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RESUM 

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

- En l’actiu del balanç figuren comptabilitzats per 5.896.080 euros tres 
immobles afectats a les Corts amb destinació a la seu del Síndic de 
Greuges. No obstant això, aquests immobles estan pendents de valorar 
per la Generalitat, per la qual cosa no podem assegurar que la xifra 
comptabilitzada per la institució siga correcta. 

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

- Pel que fa al règim comptable i de control, la normativa pròpia de la 
institució estatutària no conté una regulació suficient en tots els 
aspectes necessaris. D’altra banda, la Intervenció de les Corts no ha 
realitzat el control intern sobre l’ens, si bé aquesta situació pot canviar 
com a conseqüència de l’acord de la Mesa de les Corts de 13 de 
novembre de 2018. 

- En matèria de personal, la relació de llocs de treball (RLT) no conté la 
descripció de funcions de cadascun. D’altra banda, tots els llocs tenen 
naturalesa eventual, encara que la major part no s’atenen als requisits 
d’aquest tipus de personal establits per les Corts. 

- En un dels expedients de contractació revisats falta la constància de la 
negociació de les condicions del contracte i la justificació adequada dels 
criteris d’adjudicació. 

Finalment, l’Informe inclou un total de set recomanacions per a millorar la 
gestió del Síndic de Greuges. Entre aquestes podem destacar les següents: 

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

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

- La comptabilització de les despeses en el sistema economicopatri-
monial ha de realitzar-se atenent la meritació de les operacions. 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes, i conforme al que es preveu en els 
programes anuals d’actuació de 2018 i 2019 (PAA2018 i PAA2019), ha 
auditat els comptes anuals del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana (SG) de l’exercici 2017, que comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2017, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en 
aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

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

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DEL SÍNDIC DE GREUGES EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS 

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

L’article 7 del Reglament del Síndic de Greuges3 assigna al Síndic de 
Greuges la competència d’aprovar el projecte de pressupost de la 
institució i remetre’l a les Corts perquè en facen l’aprovació definitiva. Per 
la seua banda, l’article 15.2.b assenyala que correspon a la Junta de 
Coordinació i Règim Interior, composta pel síndic de greuges, els adjunts i 
el secretari, conéixer i informar tots els assumptes que corresponguen a 
l’elaboració del projecte de pressupostos i a la seua execució, així com la 
liquidació d’aquest projecte, formulada pel secretari general. 

Aquesta auditoria financera s’ha realitzat sobre els comptes anuals del 
Síndic de Greuges de l’exercici 2017 que va formular el secretari general 
de la Institució i que va aprovar la Junta de Coordinació i Règim Interior el 

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

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

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

3  Reglament d'Organització i Funcionament del Síndic de Greuges, aprovat per la Comissió de 
Peticions de les Corts Valencianes el 22 de setembre de 1993. 
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7 de febrer de 2018. Aquests comptes es van presentar a la Sindicatura de 
Comptes el 14 de febrer d’aqueix any. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

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

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

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En l’epígraf d’“Immobilitzat material” de l’actiu del balanç a 31 de 
desembre de 2017 figuren comptabilitzats determinats béns adscrits al 
Síndic de Greuges amb un valor assignat de 5.899.086 euros, i n’és la 
contrapartida el compte “Patrimoni en adscripció”. De l’import esmentat, 
5.896.080 euros corresponen a tres immobles afectes a les Corts destinats 
a la seu del Síndic de Greuges. No obstant això, aquests immobles estan 
pendents de valorar en l’Inventari General de Béns i Drets de la 
Generalitat, per la qual cosa no podem assegurar que la xifra 
comptabilitzada en el balanç del Síndic de Greuges ni les dotacions anuals 
a l’amortització siguen correctes. 
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D’altra banda, la informació que figura en la memòria dels comptes anuals 
sobre l’immobilitzat adscrit és insuficient, perquè no fa referència a tots 
els immobles que estan adscrits al Síndic de  Greuges ni a les condicions 
d’adscripció, ni tampoc esmenta els criteris de valoració i de 
comptabilització. 

En l’apartat 1 de l’apèndix d’aquest Informe incloem informació més 
detallada sobre aquesta excepció. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte per l’efecte de la limitació a l’abast descrita en 
l’apartat “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals 
adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del Síndic de Greuges a 31 de desembre 
de 2017, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris 
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat 
amb el marc normatiu d’informació financera que hi és d’aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 

6. PARÀGRAFS D’ÈMFASIS 

Cridem l’atenció sobre els següents aspectes que figuren en els comptes 
anuals de l’exercici 2017 del Síndic de Greuges, juntament amb els 
comentaris que la Sindicatura de Comptes considera d’interés perquè es 
comprenguen millor. La nostra opinió no ha sigut modificada en relació 
amb aquestes qüestions. 

