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RESUM 

Les normes actuals sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts 
Valencianes regulen el procediment d’aprovació del Compte General, amb 
inclusió de la fiscalització de la Sindicatura de Comptes. El primer Compte 
General objecte de revisió per part d’aquesta Sindicatura va ser el 
corresponent a l’exercici 2015, al qual va seguir el de 2016, i ara publiquem 
l’Informe del Compte General de les Corts Valencianes de l’exercici 2017. 
Hem efectuat una auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2017 
i hem comprovat l’adequació a la legalitat de les operacions revisades i, en 
particular, de les despeses de personal i la contractació. 

En la nostra opinió, el Compte General expressa la imatge fidel del patrimoni 
i de la situació financera de les Corts Valencianes a 31 de desembre de 2017, 
excepte per la limitació a l’abast en la revisió de l’immobilitzat no financer, 
ja que la composició, ubicació i valoració dels epígrafs principals que 
integren l’immobilitzat no financer de la institució no es troben recollides en 
un inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici que permeta 
conciliar-les amb els registres comptables, tal com es va posar de manifest 
en els informes de 2015 i 2016.  

A més, es destaquen tres qüestions clau que no afecten l’opinió, en relació 
amb el reintegrament del romanent de tresoreria no aplicat; el 
desenvolupament normatiu que ha d’efectuar les Corts per a la millora de la 
justificació i el control de les subvencions als grups parlamentaris i diputats 
no adscrits; i la necessitat de millorar els instruments de gestió de personal 
per a fer-ne un control i seguiment adequats. 

En la revisió efectuada sobre el compliment de la legalitat en les operacions 
revisades s’han posat de manifest determinats incompliments relatius a la 
gestió econòmica, de personal i a la contractació de les Corts Valencianes, si 
bé en alguns casos s’han adoptat o està previst adoptar mesures per a 
regularitzar-los. Quant a la gestió econòmica, la tramitació del Compte 
General i el reintegrament del romanent de tresoreria no s’han efectuat en 
els terminis legalment establits. Els incompliments en matèria de personal 
es refereixen, bàsicament, a la cobertura inadequada de llocs de treball de 
manera temporal, a la falta d’aprovació anual de la seua oferta pública 
d’ocupació i al pagament de la nòmina dels diputats i la seua fiscalització. 
També s’han observat incompliments en la contractació i execució de 
determinades prestacions de serveis de naturalesa informàtica i en el 
contracte per a la prestació dels serveis  de vigilància i seguretat dels equips 
de control i personal, principalment. 

En aquest tercer informe també hem formulat nombroses recomanacions en 
diferents àmbits. Respecte a la millora de la gestió de personal, cal assenyalar 
la recomanació de disposar d’una relació de llocs de treball consolidada i la 
necessitat de revisar els processos de gestió, seguiment i control dels llocs de 
treball i les seues cobertures temporals. També es recomana revisar la 
normativa reguladora dels conceptes retributius dels diputats. Quant a la 
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gestió contractual, es proposa introduir la segregació de funcions i la 
centralització i coordinació dels procediments de contractació, així com la 
revisió de la prestació continuada dels serveis d’assistència tècnica 
informàtica. 

Sobre aquest tema, en fase d’al·legacions, les Corts Valencianes han 
manifestat la seua voluntat de realitzar les actuacions que siguen 
necessàries per a donar compliment i portar a efecte aquestes 
recomanacions, així com implantar-ne algunes a partir de l’exercici 2019, 
principalment en la gestió del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de 
cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també s’han 
calculat sobre els valors exactes i no sobre els arrodoniments. 
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1. INTRODUCCIÓ 

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

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

Totes aquestes normes representen un important avanç en el règim de 
transparència i control del procediment d’elaboració i aprovació del 
Compte General de les Corts, a través de la implantació de la funció 
interventora i de la rendició de comptes a la Sindicatura de Comptes 
perquè emeta un informe sobre l’activitat econòmica desenvolupada per 
les Corts en què es verifique el compliment de la legalitat vigent en 
l’exercici corresponent. Una vegada finalitzada la revisió que ha d’efectuar 
la Sindicatura, la Mesa de les Corts ha d’aprovar el Compte General, en 
exercici de la seua autonomia. Cal destacar aquest control extern regulat 
en la normativa de les Corts tant pel seu valor intrínsec com pel major 
abast i extensió dels procediments d’auditoria aplicats, en comparació 
amb altres institucions parlamentàries. 

Per mitjà de l’Acord de 17 d’octubre de 2017, adoptat per la Mesa, les Corts 
van sol·licitar a la Sindicatura la inclusió en el seu programa d’actuació de 
la realització d’un informe sobre el Compte General corresponent a 
l’exercici 2017, d’acord amb el que es preveu en l’article 19.i de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes.1 A aquest efecte, la Sindicatura de Comptes va acordar 
incorporar la fiscalització del Compte General de les Corts de l’exercici 
2017 en el Programa Anual d’Actuació de 2018 i 2019. 

Aquest informe recull l’auditoria financera efectuada per la Sindicatura de 
Comptes del Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2017, 
que s’adjunta íntegrament en l’annex I. D’acord amb el que s’estableix en 
el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG), 
d’aplicació a les Corts, el Compte General integra els estats financers 

                                                
1  Llei 6/1985, modificada per la Llei 16/2017, de 10 de novembre de la Generalitat. 
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següents: el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria. 

En combinació amb l’auditoria financera del Compte General, hem 
planificat i executat una revisió de compliment de legalitat, per a emetre 
conclusions de seguretat limitada sobre si les activitats i operacions 
pressupostàries i financeres realitzades durant l’exercici 2017 resulten 
conformes en determinats aspectes significatius amb les normes 
aplicables a la gestió dels fons públics i, en particular, amb la normativa 
contractual. La naturalesa, els objectius i l’abast del treball sobre el 
compliment van ser limitats si es comparen amb els previstos per a 
emetre una opinió amb seguretat raonable. El marc normatiu que hi 
resulta aplicable es detalla en l’apèndix 1 d’aquest informe. 

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

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

Les responsabilitats dels òrgans de govern i de la Intervenció de les Corts 
en relació amb la formació, aprovació i rendició del Compte General 
s’estableixen en les normes sobre règim econòmic i pressupostari de la 
institució i es resumeixen a continuació: 

- La Intervenció de les Corts elaborarà el Compte General i el remetrà, 
juntament amb un informe d’aquesta, al lletrat major, que elevarà 
els dos documents a la Mesa abans del 15 de març de l’exercici 
següent per a tramitar-los. 

- Una vegada conegut i tramitat per la Mesa, el Compte General es 
remetrà a la Sindicatura de Comptes perquè n’emeta un informe. 

- La Sindicatura de Comptes elaborarà l’esborrany de l’informe en el 
termini de tres mesos i el remetrà a la Mesa de les Corts, la qual podrà 
formular les al·legacions que estime pertinents. Una vegada 
analitzades les al·legacions, la Sindicatura de Comptes elaborarà 
l’informe definitiu i el remetrà a les Corts. 

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

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

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

Inicialment, l’interventor va elaborar el Compte General de les Corts de 
l’exercici 2017 el 22 d’octubre de 2018, i es va presentar a la Sindicatura de 
Comptes el 29 de novembre de 2018, juntament amb l’informe de la 
Intervenció, en compliment de l’Acord de la Mesa de 27 de novembre de 
2018. Després de la revisió efectuada per la Sindicatura de Comptes, 
l’interventor de les Corts va tornar a formular el Compte General de 
l’exercici 2017, amb data 14 de maig de 2019, per a la remissió a la 
Sindicatura el 16 de maig de 2019, juntament amb l’informe de 
l’interventor. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals adjunts basada en la fiscalització realitzada i, si 
és el cas, formular conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les 
operacions revisades. Per a 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 l’auditoria 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 les Corts 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. Una auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació 
de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les 
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estimacions comptables realitzades per les Corts, així com la valoració de 
la presentació dels comptes anuals presos en conjunt. 

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

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

4. FONAMENT DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Immobilitzat no financer 

La composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs que integren 
l’immobilitzat no financer de les Corts, que el 31 de desembre de 2017 ha 
pujat a 33.088.613 euros, no es troben recollides en un inventari complet i 
actualitzat al tancament de l’exercici que en permeta la conciliació amb 
els registres comptables, tal com es va posar de manifest en els informes 
de fiscalització de 2015 i 2016. En conseqüència, si bé hem comprovat les 
altes de l’exercici, no hem pogut verificar la raonabilitat del saldo amb 
data 31 de desembre de 2017 d’aquesta agrupació comptable ni el càlcul 
adequat de la despesa per amortitzacions de 2017, que ha pujat a 3.714.278 
euros. 

En relació amb això, les notes 4.1.4 i 4.7.1 de la memòria assenyalen que, 
en la data de formulació del Compte General (maig de 2019), les Corts 
disposen d’un inventari actualitzat del seu immobilitzat no financer que 
es troba pendent de conciliar amb la comptabilitat. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pel possible efecte de la limitació a l’abast 
descrita en el paràgraf de l’apartat “Fonament de l’opinió amb 
excepcions”, el Compte General de les Corts adjunt expressa, en els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de les Corts amb data 31 de desembre de 2017, així com dels 
seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l’exercici anual 
finalitzat en aquesta data. Tot això, d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera que hi resulta aplicable i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables i pressupostaris que conté.  
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6. PARÀGRAFS D’ÈMFASI 

Hem considerat necessari destacar les qüestions següents, presentades en 
la memòria del Compte General de les Corts, per a una comprensió 
adequada. Aquestes qüestions no modifiquen la nostra opinió. 

a) Pressupost d’ingressos  

Les previsions inicials d’ingressos del pressupost de les Corts de 
l’exercici 2017 pugen a 28.002.831 euros, com reflecteix la liquidació 
del pressupost d’ingressos recollida en l’apartat 3.2 del Compte 
General. Aquestes previsions corresponen als crèdits del pressupost 
de despeses de l’Administració de la Generalitat en el programa 
111.10, “Activitat legislativa”, les obligacions reconegudes del qual se 
satisfan per mitjà de lliuraments de fons a les Corts. Com indica la 
nota 4.5.1 de la memòria de les Corts, els fons que transfereix la 
Generalitat no són estrictament ingressos pressupostaris, sinó 
transferències internes de la tresoreria de la Generalitat als comptes 
bancaris de les Corts. S’hi afig que la institució, per a una gestió 
pressupostària adequada, comptabilitza aquests fons com a 
ingressos pressupostaris en els capítols 4 i 7 de transferències 
corrents i de capital, respectivament. 

A més dels lliuraments de fons de la Generalitat, el pressupost 
d’ingressos de les Corts de l’exercici 2017 registra en el capítol 8, a 
nivell de modificacions i previsions definitives, el romanent de 
tresoreria amb data 31 de desembre de 2016, per import de 7.046.173 
euros, com informa la nota 4.5.1 de la memòria relativa a l’execució 
de l’ingrés públic. 

b) Transferència a la Generalitat per devolució del romanent de tresoreria de 
l’exercici 2016 

En la nota 4.4.11 de la memòria es recull el criteri de comptabilització 
del romanent de tresoreria que cal tornar a la Generalitat, en 
execució del que es preveu en la disposició addicional primera de la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat (LPGV) de 2017, per la qual 
aquesta devolució es comptabilitza en el capítol 4 del pressupost de 
despeses de l’exercici en què la Mesa de les Corts adopta l’acord de 
reintegrament. Amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, s’ha 
comptabilitzat el reintegrament del romanent de tresoreria de 2016, 
per un import de 192.251 euros, de conformitat amb l’Acord de la 
Mesa de les Corts de 26 de juny de 2017. 

