveis en llocs de treball no 
reservats legalment, la forma de provisió dels quals siga el concurs. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vuitena al·legació 

Apartat 8.e de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 3, l’obligació de remetre 
la relació certificada de contractes formalitzats durant 2017 abans de 
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finalitzar el mes de febrer de 2018, i d’altra banda preveu, en l’article 4, 
l’obligació de remetre determinada informació sobre els contractes que 
superen els llindars assenyalats en l’article 29 del TRLCSP. El CVC no va 
complir en temps i forma aquestes disposicions, i aquest és l’aspecte que 
s’assenyala en l’apartat 8.e de l’Informe. 

Com a conseqüència d’aquesta situació, l’equip d’auditoria hagué de 
sol·licitar als responsables del CVC que elaboraren les relacions 
certificades dels contractes, tal com hem indicat en l’apartat 10.2 de 
l’apèndix de l’Informe. El CVC ha aportat aquestes relacions, a més de les 
de 2016 i 2018. 

En l’apartat 8.e es pot fer una referència a l’apèndix de l’Informe, en què 
s’indica que la informació contractual es va subministrar a l’equip 
d’auditoria. 

Conseqüències en l’Informe 

S’afegeix la frase següent en l’apartat 8.e de l’Informe: 

“Aquesta informació s’ha subministrat posteriorment a l’equip 
d’auditoria, tal com assenyalem en l’apartat 10.2 de l’apèndix de 
l’Informe.” 

Novena al·legació 

Apartat 8.f de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC al·lega que en tots els expedients de contractació apareix l’acord 
de la Comissió de Govern pel qual s’aproven els plecs. Això és cert, però la 
incidència que assenyalem en l’Informe és la falta d’una evidència 
adequada sobre l’aprovació d’aquests documents per l’òrgan de 
contractació. Tot i això, convé millorar la redacció del paràgraf. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció d’aquest paràgraf, que queda de la manera 
següent: 

“En la revisió d’una mostra d’expedients de contractació (vegeu l’apartat 
10 de l’apèndix de l’Informe) hem observat que els plecs de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques no 
contenen la signatura de l’òrgan de contractació, com a evidència de 
l’aprovació que requereixen els articles 115.4 i 116.1 del TRLCSP.” 
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Desena al·legació 

Apartat 8.h de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació manifesta que el CVC va incorporar al seu web la informació 
requerida per la disposició addicional quarta de la Llei 2/2015. Però en 
l’Informe s’assenyala que el CVC no ha complit aquesta disposició, ja que 
no ha modificat el seu reglament per a adaptar el seu règim i 
funcionament als principis i les obligacions que conté aquesta llei. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Onzena al·legació 

Apartat 9.c de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’hi indica que, en virtut de l’article 98 de la Llei 1/2015, el CVC no està 
exclòs de l’àmbit d’aplicació de la funció interventora per la Intervenció 
General. No contradiu la recomanació de la Sindicatura que s’analitzen les 
possibilitats reals 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. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dotzena al·legació 

Apartat 9.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC indica que no és possible que l’Advocacia de la Generalitat li prese 
assessorament en dret. Però el que es recomana en l’Informe és que la 
gerència del CVC realitze l’informe jurídic sobre els plecs de contractació, 
com a responsable del control intern de la institució. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  



Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici 2017 

7 

Tretzena al·legació 

Apartat 9.e de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC informa que el compte del resultat economicopatrimonial de 
l’exercici 2018 inclou les xifres de 2017 i que la liquidació del pressupost 
de 2018 hi figura desglossada per conceptes. S’accepta, per tant, la 
recomanació de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Catorzena al·legació 

Apartat 9.f de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC, en relació amb el que s’ha exposat en l’al·legació primera, informa 
que ha incorporat a la comptabilitat de 2018 l’immoble que té adscrit per 
a la seua seu. 

Conseqüències en l’Informe 

En la recomanació de l’apartat 9.f s’afegeix aquesta nota al peu: 

“En fase d’al·legacions, el CVC hi ha adjuntat l’informe de valoració de 
l’immoble, datat el 17 de gener de 2019. Aquest informe assigna un valor 
a la construcció de 989.875 euros i al sòl, de 949.819 euros.” 

Quinzena al·legació 

Apartat 9.h de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC informa que en 2019 ha realitzat la modificació pressupostària 
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2018, atenent la 
recomanació efectuada per la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  
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Setzena al·legació 

Apartat 9.i de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CVC aporta un certificat datat el 20 de febrer de 2019 pel qual s’informa 
a la Sindicatura de Comptes que tots els contractes de 2018 s’han 
comunicat al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe 

En la recomanació i de l’apartat 9 s’afegeix aquesta nota al peu: 

“En fase d’al·legacions, el CVC ha certificat a la Sindicatura de Comptes 
que tots els contractes de 2018 s’han comunicat al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat.” 
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