Normes i principis comptables. Aspectes generals 

Segons s’indica en l’apartat 2.1 de la memòria, el Síndic de Greuges (com 
les Corts i la resta de les institucions recollides en l’article 20.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana4) té els seus pressupostos anuals 
integrats en els de la Generalitat. En el cas del Síndic de Greuges, l’article 
34 del seu Reglament estableix que el seu pressupost constituirà una 
partida independent en els pressupostos de les Corts. Així, en l’exercici 
2017, el pressupost del Síndic de Greuges figura en la secció 01 Les Corts, 
en el programa 111.50 “Defensa dels drets fonamentals dels ciutadans”. 

Els pressupostos de les institucions estatutàries posseeixen un règim 
especial de gestió, regulat tant en les lleis anuals de pressupostos de la 
Generalitat com en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
(LHPSPIS). Així, en matèria pressupostària, l’LHPSPIS és d’aplicació general 
a aquestes institucions, però sense perjuí de les especialitats que 
s’establisquen en les seues normes de creació, organització i 

                                                
4  Aprovat mitjançant Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol. 
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funcionament. I quant al règim de comptabilitat i de control, l’LHPSPIS no 
és aplicable a les institucions, perquè aquestes estan sotmeses al que 
s’estableix en les seues normes de creació, organització i funcionament. 

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

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

- Els pressupostos anuals d’aquestes institucions estan integrats com 
a seccions dels pressupostos de la Generalitat5. Les dotacions 
pressupostàries d’aquestes seccions les lliura la Tresoreria de la 
Generalitat per dotzenes parts mensuals i no estan subjectes a 
justificació.6 

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

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

El Síndic de Greuges, com les altres institucions estatutàries de la 
Generalitat, porta una comptabilitat pròpia de la seua activitat 
economicofinancera i pressupostària i elabora els seus comptes anuals, 
aplicant el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG).7 
Aquesta institució presenta cada any els seus comptes anuals a les Corts 
Valencianes i a la Sindicatura de Comptes i els publica en el seu portal de 
transparència. 

Pressupost d’ingressos 

En l’apartat 5.1 de la memòria s’indica que els únics recursos financers del 
Síndic de Greuges són els consignats en les respectives lleis de 
pressupostos, als quals cal afegir, encara que en quantia molt reduïda, 
algun ingrés eventual. També assenyala el Síndic de Greuges que, encara 

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

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

7  Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
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que els fons de la Generalitat no són estrictament “ingressos” –ja que el 
Síndic de Greuges és part intrínseca de la Generalitat i, per tant, es tracta 
d’una mera transferència interna de fons de tresoreria als comptes 
bancaris del Síndic de Greuges–, a l’efecte de gestió pressupostària, 
comptable i de control de la institució, s’ha considerat necessari elaborar 
un estat d’ingressos i comptabilitzar-los en el concepte pressupostari 431 
“Transferències corrents”. 

7. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA 

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

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

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

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) El títol X del Reglament del Síndic de Greuges estableix que aquesta 
institució ha d’aplicar el règim pressupostari, de comptabilitat i 
intervenció de les Corts. Per la seua banda, en l’apartat 2.1 de la 
memòria dels comptes anuals de 2017 s’indica que el Síndic de 
Greuges utilitza les bases d’execució del pressupost de les Corts, que 
són les que recullen les característiques especials del seu règim 
pressupostari, comptable i d’intervenció8. En l’exercici 2017, són 
també aplicables al Síndic de Greuges les normes de règim econòmic 
i pressupostari de les Corts.9 

 Les normes abans esmentades representen una regulació detallada 
del règim pressupostari, comptable i d’intervenció aplicable a 
aquesta institució, i per tant al Síndic de Greuges. En aquest sentit, 
l’article 38 de les normes de règim econòmic i pressupostari 
estableixen que les Corts estan sotmeses al règim general de 
comptabilitat pública, l’organització de la qual i direcció correspon a 
la Intervenció de les Corts, adaptat a les directrius del PGCPG i del 
PGC del sector estatal. Per la seua banda, l’article 39 es dedica al 
Compte General de les Corts i regula els processos i responsabilitats 

                                                
8  Les bases de l'exercici 2017 van ser aprovades per la Mesa de les Corts el 27 d'octubre de 2016. 

9  Aprovades per la Mesa el 9 de setembre de 2014. 
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relatius a la seua elaboració, remissió a la Sindicatura de Comptes i 
aprovació. L’adaptació pel Síndic de Greuges d’aquests processos i 
responsabilitats figura en l’article 15.2.b del Reglament, tal com hem 
assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe. No es preveuen, no obstant 
això, determinats aspectes concrets, com les dates límit per a la 
formulació i aprovació dels comptes anuals del Síndic de Greuges, ni 
la responsabilitat de remetre els comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes perquè els examine i els fiscalitze, en els termes previstos 
en la Llei de la Sindicatura per a les entitats que integren el sector 
públic valencià. 