Els ajustos proposats per la Sindicatura durant la revisió dels 
comptes anuals de l’exercici 2016 van afectar el càlcul del romanent 
de tresoreria i, per tant, l’import que finalment cal reintegrar s’havia 
d’incrementar en 484.715 euros. Aquests ajustos s’acumulen al 
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romanent de tresoreria amb data 31 de desembre de 2017, com 
s’indica en l’apartat 7.a d’aquest informe. 

c) Subvencions als grups parlamentaris i diputats no adscrits 

Les obligacions reconegudes en concepte de subvencions als grups 
parlamentaris i diputats no adscrits han pujat a 3.499.759 euros, dels 
quals 3.403.620 euros corresponen a les assignacions fixes i variables 
previstes en la disposició addicional tercera de les bases d’execució 
pressupostària per a cada grup; 50.626 euros, a les assignacions 
finalistes per a despeses d’aparcament, i 45.513 euros, a les 
subvencions als diputats no adscrits, tal com es detalla en la nota 
4.4.11 de la memòria. En l’apartat 7.b d’aquest informe s’analitzen els 
procediments de control d’aquestes despeses, que representen el 
14,2% de les obligacions reconegudes en l’exercici.  

Les subvencions per a despeses d’aparcament es van aprovar per 
mitjà de l’Acord de la Mesa de les Corts de 23 de juny de 2015, per un 
import màxim anual de 95.000 euros, que es distribueix entre els cinc 
grups parlamentaris en funció del nombre de diputats. Per al 
reintegrament, el síndic ha de presentar les factures expedides a 
nom del grup que representa i els justificants de pagament. 

d) Organització administrativa 

Com assenyala la nota 4.1.4 de la memòria, l’organització de les Corts 
no disposa d’un òrgan administratiu encarregat de gestionar de 
manera centralitzada els seus procediments de contractació, així 
com d’una unitat o servei responsable de gestionar el seu patrimoni. 
Aquestes circumstàncies incideixen en la falta de coordinació 
administrativa i en la insuficient o inadequada remissió de la 
informació economicofinancera a la Intervenció per a la fiscalització 
consegüent. 

En aquest sentit, la institució manifesta que, en la data d’elaboració 
d’aquest informe, es troben pendents d’aprovació per la Mesa de les 
Corts les normes d’organització i funcionament de la Secretaria 
General, en les quals es preveu l’existència d’una unitat 
administrativa encarregada de centralitzar tota la contractació de les 
Corts. 

7. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici 
professional, han sigut molt rellevants en la fiscalització del Compte 
General de les Corts de l’exercici 2017. Aquestes qüestions s’han tractat en 
el context de la nostra auditoria en conjunt i en la formació de la nostra 
opinió sobre el Compte General, i no expressem una opinió per separat 
sobre aquestes.  
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A més de la qüestió descrita en l’apartat 4, “Fonament de l’opinió amb 
excepcions”, hem determinat que hem de comunicar les qüestions clau 
d’auditoria següents. 

a) Aplicació de la disposició addicional primera de l’LPGV 

En la nota 4.2.1 de la memòria, s’indica que els romanents de crèdit 
del pressupost de les Corts tenen un tractament comptable 
diferenciat de la normativa establida en la Llei d’Hisenda Pública de 
la Generalitat. Aquesta normativa especial es recull en l’apartat 
primer de la disposició addicional primera de l’LPGV, en virtut de la 
qual les Corts poden incorporar els romanents de pressupostos 
anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estiguen 
consignats en l’exercici anterior. A més, l’apartat tercer d’aquesta 
disposició estableix que les Corts ha de reintegrar a la Generalitat la 
totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden 
vinculats per l’aplicació del que es preveu en el seu primer apartat, 
abans del 30 de març de l’exercici següent. 

L’aplicació efectiva del que s’estableix en la disposició addicional 
primera de l’LPGV, quant al reintegrament a la Generalitat del 
romanent de tresoreria no vinculat a la incorporació de romanents 
de pressupostos anteriors, ha sigut objecte de diferents 
interpretacions i, en conseqüència, de tractaments comptables 
diferenciats, d’aplicació a les diferents institucions estatutàries 
vinculades per aquesta disposició. Entre aquests tractaments 
comptables s’inclou la comptabilització amb data 31 de desembre 
d’una despesa amb càrrec al compte del resultat 
economicopatrimonial i abonament a un compte creditor a nom de 
la Generalitat, pel romanent de tresoreria que el 30 de març de 
l’exercici següent no haja sigut utilitzat per a finançar les 
incorporacions de crèdit al pressupost d’aquest exercici. 

Quant a la incorporació dels romanents de pressupostos anteriors, 
les Corts entenen que el manament legal no limita la fase 
pressupostària d’incorporació i que aquests romanents poden 
quedar a la disposició del que la Mesa de les Corts considere que ha 
de realitzar-se (nota 4.4.3 de la memòria). D’aquesta manera, la nota 
4.5.2 de la memòria assenyala que del romanent de tresoreria el 31 
de desembre de 2017, per 11.065.613 euros, la Mesa de les Corts va 
acordar incorporar a l’exercici 2018 un total de 2.833.781 euros2 i 
reintegrar a la Generalitat 7.865.702 euros,3 mentre que l’import 
restant, per 366.130 euros, va quedar a la disposició de la Mesa, per a 
la seua incorporació a exercicis futurs, perquè es tracta d’una 

                                                
2  Acord de la Mesa de les Corts de 24 d’abril de 2018. 

3  Acord de la Mesa de les Corts de 26 de juny de 2018. 
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magnitud pressupostària acumulativa i s’ha produït com a 
conseqüència dels ajustos proposats per la Sindicatura en els 
comptes anuals de l’exercici 2016. La comptabilització de la despesa 
econòmica i pressupostària pel reintegrament que cal efectuar a la 
Generalitat es practica en l’exercici en què la Mesa de les Corts 
adopta l’acord corresponent. 

En relació amb això, cal afegir que la disposició addicional quarta de 
les bases d’execució del pressupost de les Corts per a 20174 estableix 
que el romanent de tresoreria el 31 de desembre s’ha d’ingressar en 
la tresoreria de les Corts i quedar a la disposició del que establisca la 
Mesa durant l’exercici pressupostari següent. No obstant això, 
aquesta disposició no es troba adaptada al que s’estableix en la 
disposició addicional primera de la llei de pressupostos anual de la 
Generalitat, de reintegrar a la Generalitat el romanent de tresoreria 
no utilitzat abans del 30 de març de l’exercici següent. 

En conseqüència, si bé les Corts informen adequadament i 
suficientment en la seua memòria de l’aplicació i comptabilització 
del que es preveu en la disposició addicional primera de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat, entenem que hauria de revisar la 
redacció actual de les seues bases d’execució pressupostària en 
aquest sentit, per a harmonitzar-la amb el que s’estableix en la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat.  

b) Règim de comptabilitat i control de les subvencions als grups parlamentaris 
i diputats no adscrits 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 28.1 del Reglament de les 
Corts, les bases d’execució i gestió dels pressupostos de la institució 
per a l’exercici 2017 recullen en l’article 13 i en la disposició 
addicional tercera les subvencions assignades a cada un dels cinc 
grups parlamentaris: una subvenció fixa i idèntica per a tots, per un 
import anual de 126.000 euros, i una altra variable de 29.196 euros 
per diputat (16.800 euros directament per diputat més 12.396 euros 
per a contractació de personal). 

Les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts 
estableixen en l’article 34 que les subvencions assignades als grups 
parlamentaris, si bé estan exemptes de fiscalització prèvia, estan 
subjectes al règim de comptabilitat i control establit en l’article 28.3 
del Reglament de les Corts i a les disposicions de la Llei Orgànica 
8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics. En 
l’article 14.4 d’aquesta llei orgànica s’estableix que la normativa 
comptable dels grups parlamentaris ha de respectar els principis 

                                                
4  Aquesta mateixa disposició es reprodueix per als exercicis 2018 i 2019, així com exercicis 

anteriors. 
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generals d’aquesta llei en matèria de rendició de comptes, mentre 
que l’article 28.3 del Reglament únicament disposa que els grups 
parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de les 
subvencions rebudes, que posaran a la disposició de la Mesa de les 
Corts quan siguen requerits per a això i, en tot cas, en acabar el 
període de sessions. En aquest sentit, la Mesa de les Corts, per mitjà 
de l’Acord de 28 de maig de 2013, va aprovar el quadre de comptes a 
què havia d’ajustar-se la comptabilitat dels grups parlamentaris per 
a justificar les despeses realitzades en execució de la subvenció 
rebuda. 

En la revisió efectuada sobre els quadres de comptes presentats, 
s’observa que cada grup parlamentari determina la devolució de 
l’excedent de la subvenció rebuda sobre la despesa comptabilitzada, 
sense que hi haja unes instruccions generals per a la comprovació de 
l’excedent comptabilitzat i el reintegrament consegüent. En aquest 
sentit, interessa destacar que la mera presentació del quadre de 
comptes sense auditar i sense adjuntar la documentació acreditativa 
necessària no permet comprovar la validesa dels imports 
comptabilitzats ni la seua necessitat o vinculació amb l’activitat 
subvencionada.  

Referent a això, las bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019 
preveuen una lleugera millora en la mesura que regulen la manera 
de reintegrar el “saldo positiu del compte de resultats del grup 
parlamentari”. 

El Pla de Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques, aprovat 
el 20 de desembre de 2018 pel Tribunal de Comptes,5 remet a les 
disposicions de l’article referit 14.4 de la Llei Orgànica 8/2007 i, per 
tant, a la regulació que les Corts puguen adoptar en matèria de 
control. En conseqüència, la Sindicatura considera que les Corts 
haurien de desplegar la normativa reguladora del control financer 
per mitjà d’auditories, previstes en l’article 24 de les normes sobre 
règim econòmic i pressupostari de les Corts. 

Sobre això, vegeu la recomanació de l’apartat 9.b.10 d’aquest 
informe. 

Les subvencions als diputats no adscrits (sis en l’exercici 2017) han 
pujat a 45.513 euros, 1.785 euros dels quals corresponen a despeses 
d’aparcament. La disposició addicional tercera de les bases 
d’execució pressupostària estableixen que aquests diputats tenen 
dret a percebre únicament l’import corresponent a la part de 
subvenció variable per nombre de diputats, és a dir, 16.800 euros a 
l’any. S’hi afig que aquestes subvencions es destinaran a les despeses 

                                                
5  Modificat per la Resolució de 8 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes. 
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derivades de l’exercici de les seues funcions. Amb caràcter previ a 
l’abonament, els diputats han d’aportar les factures justificatives de 
l’aplicació de la subvenció a la seua finalitat juntament amb els 
justificants de pagament corresponents. La comprovació de les 
factures i justificants presentats no s’estén a verificar que les 
despeses s’han realitzat en l’exercici de les funcions parlamentàries. 
En aquest sentit, vegeu la recomanació de l’apartat 9.b.11 d’aquest 
informe. 

Cal afegir que, per mitjà de l’Acord de la Mesa de les Corts de 27 de 
febrer de 2018, s’aprova la modificació puntual de les normes sobre 
règim econòmic i pressupostari, amb la finalitat de regular els 
acomptes de les subvencions que es concedeixen als diputats no 
adscrits. 

c) Gestió de personal 

En la revisió de les despeses de personal de l’exercici 2017 s’han 
posat de manifest diferències en la informació subministrada 
relativa a l’ordenació, classificació i composició dels llocs de treball 
de les Corts amb data 31 de desembre de 2017, així com a la seua 
forma de cobertura o provisió, que han dificultat la realització del 
treball d’auditoria. Si bé les diferències quant a la situació del 
personal el 31 de desembre de 2017 han pogut finalment conciliar-
se, s’evidencia que aquesta informació no s’obté de manera 
automatitzada a través de l’aplicació utilitzada per a la gestió dels 
llocs de treball, les persones que els ocupen i les nòmines del 
personal al servei de la institució. El document que integra la 
informació dels llocs de treball i treballadors, denominat 
organigrama, que s’extrau de l’aplicació informàtica, conté errors i 
presenta incoherències en la situació del lloc en una determinada 
data, una circumstància aquesta que dificulta el control i seguiment 
adequats. 

Sobre això, vegeu la recomanació c.2 de l’apartat 9 d’aquest informe. 

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

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

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2017 els incompliments següents de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics detallada en l’apèndix 1.  
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En matèria de gestió econòmica i pressupostària 

a) El Compte General de les Corts de l’exercici 2017 s’ha remés a la Mesa 
de les Corts per a tramitar-lo fora del termini establit en l’article 39.3 
de les normes sobre gestió econòmica i pressupostària de les Corts, 
que en determina la remissió abans del 15 de març de l’exercici 
següent. 

b) El reintegrament a la Generalitat del romanent de tresoreria de 
l’exercici 2016 no vinculat a la incorporació de romanents de crèdit 
al pressupost de l’exercici 2017 s’ha efectuat fora del termini establit 
en la disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2017, per la qual ha de fer-se efectiu abans 
del 30 de març. Així mateix, s’ha efectuat fora del termini establit 
legalment el reintegrament corresponent a l’exercici pressupostari 
2017.  

Cal afegir que en la data de realització d’aquest treball està pendent 
l’aplicació del romanent de tresoreria de l’exercici 2017, no 
incorporat al pressupost de 2018 i no reintegrat a la Generalitat en 
aquest exercici, per import de 366.130 euros. 

En matèria de personal 

c) Amb data 31 de desembre de 2017, la cobertura de llocs de treball de 
forma temporal no s’ajusta als límits establits en l’Estatut del 
Personal de les Corts i en la Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana, en la mesura que resulte aplicable al 
personal de les Corts.  

No obstant això, aquesta situació està en curs de millorar després de 
l’acord adoptat per la Mesa de les Corts el 30 de gener de 2018, sobre 
creació, modificació, supressió i reclassificació de les places de la 
plantilla de personal de les Corts, en el marc d’un procés de 
reorganització de l’estructura administrativa de la Secretaria General 
de la institució i reducció de la temporalitat. En la data de realització 
d’aquest treball, les Corts manifesten que no hi ha nomenaments de 
funcionaris interins per acumulació de tasques. 

d) La relació de llocs de treball vigent el 31 de desembre de 2017 s’ha 
modificat des que es aprovar, el 30 de novembre de 1998, en 24 
ocasions, per mitjà de respectius acords de la Mesa de les Corts 
publicats en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Algunes 
d’aquestes modificacions no s’ajusten a les disposicions de l’article 8 
de l’Estatut del Personal de les Corts perquè no conté la informació 
relativa al número del lloc de treball. 

e) En 2017, les Corts no s’han ajustat a les disposicions de l’article 61 de 
l’Estatut del Personal de les Corts quant a l’aprovació anual de la seua 
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oferta pública d’ocupació –que ha de contenir els llocs i places 
vacants la cobertura dels quals es considere necessària– i a les 
convocatòries consegüents que cal publicar l’any d’aprovació de 
l’oferta. El 31 de desembre de 2017, l’última oferta d’ocupació 
aprovada per les Corts va ser la publicada el 5 de febrer de 2007. 

Sense perjudici d’això, el 6 de juny de 2018 la Mesa de les Corts va 
aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a 2018, integrada 
per un total de 31 places. Aquests llocs de treball, si bé n’inclouen 17 
dels 19 coberts per funcionaris interins el 31 de desembre de 2017, no 
preveuen totes les places cobertes temporalment. 

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

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

g) Respecte a la fiscalització prèvia de les altes i baixes de personal de 
l’exercici 2017, s’ha comprovat que en quatre de les cinc altes i en 
dues de les cinc baixes de personal per jubilació anticipada no s’han 
atés les disposicions de l’article 14 de les normes sobre gestió 
econòmica i pressupostària de les Corts, que estableixen l’obligació 
de remetre a la Intervenció els acords i documents acreditatius de la 
despesa. En conseqüència, no s’ha efectuat la fiscalització prèvia 
preceptiva, regulada en l’article 3.2.b de les normes de fiscalització 
de les despeses que hagen de finançar-se amb càrrec al pressupost 
de les Corts.  



Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en 
compliment de l’acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017 

15 

En matèria de contractació 

h) Les modificacions previstes en el plec de condicions administratives 
particulars del contracte per a la prestació dels serveis de vigilància 
i seguretat dels equips de control i personal (CV 17/2017) no es 
detallen de forma clara, precisa i inequívoca, ni s’indiquen les 
condicions en què podran efectuar-se, ni l’abast i el límit d’aquestes, 
de manera que s’incompleixen les disposicions de l’article 106 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

A més, no s’han atés les disposicions de l’article 147 del TRLCSP, ja 
que els anuncis de licitació no precisen sobre quins elements i en 
quines condicions s’autoritza la presentació de millores. 

i) El contracte per a la prestació de serveis informàtics relatius al 
registre d’entrada i eixida, gestió documental i seu electrònica (CVI 
17/2015) s’ha executat fora del termini de quatre mesos establit 
contractualment. Aquest termini vencia l’1 d’abril de 2017, mentre 
que la recepció del servei s’efectua el 28 de març de 2018. En 
l’expedient no consta que s’hagen imposat les penalitats preceptives 
per demora en l’execució ni la documentació explicativa de les 
causes d’aquest retard, de manera que s’incompleixen les 
disposicions de l’article 212 del TRLCSP. Tampoc consta la seua 
fiscalització de disconformitat per la Intervenció. 

j) La prestació anual dels serveis de manteniment i suport de 
l’aplicació informàtica Epsilon RRHH, per a la gestió de recursos 
humans i nòmina, s’efectua per mitjà de contractes menors amb 
l’empresa contractada en 2011 per a l’adquisició i implantació 
d’aquesta aplicació, de manera que s’incompleix el sotmetiment 
preceptiu de la seua contractació als principis licitatoris i 
procediments d’adjudicació previstos en el TRLCSP, tenint en compte 
la necessària continuïtat en la prestació d’aquests serveis. 

k) La revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de neteja 
no s’ha ajustat a les disposicions de l’article 94 del TRLCSP, en què es 
preveu que l’import de les revisions que siguen procedents es farà 
efectiu d’ofici. 

l) En la revisió de l’execució del contracte per a la prestació del servei 
de cafeteria formalitzat en 2016, s’ha posat de manifest, igual que en 
l’exercici anterior, la facturació de serveis addicionals als previstos 
contractualment, per import de 32.397 euros, que representa un 25% 
del preu anual del contracte. Addicionalment, en l’execució de 2017 
es reiteren les incidències assenyalades en l’informe de l’exercici 
2016, pel que fa al fet que l’expedient no conté determinats 
requeriments previstos en el plec de condicions administratives, 
com ara l’informe trimestral del supervisor a la Secretaria General, la 
realització d’una enquesta semestral de qualitat del servei i 
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l’acreditació de la cobertura de l’assegurança de responsabilitats que 
ha de contractar l’adjudicatari..  

m) Durant 2017 s’han continuat prestant determinats serveis 
d’interpretació lingüística acordats en exercicis anteriors per mitjà 
de conveni i, per tant, sense formalitzar l’expedient de contractació 
preceptiu. Així mateix, s’han prestat serveis contractats en exercicis 
anteriors ja vençuts, a causa dels retards en la tramitació dels 
expedients de contractació preceptius. Aquesta situació s’ha 
regularitzat en 2017 per mitjà de l’aprovació d’expedients 
d’enriquiment injust i licitació consegüent per mitjà de procediment 
obert. 

n) Durant 2017 s’han efectuat pagaments que superen el termini 
màxim legal previst en l’article 216.4 del TRLCSP, per un import 
estimat per la Sindicatura, almenys, de 681.658 euros. En aquest 
sentit, les Corts manifesten que aquest incompliment, igual que en 
l’exercici anterior, es produeix com a conseqüència del retard en els 
lliuraments de fons per part del Consell de la Generalitat.  

9. RECOMANACIONS 

Les Corts, a més de prendre les mesures correctores dels fets descrits en 
els apartats anteriors, hauria de tenir en compte les recomanacions que 
es detallen a continuació per a millorar la seua gestió administrativa. 

Cal destacar amb caràcter previ les actuacions dutes a terme per les Corts 
encaminades a adoptar les recomanacions i corregir les incidències 
assenyalades en informes d’exercicis anteriors, que ha comunicat la 
Presidència de les Corts a la Sindicatura de Comptes per mitjà d’ofici amb 
data 7 de febrer de 2019, juntament amb aquelles altres que s’han 
comprovat en la data de realització d’aquest treball. 

a) S’han atés les recomanacions següents, assenyalades en informes 
anteriors:  

a.1) Les Corts han adoptat els acords pertinents a fi de reduir la 
temporalitat en els llocs de treball de la institució. 

a.2) Per mitjà de l’Acord de la Mesa de les Corts de 21 de desembre 
de 2018, s’han aprovat les normes reguladores dels fons de 
caixa fixa i pagaments a justificar, d’acord amb el que 
s’estableix en els articles 17 i 18, respectivament, de les normes 
sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts. 

a.3) Las bases d’execució pressupostària de l’exercici 2019 contenen 
l’assignació finalista per a finançar les despeses d’aparcament 
dels diputats. 
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Addicionalment, les Corts manifesten en el seu ofici de 7 de febrer 
de 2019 que estan treballant en l’elaboració d’una proposta de 
normativa reguladora de l’organització i funcionament de la 
Secretaria General que preveu la creació de la secció de contractació, 
així com en l’elaboració de les bases de les convocatòries de les 
places incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2018. 
També s’indica que estan treballant en la regulació del control i els 
procediments de justificació de les subvencions assignades als grups 
parlamentaris, així com en l’aclariment dels conceptes retributius i 
indemnitzatoris dels diputats. 

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

Control intern 

b.1) Les normes sobre règim econòmic i pressupostari de les Corts 
regulen els procediments als quals s’ha de sotmetre la gestió 
pressupostària i financera de la institució, així com el control 
intern que ha d’exercir la Intervenció per mitjà de la funció 
interventora i el control financer. A aquest efecte, les normes 
de fiscalització de les despeses pressupostàries de les Corts 
desenvolupen de forma detallada, per tipus de despesa i 
procediment de contractació, l’exercici de la funció de 
fiscalització prèvia de la despesa. 

En la revisió efectuada sobre els expedients de despesa hem 
observat determinades debilitats en els procediments de gestió 
i control que haurien de tenir en compte la Intervenció i els 
serveis gestors de la despesa per a la millora dels seus 
procediments. En aquest sentit, cal assenyalar la necessitat de 
remetre a aquest òrgan de control totes les propostes de 
despesa subjectes a fiscalització prèvia per a l’exercici de la 
funció interventora i, en particular la documentació necessària 
per a la fiscalització de les variacions de nòmina. En els supòsits 
d’omissió de fiscalització prèvia, cal seguir el procediment 
establit en l’article 37 de les normes sobre gestió econòmica i 
pressupostària. També hauria de millorar el registre 
d’advertiments amb la identificació de l’expedient fiscalitzat. 

Addicionalment, es considera necessari l’inici de les actuacions 
de control financer previstes en l’article 24 de les normes 
referides sobre règim econòmic i pressupostari, en relació amb 
els expedients no sotmesos a intervenció prèvia plena, recollits 
en l’article 34 d’aquestes normes.  
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Gestió de personal 

b.2) Per a una ordenació i gestió de personal adequades, resulta 
necessari disposar d’una relació de llocs de treball consolidada 
que continga totes les modificacions acordades per la Mesa de 
les Corts, tot això sense perjudici de l’eventual procés de 
reorganització de l’estructura administrativa i funcional de la 
institució. 

b.3) Entre els conceptes retributius dels diputats de les Corts, 
previstos en la disposició addicional primera de les bases 
d’execució pressupostària de l’exercici 2017 i en l’Acord de la 
Mesa de 29 de juny de 2004, es troben els següents: 
“Indemnització exercici de la funció” i “Quilometratge”, a 
justificar per mitjà de la presentació del certificat 
d’empadronament. Si bé els dos conceptes es calculen en funció 
de la distància de la localitat d’origen del diputat a la seu de les 
Corts, el primer té un caràcter fix mensual i el segon un caràcter 
indemnitzatori o de rescabalament de les despeses de 
locomoció originades per les assistències parlamentàries. 

A fi de facilitar les funcions de comprovació i control d’aquests 
imports, es recomana la revisió de l’Acord de la Mesa de 29 de 
juny de 2004, de manera que preveja la manera d’acreditar els 
desplaçaments efectius dels diputats (que actualment es 
realitza per mitjà de la presentació d’una declaració 
responsable a l’inici de la legislatura), l’aclariment del caràcter 
indemnitzatori o no del concepte “Indemnització exercici de la 
funció” i, si és el cas, el còmput adequat de les distàncies 
quilomètriques previstes en l’annex II d’aquest acord. 

Gestió contractual 

b.4) La falta de segregació de funcions entre la gestió dels 
expedients de despesa i la contractació administrativa dificulta 
el bon funcionament del control intern de les Corts i no 
garanteix el compliment adequat de la normativa de 
contractació ni la integritat i fiabilitat de la informació que 
conté la memòria. En conseqüència, es recomana centralitzar 
la gestió de la contractació en una unitat administrativa 
responsable en coordinació amb la Intervenció, que permeta un 
major control i seguiment de l’activitat contractual de la 
institució, així com un millor compliment de la normativa 
aplicable. 

b.5) El procediment especial de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, tramitats per un enriquiment injust per a la institució 
derivat de l’existència d’obres, serveis o subministraments 
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efectivament prestats a les Corts, ha de tenir un caràcter 
extraordinari. 

b.6) La prestació continuada dels serveis d’assistència tècnica 
informàtica per les mateixes persones assignades per l’empresa 
contractista podria originar contingències de caràcter laboral 
que han de tenir en compte les Corts i, per tant, es recomana 
revisar les necessitats de contractació d’aquest tipus de serveis 
a fi de determinar amb la major precisió possible les prestacions 
que cal realitzar i evitar el risc que es consolide com a personal 
de les Corts el procedent de l’empresa contractista. 

b.7) Les Corts han d’assegurar-se, en tots els casos, el compliment 
efectiu de les disposicions de les bases d’execució del 
pressupost quant a la sol·licitud de tres ofertes amb caràcter 
previ a l’adjudicació de contractes menors. 

Comptabilitat i control de la despesa 

b.8) Per a un control intern adequat de les despeses en atencions 
protocol·làries i representatives, així com altres despeses 
tramitades per mitjà de caixa fixa, se’n recomana la motivació 
suficient per mitjà d’una memòria explicativa de la seua 
necessitat o interés per a les Corts i un detall precís dels 
diferents tipus de despeses que cal realitzar i de les persones 
que en són responsables, per a l’acreditació consegüent.  

b.9) Es recomana desenvolupar reglamentàriament el procediment 
de concessió i justificació de les despeses per disposició de la 
targeta de pagament directe del peatge d’autopistes (“Via T”), 
per a un control i seguiment adequats. 

Gestió de les transferències corrents 

b.10) Es recomana un major desenvolupament normatiu de les 
subvencions als grups parlamentaris, que preveja almenys la 
naturalesa de les despeses que cal realitzar en execució de 
l’activitat parlamentària, la forma d’acreditació i els 
procediments de control sobre aquestes subvencions. 

b.11) S’hauria de regular el procediment de concessió, justificació, 
control i publicació de les subvencions que es concedeixen als 
diputats no adscrits, atenent les disposicions del Reglament de 
les Corts. 

b.12) Els procediments de concessió de subvencions per mitjà de 
convenis de col·laboració s’haurien de sotmetre a la normativa 
general de subvencions d’aplicació a la Generalitat, a fi de 
millorar-ne la seguretat jurídica i la transparència. A aquest 
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efecte, caldria observar les recomanacions i indicacions 
recollides en els informes jurídics i de fiscalització dels 
expedients respectius. 

c) Les recomanacions derivades de la fiscalització de l’exercici 2017 es 
recullen a continuació: 

Gestió de personal 

c.1) Hauria de ser objecte de revisió i aclariment la situació amb 
data 31 de desembre de 2017 dels funcionaris de carrera que 
ocupen llocs de treball per mitjà de les diferents formes 
temporals de provisió previstes en la legislació vigent, com ara 
comissió de serveis, adscripció provisional i nomenament 
provisional per millora d’ocupació. Aquests sistemes temporals 
de provisió s’han de diferenciar necessàriament dels 
nomenaments del personal funcionari interí per excés o 
acumulació de tasques, de manera que els nomenaments 
provisionals continguen els termes i les circumstàncies 
previstos en la normativa reguladora de la funció pública i 
evitar, d’aquesta manera, l’ús inapropiat de les diferents figures 
jurídiques. 

c.2) Els processos de gestió, seguiment i control dels llocs de treball 
de les Corts, així com les formes de provisió, han de ser objecte 
d’anàlisi i revisió per a una gestió adequada de personal, tenint 
en compte les indicacions de l’apartat 7.c de l’Informe. 
Addicionalment, hauria d’establir-se un procediment de 
traspàs de dades de l’aplicació informàtica de nòmines (Epsilon) 
a la de comptabilitat (SICAP), de manera que se’n garantisca la 
fiabilitat, l’exactitud i la integritat, per mitjà d’una interfície de 
connexió automàtica que substituïsca els ajustos manuals de la 
informació que actualment es realitzen. 

Comptabilitat i control de la despesa 

c.3) Les Corts haurien de comptar amb una plantilla orgànica que 
integre tots els llocs de treball ocupats i les seues retribucions 
íntegres, per a una adequada elaboració pressupostària. 
D’aquesta manera, podrien estimar-se adequadament les 
consignacions del capítol 1 del pressupost de despeses de 
l’exercici següent i ajustar la seua execució pressupostària al 
nivell de vinculació jurídica dels crèdits, com preveuen les 
bases d’execució pressupostària. 

c.4) Els moviments de fons entre la tresoreria de la Generalitat i la 
tresoreria de les Corts, pels lliuraments pressupostaris i els 
reintegraments efectuats, haurien de conciliar-se al tancament 
de l’exercici pressupostari. 
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c.5) Es recomana un detall major del concepte descriptiu de la 
transacció econòmica que figura en els documents de despesa, 
per a un seguiment adequat, així com la identificació de les 
persones responsables de l’aprovació i la data de l’operació.  
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APÈNDIX 1.  MARC NORMATIU 

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

Normativa de caràcter general 

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

- Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2017. 

- Llei 13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.6  

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana.7 

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

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.8  

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.9 

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

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

Normativa pròpia 

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

                                                
6  Alguns dels seus preceptes són o podrien ser aplicables a les Corts. 

7  L’Estatut del Personal de les Corts estableix en la disposició final primera que aquesta llei i 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic seran d’aplicació subsidiària al personal de les Corts. 

8  Alguns dels seus preceptes són o podrien ser aplicables a les Corts. 

9  Alguns dels seus preceptes són o podrien ser aplicables a les Corts. 
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- Estatut del Personal de les Corts, aprovat pel Ple de les Corts de 16 de 
juny de 2010. 

- Acord de la Mesa de les Corts d’11 de novembre de 2014 i de 23 de 
juny de 2015, sobre delegació de competències en matèria de 
despesa. 

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

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

- Projecte de pressupostos de les Corts Valencianes i bases d’execució 
i gestió del pressupost de l’exercici 2017, aprovats per la Mesa de les 
Corts el 27 d’octubre de 2016. 

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

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

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

1. Balanç 

1.1 Aspectes generals 

El Compte General de les Corts conté en l’apartat 1 el balanç a 31 de 
desembre de 2017, de forma comparada amb l’exercici anterior, que a 
continuació es mostra per epígrafs, en euros: 

Quadre 1.  Balanç 

Actiu 31-12-2017 31-12-2016 Variació 

A) Immobilitzat 33.160.578 36.427.967 -9,0% 

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

II. Immobilitzacions immaterials 954.161 1.070.279 -10,9% 

III. Immobilitzacions materials 31.750.782 34.896.939 -9,0% 

V. Inversions financeres permanents 71.965 77.078 -6,6% 

C) Actiu circulant 12.324.244 8.777.852 40,4% 

II. Deutors 8.498.619 4.652.969 82,6% 

III. Inversions financeres temporals 54.307 62.808 -13,5% 

IV. Tresoreria 3.759.370 4.034.551 -6,8% 

V. Ajustos per periodificació 11.948 27.524 -56,6% 

Total actiu 45.484.822 45.205.819 0,6% 
    

Passiu 31-12-2017 31-12-2016 Variació 

A) Fons propis 43.332.510 43.027.640 0,7% 

I. Patrimoni 59.757.133 59.757.134 0,0% 

III. Resultats d’exercicis anteriors -16.729.493 -14.352.419 -16,6% 

IV. Resultats de l’exercici 304.870 -2.377.075 112,8% 

B) Provisions per a riscos i despeses llarg termini 270.269 278.376 -2,9% 

D) Creditors a curt termini 1.882.043 1.899.803 -0,9% 

I. Creditors pressupostaris 778.259 194.816 299,5% 

II. Creditors no pressupostaris 6.902 13.147 -47,5% 

III. Creditors per periodificació de despeses 126.154 743.170 -83,0% 

IV. Administracions públiques 932.473 891.349 4,6% 

VI. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 38.255 57.321 -33,3% 

Total passiu  45.484.822 45.205.819 0,6% 
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1.2 Immobilitzat no financer 

En el quadre següent es mostra el desglossament dels moviments dels 
diferents elements que componen l’immobilitzat no financer de les Corts 
a 31 de desembre de 2017, en euros: 

Quadre 2.  Immobilitzat no financer 

Concepte Saldo 
31-12-2016 

Addicions Baixes Saldo 
31-12-2017 

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

Despeses en recerca i 
desenvolupament 

286.593 6.884 0 293.477 

Aplicacions informàtiques 1.559.047 78.140 0 1.637.187 

Altre immobilitzat immaterial 165.781 0 0 165.781 

II.  Immobilitzat immaterial 2.011.421 85.024 0 2.096.445 

Terrenys i béns naturals 367.763 0 0 367.763 

Construccions 71.198.421 45.523 0 71.243.944 

Instal·lacions tècniques 925.151 61.387 0 986.538 

Maquinària 5.516.354 18.219 0 5.534.573 

Utillatge 10.602 1.166 0 11.768 

Mobiliari i equips d’oficina 3.526.893 21.922 0 3.548.815 

Equips procés informació 6.557.759 117.919 0 6.675.678 

Elements de transport 1.123.494 0 0 1.123.494 

Altre immobilitzat 3.456.281 100.843 0 3.557.124 

III.  Immobilitzacions materials 92.682.718 366.979 0 93.049.697 

Subtotal 95.077.811 452.002 0 95.529.813 

Amortitzacions -58.726.922 -3.714.278 0 -62.441.200 

Valor net comptable 36.350.889     33.088.613 

En l’apartat 4 de l’Informe s’exposa la limitació a l’abast en la comprovació 
de la raonabilitat del saldo de l’“Immobilitzat no financer” a 31 de 
desembre de 2017 i del càlcul adequat de la dotació a l’amortització de 
l’exercici. 

En la nota 4.7.1 de la memòria es detallen els immobles i instal·lacions que 
integren l’immobilitzat de les Corts en els seus diferents règims jurídics 
d’ús i/o propietat. En aquest sentit, cal assenyalar com a fet posterior que 
l’edifici denominat Casa dels Caramels, el valor comptable del qual el 31 
de desembre de 2017 pujava a 6.126.800 euros, s’ha donat de baixa en 2018, 
en modificar-se la seua adscripció patrimonial a favor de la Generalitat per 
mitjà de la Resolució de 5 de febrer de 2018, del director general del Sector 
Públic, Model Econòmic i Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Model 
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Econòmic, per la qual s’aprova la mutació demanial interna i canvi de 
destinació de l’immoble. 

1.3 Deutors 

El saldo el 31 de desembre de 2017 d’aquest epígraf del balanç puja a 
8.498.619 euros, el desglossament del qual es mostra en el quadre següent, 
en euros. 

Quadre 3.  Deutors 

Compte Desglossament per comptes 31-12-2017 31-12-2016 

4300 De pressupost corrent 8.483.760 4.645.986 

4310 De pressupostos tancats 12.856 4.980 

Total deutors pressupostaris 8.496.616 4.650.966 

440 Deutors per IVA transferit 1.807 1.807 

449 Altres deutors no pressupostaris 196 196 

Total deutors no pressupostaris  2.003 2.003 

Pràcticament la totalitat del saldo del compte 4300, “Deutors de pressupost 
corrent”, correspon als imports pendents de rebre de la Generalitat en 
execució del pressupost de 2017, per 8.483.760 euros. 

2. Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, que es 
recull en l’apartat 2 dels comptes anuals de les Corts, es mostra de forma 
resumida en el quadre següent, en euros: 
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Quadre 4.  Compte del resultat economicopatrimonial  

Deure 2017 2016 Variació 

A) DESPESES 27.808.922 30.449.731 -8,7% 

1.  Despeses funcionament serveis/prestacions socials 23.977.659 23.697.656 1,2% 

a)  Despeses de personal 15.856.022 15.609.452 1,6% 

a.1 Sous, salaris i assimilats 13.081.442 12.809.001 2,1% 

a.2 Càrregues socials 2.774.579 2.800.451 -0,9% 

c) Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 3.714.278 3.770.195 -1,5% 

e) Altres despeses de gestió 4.401.122 4.316.942 1,9% 

f) Despeses financeres i assimilables 6.237 1.067 484,5% 

2. Transferències i subvencions 3.829.952 6.549.027 -41,5% 

a) Transferències corrents 192.251 2.847.336 -93,2% 

b) Subvencions corrents 3.637.702 3.701.691 -1,7% 

3.  Pèrdues i despeses extraordinàries 1.311 203.048 -99,4% 

a)  Pèrdues procedents de l’immobilitzat 0 174.155 -100,0% 

c)  Despeses extraordinàries 77 0 - 

d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 1.234 28.893 -95,7% 

Haver 2017 2016 Variació 

B) INGRESSOS 28.113.792 28.072.656 0,2% 

2. Altres ingressos gestió ordinària 110.911 69.816 58,9% 

c)  Altres ingressos de gestió 110.901 69.748 59,0% 

f)  Altres interessos i ingressos assimilats 10 68 -85,3% 

3. Transferències i subvencions 28.002.831 28.002.840 0,0% 

a)  Transferències corrents 27.561.201 27.342.240 0,8% 

c)  Transferències de capital 441.630 660.600 -33,2% 

4. Guanys i ingressos extraordinaris 50 0 - 

c) Ingressos extraordinaris 50 0 - 

Estalvi 304.870 -2.377.075 112,8% 

3. Estat de liquidació del pressupost 

L’apartat 3 dels comptes anuals de les Corts recull la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2017, que es compon dels estats següents:  

a) Liquidació del pressupost de despeses (apartat 3.1) 

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

c) Resultat pressupostari (apartat 3.3) 
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3.1 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari que mostra l’apartat 3.3 del Compte General de 
les Corts es recull en el quadre següent, en euros: 

Quadre 5.  Resultat pressupostari 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

1.  (+) Operacions no financeres 28.104.267 24.581.894 3.522.372 

2.  (+) Operacions amb actius financers 72.537 59.000 13.537 

3.  (+) Operacions comercials 0 0 0 

I.  RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1 + 2 + 3) 28.176.804 24.640.894 3.535.909 

II.  VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 0 0 0 

III.  SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (I + II) 3.535.909 

4.  (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 381.935 

5.  (-) Desviacions de finançament positives, despeses amb finançament afectat 0 

6.  (+) Desviacions de finançament negatives, despeses amb finançament afectat 0 

IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI (III + 4 + 5 + 6) 3.917.845 

Com s’indica en l’apartat 6.b de l’Informe, els crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria inclouen 192.251 euros per les obligacions 
reconegudes en l’exercici 2017 derivades del reintegrament a la 
Generalitat del romanent de tresoreria de l’exercici 2016 no utilitzat per al 
finançament de la incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 
l’exercici 2017. 

4. Liquidació del pressupost de despeses 

4.1 Aspectes generals 

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

Capítol 
Crèdits 
inicials Modif. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes Pagaments 

Pendent de 
pagament 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

1.  Despeses de personal 18.396.061 42.649 18.438.710 15.923.398 15.921.973 1.425 86,4% 100,0% 

2.  Despeses de funcionament 5.085.555 567.599 5.653.154 4.371.672 4.182.793 188.879 77,3% 95,7% 

3.  Despeses financeres 125.000 6.237 131.237 6.237 6.237 0 4,8% 100,0% 

4.  Transferències corrents 3.954.585 321.650 4.276.235 3.828.585 3.822.101 6.484 89,5% 99,8% 

6. Inversions reals 417.630 6.066.882 6.484.512 452.002 434.505 17.497 7,0% 96,1% 

8.  Actius financers 24.000 113.525 137.525 59.000 59.000 0 42,9% 100,0% 

Total 28.002.831 7.118.543 35.121.373 24.640.894 24.426.609 214.285 70,2% 99,1% 

Com s’observa en el quadre anterior, les previsions inicials de despeses 
s’han vist incrementades en 7.118.543 euros, que corresponen a la 
incorporació dels romanents de crèdit de 2016, per 6.853.922 euros (Acord 
de la Mesa de les Corts de 14 de març de 2017), al finançament del 
reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 2016, per 192.251 
euros, i a la generació de crèdits per ingressos, per 72.370 euros. 

4.2 Despeses de personal 

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

Quadre 7.  Despeses de personal 2017 

Article pressupostari 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Grau 
d’execució 

Alts càrrecs (diputats) 6.200.000 5.391.793 5.391.793 87,0% 

Personal eventual 1.061.154 750.283 750.283 70,7% 

Funcionaris 7.884.473 6.153.805 6.153.805 78,0% 

Laboral fix 32.100 16.056 16.056 50,0% 

Funcionaris interins 14.140 586.856 586.856 4.150,3% 

Incentius al rendiment 175.360 174.524 174.524 99,5% 

Càrregues socials de les Corts 3.071.483 2.850.081 2.848.656 92,8% 

Total 18.438.710 15.923.398 15.921.973 86,4% 

El grau d’execució de les obligacions reconegudes en 2017, per un import 
de 15.923.398 euros, ha sigut del 86,4%, mentre que els pagaments han 
arribat pràcticament a la totalitat de les obligacions reconegudes. 

Igual que en exercicis anteriors, les consignacions pressupostàries del 
capítol 1 no es determinen en funció de les previsions reals d’ocupació de 
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llocs de treball, sinó per mitjà d’increments automàtics sobre les dotacions 
de l’exercici anterior. Addicionalment, l’execució pressupostària no s’ha 
ajustat al nivell de vinculació jurídica dels crèdits previst en l’article 6 de 
les bases d’execució pressupostària de l’exercici 2017 (dos dígits), mentre 
que les consignacions previstes en l’article 14 (retribucions dels 
funcionaris interins), per 14.140 euros, no cobreixen les obligacions 
reconegudes de l’exercici, que han pujat a 586.856 euros. 

Les obligacions reconegudes en el capítol 1, “Despeses de personal”, de 
l’exercici 2017 han augmentat un 2,2% respecte a l’exercici anterior, com 
es mostra en el quadre següent, en euros: 

Quadre 8.  Variació de les despeses de personal  

Article 2017 2016 Variació 

Alts càrrecs (diputats) 5.391.793 5.563.235 -3,1% 

Personal eventual 750.283 733.033 2,4% 

Funcionaris 6.153.805 5.914.261 4,1% 

Laboral fix 16.056 20.671 -22,3% 

Funcionaris interins 586.856 427.872 37,2% 

Incentius al rendiment 174.524 150.949 15,6% 

Càrregues socials de les Corts 2.850.081 2.763.906 3,1% 

Total  15.923.398 15.573.927 2,2% 

Durant 2017 s’ha efectuat el pagament de la carrera professional del 
personal funcionari de carrera. A més, la Mesa de les Corts, per mitjà de 
l’Acord de 23 de maig de 2017, va aprovar l’abonament de la carrera 
professional al personal interí.  

Relació de llocs de treball (RLT) 

El quadre següent mostra la situació dels llocs de treball que conté l’RLT 
el 31 de desembre de 2017 i el desglossament per treballadors dels llocs 
ocupats, en funció de la seua relació o vinculació jurídica amb les Corts, 
com indica la nota 4.4.5 de la memòria.  
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Quadre 9.  Llocs de treball i treballadors 

 Nombre 

Llocs RLT  

 Ocupats 160 

 Vacants 26 

Total 186 

Treballadors   

 Eventuals 15 

 Funcionaris de carrera 125 

 Funcionaris interins 19 

 Laborals fixos 1 

Total 160 

Segons la informació certificada per les Corts, dels 125 llocs de treball 
coberts per funcionaris de carrera el 31 de desembre de 2017, 23 es 
trobaven ocupats de forma temporal (20 en millora d’ocupació,10 2 en 
adscripció provisional i 1 en comissió de serveis). Quant al personal interí, 
2 dels 19 llocs corresponen a nomenaments per acumulació de tasques. 
En aquest sentit, vegeu la recomanació c.1 de l’apartat 9 de l’Informe. 

D’altra banda, cal assenyalar que la nòmina de les Corts el 31 de desembre 
de 2017 estava integrada, a més dels treballadors al servei de la institució, 
per 94 diputats (d’un total de 99) i 23 policies de la Generalitat. 

En la revisió d’una mostra d’expedients de personal i nòmines de l’exercici 
2017 s’han posat de manifest les incidències següents:  

a) En un cas, el lloc de treball ocupat per un funcionari de carrera en 
comissió de serveis no havia estat aprovat per la Mesa de les Corts ni 
havia estat inclòs en la relació de llocs de treball . 

b) En un cas, no consta l’autorització preceptiva del complement de 
dedicació exclusiva per la Mesa de les Corts. 

c) En un cas, el treballador hauria de percebre els triennis 
corresponents al grup C2, en lloc del grup E. A més, en 2017 no se li 
va pagar una part de la carrera professional que li corresponia, una 
situació que s’ha regularitzat a l’abril de 2019.  

                                                
10  Per tipus de nomenament, segons el certificat: 7 en comissió de serveis (2 dels quals són 

nomenaments per acumulació de tasques) i 13 en millora d’ocupació (2 dels quals són 
nomenaments per acumulació de tasques). 
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5. Liquidació del pressupost d’ingressos 

5.1 Aspectes generals 

En el quadre següent es mostra la liquidació del pressupost d’ingressos 
que recull l’apartat 3.2 del Compte General de les Corts, en euros: 

Quadre 10.  Liquidació del pressupost d’ingressos 

Capítol 
Previsions 
inicials Modif. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Cobraments 

Pendent  
de cobrament

Grau 
exec. 

Grau 
compl. 

3. Taxes i altres ingressos 0 0 0 101.426 96.889 4.537 - 95.5% 

4. Transf. corrents 27.561.201 0 27.561.201 27.561.201 19.157.742 8.403.459 100,0% 69,5% 

5 Ingressos patrimonials 0 0 0 10 10 0 - 100,0% 

7. Transf. de capital 441.630 0 441.630 441.630 366.033 75.597 100,0% 82,9% 

8. Actius financers 0 7.118.543 7.118.543 72.537 72.370 167 1,0% 99,8% 

Total 28.002.831 7.118.543 35.121.374 28.176.804 19.693.044 8.483.760 80,2% 69,9% 

La totalitat de les previsions inicials d’ingressos provenen de les 
consignacions del pressupost de despeses de la Generalitat en la secció 01, 
“Les Corts”, per un import de 28.002.831 euros. Durant l’exercici 2017 s’han 
registrat modificacions en el capítol 8 del pressupost, per 7.118.543 euros, 
que corresponen fonamentalment al romanent de tresoreria utilitzat per 
al finançament de les modificacions pressupostàries per incorporació de 
crèdits, per 7.046.173 euros, mentre que l’import restant, per 72.370 euros, 
correspon a ingressos generats per devolucions de bestretes de personal. 

6. Romanent de tresoreria 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici 2017 es recull en la nota 
4.3.2 de la memòria. En el quadre següent es mostra el detall del romanent 
de tresoreria de 2017 comparat amb l’exercici anterior, en euros: 
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Quadre 11.  Romanent de tresoreria 

Conceptes 2016 2017 

1. (+) Deutors pendents de cobrament 4.652.969 8.498.337 

(+) Del pressupost corrent 4.645.986 8.483.760 

(+) De pressupostos tancats 4.980 12.856 

(+)  D’altres operacions no pressupostàries 2.003 2.003 

(-)  Ingressos pendents d’aplicació definitiva  0 282 

2. (-) Creditors pendents de pagament  1.156.633 1.192.094 

(+) Del pressupost corrent 194.656 214.285 

(+) De pressupostos tancats 160 460 

(+) D’operacions no pressupostàries 961.817 977.349 

3. (+) Fons líquids 4.034.551 3.759.370 

4.  Romanent de tresoreria afectat 0 0 

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1 – 2 + 3 - 4) 7.530.887 11.065.613 

6. Romanent de tresoreria total (4 + 5) 7.530.887 11.065.613 

Quant a l’aplicació del romanent de tresoreria, la nota 4.5.2 de la memòria 
informa que un import de 366.130 euros queda a la disposició de la Mesa 
de les Corts a l’efecte del que s’estableix en l’apartat tercer de la disposició 
addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2018. En aquest sentit, vegeu les indicacions de l’apartat 8.b de 
l’Informe. 

7. Revisió de la contractació 

7.1 Normativa i grau d’aplicació  

Les Corts, d’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional 
primera bis del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), han d’ajustar la seua contractació a les normes establides en 
aquesta llei per a les administracions públiques. En conseqüència, els 
contractes administratius regulats en l’article 19 del TRLCSP que 
subscriguen les Corts s’han d’ajustar, quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, a les disposicions d’aquesta llei i les seues 
disposicions de desplegament. 

7.2 Perfil de contractant 

A partir del 9 de març de 2018, el perfil de contractant de les Corts s’alberga 
en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord amb les 
disposicions de l’article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
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D’acord amb el que es preveu en la disposició addicional cinquena de les 
bases d’execució del pressupost de 2017, les Corts han de publicar en el 
perfil de contractant la informació dels contractes l’import dels quals (IVA 
exclòs) siga igual o superior a 3.000 euros. 

7.3 Contractes formalitzats en l’exercici 2017 

En el quadre següent es resumeix la informació que conté la nota 4.4.4 de 
la memòria relativa als contractes adjudicats en l’exercici (IVA inclòs), 
sense incloure-hi els contractes menors, en euros: 

Quadre 12.  Contractes adjudicats en 2017 

Tipus de 
contracte 

Procediment adjudicació Import 
adjudicació 

Nre. de 
contractes 

Obres Obert 28.400 1 

Serveis 

Obert 3.060.415 12 

Acord marc 1.146.952 3 

Pròrrogues 776.203 6 

Negociats sense publicitat 428.447 7 

Negociat 6.026 1 

Subministraments 
Obert 364.571 3 

Negociats sense publicitat 43.000 1 

Total contractes 2017 5.854.014 34 

La integritat i exactitud de la informació anterior no s’ha pogut verificar 
perquè les Corts no disposen d’un servei de contractació que centralitze 
l’activitat contractual de la institució i puga facilitar a la Sindicatura una 
relació certificada de les contractacions efectuades en l’exercici de totes 
les unitats de despesa.  

7.4 Expedients de contractació revisats  

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per les 
Corts en l’exercici 2017, n’hem seleccionat la mostra que es detalla en el 
quadre següent, elaborat en euros (IVA inclòs): 
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Quadre 13.  Contractes analitzats de 2017  

Tipus Codi Objecte Tramitac. Proced. 
Import 
adjudic.  

Serveis CV 17/2017 
Servei de vigilància i personal en 
rondes de les dependències 

Ordinària Obert 2.077.853 

Serveis CVI 7/2017 
Acord adhesió a la Central de 
Compres de la Generalitat, lot 3 
mòbils, veu i comunicacions 

Adhesió 
contracte 
Generalitat 

Adhesió 
contracte 
Generalitat 

1.075.774  

Serveis CVI 9/2017 

Servei de manteniment de 
llicències i suport tècnic avançat 
del programari de gestió de bases 
de dades relacionals i servidor 
d’aplicacions del fabricador Oracle 
de les Corts 

Ordinària 
Negociat 
sense 

publicitat 
102.836 

Total  3.256.463 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les diferents fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. 

Addicionalment, hem efectuat el seguiment de l’execució dels contractes 
analitzats en la revisió del Compte General de l’exercici 2016. 

Finalment, hem revisat els expedients de reconeixement d’obligacions per 
enriquiment sense causa aprovats per la Mesa de les Corts en 2017, i 
fiscalitzats per la Intervenció, que es detallen en el quadre següent, 
elaborat en euros: 

Quadre 14. Expedients d’enriquiment sense causa aprovats 2017 

Núm. expedient Objecte Euros 

C 1/2017 
Servei d’interpretació en llenguatge de signes. Factures de 
juliol de 2015 a març de 2017, comptabilitzades en 2017 

37.314 

CVI 12/2017 
Servei de telefonia fixa, xarxa IP i accés a Internet. Factures 
de març a juliol de 2017 

167.864 

CVI 11/2017 
Assistència tècnica informàtica. Factures de juny i juliol 
2017 

57.380 

CVA 8/2017 Servei de dipòsit de llibres i documentació exercici 2016 9.905 

Total 272.463 

Pràcticament la totalitat dels expedients anteriors s’han tramitat com a 
conseqüència de la necessitat de garantir la continuïtat en la prestació del 
servei quan al venciment del contracte originari no se n’havia formalitzat 
un de nou.  
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En els apartats 8 i 9 de l’Informe es recullen les conclusions sobre el 
compliment de la legalitat i les recomanacions més significatives 
obtingudes com a resultat de la revisió efectuada. 

8. 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 les Corts en el 
seu àmbit subjectiu d’aplicació, en relació amb la seua activitat 
administrativa i pressupostària. Així mateix, la Llei 2/2015 estableix, en la 
disposició addicional quarta, que les Corts han de promoure les 
modificacions necessàries en les seues normes de govern per a adaptar el 
seu règim i funcionament als principis i obligacions que conté aquesta llei 
i, especialment, a les actuacions enumerades en aquesta disposició. En 
aplicació d’aquest manament legal, les Corts van incorporar al seu 
reglament l’article 110 ter per al desenvolupament del portal de 
transparència i el procediment d’accés a la informació de les Corts. 

La seu electrònica de les Corts conté el portal de transparència de la 
institució, on publica, substancialment, la informació mínima exigida en 
l’article 9 de la Llei 2/2015 i en l’article 110 ter del seu reglament. Aquesta 
informació podria millorar-se amb la publicació d’informació més 
completa sobre alguns aspectes detallats en aquests articles, com ara les 
subvencions concedides, les retribucions i la plantilla orgànica de places o 
relació de llocs de treball com a instrument anàleg de planificació dels 
recursos humans. 
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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 de les Corts 
Valencianes 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 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, les Corts Valencianes han formulat les 
al·legacions que han considerant pertinents. 

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

1. Totes les al·legacions 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 la 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 24 de juliol de 2019, va 
aprovar aquest informe de fiscalització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Compte General de les Corts Valencianes de l’exercici 2017 

 

 
  









































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions de les Corts Valencianes 

 



Corts Valencianes 

11m11 REGISTRE EIXIDA 
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CORTS VALENCIANES 

PRESIO~NCIA 

EXCM. SR. VICENT CUCARELLA TORMO 
SÍNDIC MAJOR DE COMPTES 
e/ Sant Vicent, 4 
46002 Valencia 

Excm. Senyor, 

Valencia, rn de juliol de 2019 

SINDIUTDB.I DE CONPTH 
DE U (OIIIUNJTIT V lliNOINI 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 10/07/2019 14.33 

Núm: 201902767 ENTRADA 

Una vegada la Mesa de Les Corts, en la reunió celebrada en el dia d'ahir ha tingut 
coneixement de les al· legacions fonnulades perles Corts Valencianes, us tramet, adjunt, el 
docwnent en el qual es contenen les esmentades Al· legacions a l'esborrany de l'Infonne 
realitzat per la Sindicatura de Comptes del compte general de Les Corts corresponent a 
l'exercici 2017. 

Tot allo de conformitat amb el que disposa l'article 39 de les Normes de gestió 
económica i pressupostaria de Les Corts, que van ser aprovades per la Mesa de Les Corts, 
d'acord ambla Comissió de Govern Interior. 

Atentament, 

ENruc MORERA I €ATALÁ 
President de Les Corts 
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LES 

CORTS DEL EJERCICIO 2017 

Recibido en Les Corts el borrador del Informe elaborado por la Sindicatura de 
Comptes sobre la Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2017 (RE núm. X00l348, 
de 14 de junio de 2019), en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de Les 
Corts el 17 de octubre de 2017, se somete al criterio de la Mesa de Les Corts que se 
trasladen a la Sindicatura de Comptes las consideraciones que a continuación se 
efectúan, se formulen las alegaciones que en este escrito se detallan y se exprese a la 
Sindicatura de Comptes la voluntad de Les Corts de atender las recomendaciones que 
finalmente se formulen en el Informe definitivo que se emita por aquella y realizar las 
actuaciones que sean necesarias para dar cumplimiento y llevar a efecto dichas 
recomendaciones. 

En primer lugar ha de dejarse una vez más constancia de la satisfacción y el 
agradecimiento de Les Corts por la tarea desarrollada por los servicios de Auditoría de 
la Sindicatura de Comptes en el examen, en este caso, de la Cuenta General de Les 
Corts correspondiente al ejercicio 2017, así como por la dedicación empleada por los 
Servicios de la Secretaría General de Les Corts, especialmente la Intervención y el 
Servicio Económico, para atender debidamente los requerimientos de documentación 
efectuados por aquellos servicios de Auditoría en el cumplimiento de su función 
fiscalizadora. 

La presentación del borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la 
Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2017, confirma la normalización 
institucional de un camino que se concibió y se está desarrollando merced a los 
acuerdos adoptados por unanimidad por la Mesa y la Comisión de Gobierno Interior de 
Les Corts en sus reuniones celebradas el día 9 de septiembre y el 13 de octubre de 2014. 
En dichos acuerdos Les Corts aprobaron, en ejercicio de su autonomía institucional, 
normativa, organizativa, financiera y presupuestaria, las siguientes normas: 

Las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, aprobadas, 
a propuesta de la Presidencia, por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la 
Comisión de Gobierno Interior el 9 de septiembre de 2014 (DOCV núm. 7401 de 
12 de noviembre de 2014). 
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Las Normas reguladoras de la fiscalización de los gastos que hayan de 
financiarse con cargo al Presupuesto de Les Corts, aprobadas, a propuesta de la 
Presidencia, por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la Comisión de Gobierno 
Interior el 9 de septiembre de 2014 (DOCV núm. 7401 de 12 de noviembre de 
2014). 

Los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de Les Corts, que en la 
modificación aprobada por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la comisión de 
Gobierno Interior, el 13 de octubre de 2014 (DOCV núm. 7401 de 12 de 
noviembre de 2014), culminan la creación y la regulación de la Intervención de 
Les Corts, en ejercicio de una competencia que correspondía y le corresponde 
exclusivamente a Les Corts, detallando la clasificación del correspondiente puesto 
de trabajo, su forma de provisión, los requisitos de acceso al mismo, sus funciones 
y su estatuto jurídico y configurando, en fin, sin injerencias de ningún otro poder 
o Institución, una unidad de la Administración de Les Corts que ejerce sus 
funciones de control interno de acuerdo con los principios de plena autonomía 
funcional y procedimiento contradictorio. 

El fundamento de la aprobación de las Normas sobre régimen economzco y 
presupuestario de Les Corts, de las Normas reguladoras de la fiscalización de los 
gastos que hayan de financiarse con cargo al Presupuesto de Les Corts y de la creación 
de la Intervención de Les Corts radica en la consideración de que la autonomía 
presupuestaria y financiera de Les Corts, siendo uno de los elementos imprescindibles e 
irrenunciables para garantizar el funcionamiento autónomo e independiente de la 
Institución Parlamentaria, debe complementarse con la articulación interna y externa de 
los instrumentos organizativos y los procedimientos necesarios para garantizar el más 
escrupuloso ajuste a la legalidad aplicable en cada caso de los actos, documentos y 
expedientes que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos 
con cargo al Presupuesto de Les Corts. 

Esta normativa propia de la institución parlamentaria constituye el ámbito de 
regulación que corresponde a Les Corts en virtud de la autonomía institucional que le es 
consustancial y que expresamente le reconocen los arts. 21. 1 y 25. 1 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. Este específico ámbito de regulación 
autónoma, que es propio y exclusivo del Parlamento, se refleja en materia económico 
presupuestaria en preceptos como el art. 2. 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el 
cual declara expresamente que esta ley " ... no será de aplicación a Les Corts, que gozan 
de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat" y se articula mediante el Reglamento de Les 
Corts u otras normas que Les Corts pueden aprobar y de hecho han aprobado en 
ejercicio de aquella autonomía. 
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Las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, contienen 
en su art. 39 una detallada regulación del procedimiento de aprobación de la Cuenta 
General de Les Corts. En el mismo se incorpora la elaboración por la Intervención de 
Les Corts de un Informe sobre la Cuenta General de Les Corts, que culmina el ejercicio 
de la función fiscalizadora interna asignada a la Intervención. Así mismo, en dicho 
procedimiento se inserta un instrumento de colaboración de la Sindicatura de Comptes, 
Institución de la Generalitat Comisionada por Les Corts (art. 39 EACV), consistente en 
la remisión a la Sindicatura de Comptes de la Cuenta General de Les Corts, una vez ha 
sido elaborada por la Intervención y tramitada por la Mesa, a fin de que por la 
Sindicatura se emita, a petición de Les Corts, un Informe de fiscalización en el que se 
verifique el cumplimiento de la legalidad vigente en la actividad desarrollada por Les 
Corts en el ejercicio económico correspondiente. Con esta finalidad la Mesa de Les 
Corts solicita anualmente a la Sindicatura de Comptes que incluya en el Programa de 
Actuación la elaboración del expresado Informe sobre la Cuenta General de Les Corts 
del ejercicio anterior. 

Todo ello articula un sistema de control interno y externo de la gestión 
económica de Les Corts que constituye un referente ejemplar en relación con el 
establecido en el resto de los Parlamentos del Estado Español y preserva la 
especificidad institucional de Les Corts, institución que desarrolla una actividad 
absolutamente singular entre las Instituciones de la Generalitat y que por ello está sujeta 
a un régimen jurídico que es consustancial con la Institución parlamentaria, que tiene un 
fundamento constitucional y estatutario y se refleja en numerosas especificidades que se 
contienen en la legislación general dictada en numerosas materias. 

El respeto al singular procedimiento de aprobación de la Cuenta General de Les 
Corts -una vez fiscalizada por la Sindicatura de Comptes a petición de las propias 
Cortes Valencianas- que se ha articulado por las expresadas Normas de régimen 
económico y presupuestario de Les Corts se refleja en el vigente art. 6. Dos de la Ley 
6/1985, el cual incluye entre las funciones de la Sindicatura de Comptes "El 
asesoramiento a Les Corts en las materias propias de su competencia, que podrá 
hacerse extensivo a sus cuentas anuales, de acuerdo con la normativa propia de la 
institución parlamentaria. " 

El art. 14 de la Ley 6/1985 de 1 de mayo de la Sindicatura de Comptes, (con la 
nueva redacción dada el mismo por la Ley 16/2017 de 10 de noviembre), regula 
genéricamente la función de asesoramiento a Les Corts que corresponde realizar a la 
Sindicatura de Comptes, conforme a lo dispuesto en el art. 6. 2 de la Ley, en las 
materias propias de la competencia de Les Corts. Sin embargo, cuando la función de 
asesoramiento de la Sindicatura de Comptes a Les Corts se proyecta, específicamente, 
sobre las cuentas anuales de Les Corts, dicha función se ejercerá " ... de acuerdo con la 
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normativa propia de la institución parlamentaria ... ", tal y como establece 
taxativamente el art. 6. Dos in fine de la Ley. De esta manera se hace patente la 
diferencia entre la fiscalización que la Sindicatura de Comptes puede ejercer sobre la 
Cuenta General de Les Corts a petición de Les Corts, caracterizada como una función 
de asesoramiento, que se articulará " ... de acuerdo con la normativa propia de la 
institución parlamentaria ... " y la función de fiscalización o control externo de la 
gestión económica y de las cuentas del resto del sector público valenciano definido por 
el art. 2. 1 de la Ley, función de fiscalización que ejerce la Sindicatura de Comptes por 
delegación de Les Corts (art. 6. 1 de la Ley). 

Los acuerdos que se han citado, adoptados por unanimidad por la Mesa y la 
Comisión de Gobierno Interior de Les Corts en sus reuniones celebradas el día 9 de 
septiembre y el 13 de octubre de 2014, constituyeron el inicio de un proceso amplio y 
complejo que se ha proyectado también, en diferente medida, sobre las Instituciones 
Comisionadas de Les Corts, la Sindicatura de Comptes y el Sindic de Greuges y sobre 
la entidad con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus funciones creada y adscrita a Les Corts por la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de 
la Generalitat, de la Agencia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana. 

Así, mediante el acuerdo núm. 2978/IX adoptado por la Mesa de Les Corts el 13 
de noviembre de 2018, se aprobó el Calendario y plan de actuación para el examen por 
Les Corts de las cuentas anuales de las Instituciones Comisionadas de Les Corts. Dicho 
acuerdo dio cumplimiento, por lo que se refiere a la Sindicatura de Comptes, a lo que establece 
el art. 31. 3 de la Ley 6/1985 de 11 de mayo, según la redacción dada al mismo por la 
Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat. Por lo que se refiere al Sindic de 
Greuges, el citado acuerdo articuló el cumplimiento de dispuesto en el art. 34 del 
Reglamento de Régimen Interior del Sindic de Greuges, aprobado por la Comisión de 
Peticiones de Les Corts mediante Resolución 126/III de 21 de septiembre de 1993 y lo 
solicitado por la propia Junta de Coordinación y Régimen Interior del Sindic de 
Greuges, la cual adoptó un acuerdo por unanimidad el 19 de abril de 2018 en el que se 
declara que "Siendo la Institución del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
un Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, se entiende que no cabe otra 
alternativa distinta a la que están sometidas las mismas Cortes Valencianas, por tanto 
se considera que a la Institución del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana le 
deben ser de aplicación las mismas directrices y reglas económicas administrativas que 
le son de aplicación a las Cortes Valencianas, sin perjuicio de que, dada su propia 
naturaleza jurídica, así como las peculiaridades que la caracterizan, se estime le sean 
de aplicación otras directrices y reglas en la citada materia. " Dicho acuerdo fue 
comunicado a Les Corts mediante escrito de fecha 26 de abril de 2016 (RE núm. 23646 
de 2 de mayo de 2016). En relación con el mismo, la Mesa de Les Corts en su reunión 
celebrada el día 31 de mayo de 2016 acordó " ... que se coordinen las actuaciones 
necesarias con la Secretaría General del Sindic de Greuges para hacer efectivo el 
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acuerdo de la Junta de Coordinación y Régimen Interior. " En consonancia con lo 
anterior, la Mesa de Les Corts adoptó el aquerdo núm. 3170/IX de 12 de febrero de 
2019, mediante el cual se aprobó el Plan Anual de Control Financiero Permanente del 
Sindic de Greuges correspondiente al ejercicio 2019. 

Finalmente, mediante el acuerdo núm. 3169/IX de 12 de febrero de 2019, la 
Mesa de Les Corts aprobó el Plan Anual de Control Financiero Permanente de la 
entidad Agéncia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana correspondiente al ejercicio 2019, articulando el cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 30. 6, párrafo segundo de la Ley 11/2016 de 28 de noviembre de la 
Generalitat que establece que "La Agencia está sujeta a la Intervención de Les Corts, 
en la forma que se determine ... " (redacción dada al mismo por el art. 107 de la Ley 
27/2018 de 27 de diciembre de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera 
y de organización de la Generalitat). 

Todos estos acuerdos han sido adoptados por los órganos de Les Corts para dar 
cumplimiento a lo que establece la legislación aplicable a cada una de las instituciones y 
a la entidad a las que se ha hecho referencia y tienden a la configuración de un espacio 
conjunto de actuación en el que se articule con normalidad el control interno y externo 
de la gestión económica, tanto la que realizan Les Corts, las Instituciones Comisionadas 
de Les Corts y la entidad con personalidad jurídica que se halla adscrita a Les Corts. De 
esa manera se articulan los instrumentos y los procesos necesarios para dar 
cumplimiento a los que disponen las leyes citadas, garantizando el más escrupuloso 
ajuste a la legalidad de la gestión de los correspondientes Presupuestos, haciendo 
efectivo el examen y la rendición de cuentas de todas ellas, con pleno respeto a la 
autonomía de las Instituciones Comisionadas de Les Corts y a la independencia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de la Agencia de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Todo ello sin perjuicio 
de lo que cada una de las expresadas Instituciones y de la referida entidad puedan 
establecer, adicionalmente, en ejercicio de sus propias competencias. 

Dicho lo anterior, una vez recibido el borrador del Informe elaborado por la 
Sindicatura de Comptes sobre la Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2017, se 
pasa a continuación a formular las alegaciones específicas que a continuación se 
detallan: 

1.- Alegación conjunta que se formula al Apartado 6 "Párrafos de énfasis", 
subapartado d) "Organización administrativa", al Apartado 7 "Cuestiones clave de 
la Auditoría", subapartado e) "Gestión de Personal", al Apartado 8 "Conclusiones 
sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios", 
subapartados e), d) y e) "Gestión de personal", al Apartado 9 "Recomendaciones", 
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subapartado b.2) "Gestión de personal", subapartados Cl y C2 "Gestión de 
personal" y Subapartado C3 "Contabilidad y gestión del gasto". 

l. 1.- La finalidad de esta alegación es aportar algunos datos que permitirán 
valorar, con mayor ponderación de las circunstancias concurrentes, el ejercicio 2017, 
cuya Cuenta General es objeto de fiscalización en el borrador del Informe remitido y 
situar las apreciaciones y recomendaciones formuladas por el equipo de Auditoría de la 
Sindicatura de Comptes, en el contexto de las actuaciones realizadas por Les Corts en 
cuanto a la estructuración, ordenación y gestión del personal de la Cámara. 

El ejercicio correspondiente al año 2017, que constituye el marco temporal de la 
gestión económica que aparece reflejada en la correspondiente Cuenta General de Les 
Corts, fue el segundo año completo de la IX Legislatura de Les Corts (2015-2019). En 
este ejercicio se iniciaron un conjunto de complejas actuaciones que se han realizado a 
lo largo del ejercicio 2018 y del presente ejercicio 2019 y que se completarán con las 
que está previsto realizar en la X Legislatura de Les Corts, iniciada tras las elecciones 
celebradas el pasado 28 de abril. Todo ello pone de manifiesto el compromiso profundo 
de la Secretaría General y de la Institución misma para avanzar en el proceso de 
reestructuración de la Administración de Les Corts y la resolución de los diferentes 
aspectos que deben mejorarse para alcanzar el óptimo funcionamiento de la misma. 

Tal y como se pone de manifiesto en el Informe elevado al Letrado Mayor en 
fecha 2 de abril de 2019 (se adjunta a las presentes alegaciones como Doc. núm. 1), 
en los dos últimos años de la IX Legislatura, se iniciaron los trabajos de una Comisión 
Técnica de composición paritaria designada por Les Corts para efectuar una evaluación 
de los problemas de distinta naturaleza y dimensión que se encontraban pendientes de 
afrontar en la Administración de Les Corts. Esto comportó el empeño de elaborar un 
diagnóstico de las actuaciones que sería necesario realizar para afrontarlos y el 
compromiso de diseñar un itinerario calendarizado para desarrollarlas, todo ello con el 
mayor consenso posible entre la representación del Les Corts y la de las organizaciones 
sindicales y no sindicales presentes en la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts y 
en el Consell de Personal de Les Corts. 

El diagnóstico de la situación puso de manifiesto la existencia de un complejo 
árbol de cuestiones y circunstancias que exigían y siguen exigiendo ser atendidas. 

La actual estructuración de la Secretaría General responde al modelo que se 
instauró en los años ochenta, en el inicio del funcionamiento de la Administración de 
Les Corts. La plantilla de personal de Les Corts no había experimentado variaciones 
significativas desde hacía más de veinte años, pudiendo datarse la última modificación 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
SOBRE EL COMPTE GENERAL DE LES CORTS CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 
2017 EN COMPLIMENT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA MESA EL 17 D’OCTUBRE 
DE 2017 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 10 de juliol de 2019, dins del 
termini ampliat establit, presentades pel president de les Corts, en 
compliment de l’Acord adoptat per la Mesa de les Corts en la reunió 
celebrada el 9 de juliol de 2019. 

Respecte d’això, s’informa del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartats 6.d, 7.c, 8.c, 8.d, 8.e, 9.b.2, 9.c.1, 9.c.2 i 9.c.3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es tracta d’una al·legació informativa no contradictòria que pretén aportar 
una valoració ponderada de les circumstàncies que han incidit en els fets 
assenyalats en l’esborrany de l’Informe, relatius a l’organització 
administrativa de les Corts i a la situació del seu personal el 31 de 
desembre de 2017. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Segona al·legació 

Apartats 8.d, 7.c i 9.b.2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’incompliment de l’article 8 de l’Estatut del Personal de les Corts no es 
refereix a totes les modificacions de l’RLT, sinó a determinades 
modificacions acordades amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
norma que han sigut objecte de revisió per la Sindicatura de Comptes, com 
així s’indica en l’apartat 8.d de l’esborrany de l’Informe, al qual fan 
referència les Corts en la seua al·legació. No obstant això, s’aprecia un 
error en la redacció d’aquest apartat i, per tant, se’n proposa la 
modificació. 

Pel que fa al document denominat “Organigrama”, que s’hi adjunta com a 
document 2, les Corts manifesten que ja s’han esmenat els errors 
observats en el transcurs de la fiscalització que s’exposen de manera 
resumida en l’apartat 7.c de l’esborrany de l’Informe. La falta d’informació 
adequada i fiable del document anterior al 31 de desembre de 2017 es va 
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esmenar amb l’expedició reiterada de certificats de llocs i persones amb 
aquesta data, a fi de poder conciliar i verificar la informació relativa al 
personal de la institució. 

Finalment, quant a la recomanació formulada en l’apartat 9.b.2, les Corts 
informen que l’existència d’una relació de llocs de treball consolidada i 
adaptada als requisits establits en la normativa d’aplicació es troba 
supeditada a l’aprovació per part de la Mesa de la nova estructura 
administrativa de la institució, com així s’indica en la mateixa 
recomanació i despleguen les Corts en el document d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica l’apartat 8.d de l’esborrany de l’Informe. 

On diu: 

“d) La relació de llocs de treball vigent el 31 de desembre de 2017 –que es 
va aprovar el 30 de novembre de 1998– s’ha modificat en la data de 
realització d’aquest treball en 27 ocasions, per mitjà de respectius 
acords de la Mesa de les Corts, publicats en el Butlletí Oficial de les Corts 
Valencianes. Algunes d’aquestes modificacions no s’ajusten a les 
disposicions de l’article 8 de l’Estatut del Personal de les Corts perquè 
no conté la informació relativa al número del lloc de treball.” 

Ha de dir: 

“d) La relació de llocs de treball vigent el 31 de desembre de 2017 s’ha 
modificat des que es aprovar, el 30 de novembre de 1998, en 24 
ocasions, per mitjà de respectius acords de la Mesa de les Corts 
publicats en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Algunes 
d’aquestes modificacions no s’ajusten a les disposicions de l’article 8 
de l’Estatut del Personal de les Corts perquè no conté la informació 
relativa al número del lloc de treball.” 

Tercera al·legació 

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

Comentaris 

Les Corts confirmen l’incompliment assenyalat en l’apartat 8.e de 
l’esborrany de l’Informe, sol·liciten que se circumscriga a l’exercici 
fiscalitzat i, per això, es proposa precisar la redacció de l’apartat referit. 
Així mateix, s’expliquen les raons per les quals en l’oferta pública 
d’ocupació de 2018 no s’han inclòs totes les places que es troben vacants 
actualment. En aquest sentit, en l’esborrany de l’Informe es fa referència 
a places cobertes de manera interina amb data 31 de desembre de 2017 els 
llocs de les quals no es van incloure en l’oferta pública d’ocupació de 2018. 
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Conseqüències en l’Informe 

S’afegeix al principi de l’apartat 8.e de l’esborrany de l’Informe el text 
següent: 

“e) En 2017, [...]” 

Quarta al·legació 

Apartats 9.c.1 i 9.c.2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Pel que fa a les recomanacions formulades en els apartats 9.c.1 i 9.c.2 de 
l’esborrany de l’Informe, les Corts sostenen que els processos de provisió 
temporal de llocs de treball s’adeqüen al que s’estableix en les normes 
d’aplicació al personal de la institució i al procediment establit en el 
Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts. 

En la revisió efectuada de la situació del personal amb data 31 de desembre 
de 20171 s’ha observat l’existència de funcionaris de carrera de la institució 
que ocupen llocs de treball per mitjà de nomenaments provisionals per 
millora d’ocupació i, alhora, per acumulació de tasques, quan aquesta 
última circumstància està prevista legalment per als nomenaments de 
funcionaris interins. En aquest sentit, l’article 5 de l’Estatut del Personal 
de les Corts estableix que són funcionaris interins els que per raons 
expressament justificades de necessitat i urgència són nomenats com a 
tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, mentre 
es donen les circumstàncies taxades en aquest article, entre les quals es 
troben “l’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis 
mesos, dins d’un període de dotze mesos”. 

També hi ha llocs de treball de funcionaris de carrera amb nomenaments 
per millora d’ocupació i coberts de forma temporal en comissió de serveis, 
quan els nomenaments provisionals per millora d’ocupació previstos en 
l’article 40.2 de l’Estatut del Personal de les Corts no tenen, en principi, un 
termini màxim legal de cobertura, mentre que les comissions de servei 
han de finalitzar, amb caràcter general, en un termini màxim de dos anys.2 
En aquest sentit, cal assenyalar que les comissions de servei no es regulen 
en el seu Estatut del Personal 

Finalment, la mateixa al·legació confirma la conveniència d’aclarir els 
casos de cobertura temporal de llocs de treball en què es puga haver 
aplicat erròniament la normativa aplicable. 

                                                
1 Vegeu els comentaris al quadre 9 de l’apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe. 

2 Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, d’aplicació supletòria al 
personal de les Corts. En aquest sentit, vegeu l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

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

Cinquena al·legació 

Apartats 6.c, 7.b i 9.b.10 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Igual que l’al·legació primera, es tracta d’una al·legació informativa no 
contradictòria que té la finalitat de posar de manifest el marc normatiu 
aplicable al règim de comptabilitat i control de les subvencions assignades 
per les Corts als grups parlamentaris. Aquesta normativa és la que ha sigut 
objecte d’anàlisi i comprovació en la fiscalització del Compte General de 
l’exercici 2017, així com en exercicis anteriors, i es desplega i es comenta 
en l’apartat 7.b de l’esborrany de l’Informe, com una qüestió clau 
d’auditoria, tenint en compte la seua significativitat o importància relativa 
en el marc de la fiscalització efectuada. Finalment, les Corts manifesten la 
seua voluntat d’atendre les recomanacions efectuades per la Sindicatura 
de Comptes quant a la necessitat de desenvolupar la normativa 
reguladora del control i justificació de les subvencions als grups 
parlamentaris. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Sisena al·legació 

Apartats 6.c, 7.b i 9.b.11 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Pel que fa a les subvencions als diputats no adscrits, les Corts addueixen 
que es troben sotmeses al règim de fiscalització prèvia per la Intervenció, 
a diferència de les subvencions als grups parlamentaris. No es tracta d’una 
al·legació contradictòria sinó explicativa del contingut de l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

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

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

Comentaris 

Per mitjà d’aquesta al·legació, les Corts informen de la imputació fiscal de 
les quantitats assignades a cada diputat que s’ingressen en el compte 
corrent que designa expressament cada membre de la cambra. No es 
tracta d’una al·legació contradictòria sinó explicativa del contingut de 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Vuitena al·legació 

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

Comentaris 

En aquesta al·legació es trasllada l’informe elaborat pel cap del Servei 
d’Informàtica de les Corts amb data 26 de juny de 2019, com a document 
3. En aquest informe s’expliquen les incidències produïdes en l’execució 
del contracte per a la prestació de serveis informàtics relatius al registre 
d’entrada i eixida, gestió documental i seu electrònica de les Corts, 
l’execució defectuosa i demora dels quals s’assenyalen en l’apartat 8.i de 
l’esborrany de l’Informe. 

Es tracta d’una al·legació explicativa que confirma el que s’ha indicat en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

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

Novena al·legació 

Apartats 8.h, 8.k i 8.l de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

En aquesta al·legació es trasllada l’informe elaborat per la cap del Servei 
d’Assistència Tècnica i Manteniment de les Corts amb data 27 de juny de 
2019, com a document 4. En aquest document no s’aporta informació 
contradictòria ni addicional a la revisada en el transcurs de la fiscalització 
que es puga prendre en consideració per a la modificació dels 
incompliments assenyalats en els apartats 8.h i 8.l de l’esborrany de 
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l’Informe. Quant a l’apartat 8.k, relatiu a la revisió de preus per al període 
2017-2018 del contracte de neteja, s’accepten les indicacions de les Corts. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica l’apartat 8.k de l’esborrany de l’Informe. 

On diu: 

“k) La revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de neteja 
no s’ha ajustat a les disposicions de l’article 94 del TRLCSP, en què es 
preveu que l’import de les revisions que siguen procedents es farà 
efectiu d’ofici. No s’ha efectuat la revisió de preus anual prevista 
contractualment.” 

Ha de dir: 

“k) La revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de neteja 
no s’ha ajustat a les disposicions de l’article 94 del TRLCSP, en què es 
preveu que l’import de les revisions que siguen procedents es farà 
efectiu d’ofici.” 

Desena al·legació 

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

Comentaris 

Pel que fa a les recomanacions formulades en l’apartat 9 de l’esborrany de 
l’Informe, les Corts traslladen la seua voluntat d’atendre el seu contingut 
i iniciar les actuacions que siguen necessàries per a implementar-les. No 
obstant això, la institució no està d’acord amb la recomanació assenyalada 
en l’apartat b.9, relativa al desenvolupament reglamentari del 
procediment de concessió i justificació de les despeses per disposició de 
la targeta de pagament directe del peatge d’autopistes (“Via T”), ja que 
indiquen que es troba regulat amb precisió i controlat per mitjà dels 
acords de la Mesa de les Corts. En aquest sentit, la Sindicatura considera 
que es tracta d’una mesura idònia per a la millora de la gestió de la 
despesa, a la vista del treball realitzat. Això no obstant, la institució, en 
l’exercici de la seua autonomia institucional, normativa, organitzativa, 
financera i pressupostària, pot decidir el grau d’aplicació de les 
recomanacions assenyalades en l’Informe. 

Quant a la discrepància assenyalada en relació amb les quantitats que 
s’abonen a cada membre de la cambra en funció de les seues assistències 
a les sessions dels òrgans de què formen part, s’ha d’indicar que en la 
fiscalització efectuada no s’ha considerat necessari reiterar aquesta 
recomanació –assenyalada en l’informe de l’exercici anterior– perquè s’ha 
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observat una millora en les funcions de comprovació per part dels serveis 
de la cambra. 

Conseqüències en l’Informe 

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