 Quant al control intern, l’article 34 del Reglament del Síndic de 
Greuges estableix que el règim d’intervenció d’aquesta institució 
serà el de les Corts. Pel que fa a això, les normes de règim econòmic 
i pressupostari de les Corts consideren que el control intern 
d’aquesta institució el realitzarà la Intervenció de les Corts per mitjà 
de la funció interventora i el control financer. En la pràctica, no 
obstant això, la Intervenció de les Corts no ha aplicat aquest control 
sobre la institució del Síndic de Greuges. S’espera que aquesta 
situació canvie a partir de l’any 2019, perquè la Mesa de les Corts, en 
la seua reunió de 13 de novembre de 2018, ha acordat que la 
Intervenció de les Corts efectue un control financer permanent (de 
legalitat i comptable) de l’activitat econòmica del Síndic de Greuges, 
que es concretarà en l’emissió d’informes trimestrals. L’acord també 
preveu que el Síndic de Greuges ha de remetre els seus comptes 
anuals a la Mesa de les Corts perquè aquesta els aprove, juntament 
amb els informes de la Intervenció i de la Sindicatura de Comptes. 

Personal  

b) La Llei i el Reglament del Síndic de Greuges estableixen que el 
personal al servei de la institució es considera personal al servei de 
les Corts. Al seu torn, el Reglament indica que el personal es regeix 
per la Llei de la Funció Pública Valenciana i, supletòriament, pels 
Estatuts de les Corts. En la revisió de la relació de llocs de treball (RLT) 
del Síndic de Greuges hem observat els aspectes significatius 
següents: 

- No conté una descripció de les funcions dels llocs de treball, fet 
que incompleix els articles 35 i 42 de la Llei 10/2010, de la 
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana. 

- Tots els llocs tenen naturalesa eventual. No obstant això, la 
major part, per les seues característiques, no s’atenen als 
requisits del personal eventual establits en l’Estatut de les Corts 
(acompliment de funcions de confiança o d’assessorament 
especial), per la qual cosa haurien de reservar-se a funcionaris. 
En aquest sentit és important també que l’article 23.1 del 
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Reglament del Síndic de Greuges estableix que en els 
nomenaments del personal es procurarà donar prioritat als 
funcionaris públics. 

Contractació 

c) L’òrgan de contractació del Síndic de Greuges (la Junta de 
Coordinació i Règim Interior) no ha remés la relació certificada que 
s’estableix en l’article 3 de l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, sobre els 
contractes formalitzats durant l’exercici. Aquesta informació s’ha 
subministrat posteriorment a l’equip d’auditoria, tal com 
assenyalem en l’apartat 8.2 de l’apèndix de l’Informe. 

d) En la revisió de l’expedient 03/2017 (vegeu el quadre 3 de l’apèndix 
de l’Informe) hem observat que el PCAP considera que la tramitació 
s’ha de fer per mitjà de procediment negociat sense publicitat, a 
l’empara dels articles 169 i 174.e del TRLCSP, i que, després de 
l’obertura dels sobres presentats, els serveis del Síndic de Greuges 
“podran” negociar amb les empreses els aspectes econòmics i 
tècnics. No obstant això, no hi ha constància documental que 
s’hagen negociat les condicions del contracte, fet que incompleix 
aquest tràmit essencial del procediment. 

 El PCAP també preveu que després dels resultats, “si és el cas”, de la 
negociació, es valoraran les ofertes d’acord amb dos criteris, un basat 
en el preu i un altre, en les millores. No obstant això, en l’expedient 
no consta una justificació documental adequada sobre l’elecció dels 
criteris d’adjudicació ni sobre la ponderació que es dona a aquests, 
requerida tant per l’article 109.4 del TRLCSP com pels principis de 
transparència i objectivitat previstos en l’article 1 d’aquesta norma. 

9. RECOMANACIONS 

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

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) A fi que la normativa pròpia del Síndic de Greuges continga totes les 
especialitats relatives al seu règim pressupostari, comptable i de 
control, es considera convenient que el Síndic de Greuges, en exercici 
de les funcions que li atribueix l’article 7 de la seua llei de creació, 
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acorde les modificacions necessàries del Reglament de la institució i 
les eleve a les Corts perquè les aprove.10 

Comptes anuals 

b) Per a formular els comptes anuals han d’aplicar-se tant les normes 
d’elaboració com els models de comptes previstos en el Pla General 
de Comptabilitat. En aquest sentit, el compte del resultat 
economicopatrimonial ha de mostrar el desglossament adequat de 
les partides de despeses; la liquidació del pressupost hauria de 
figurar a nivell de conceptes i la memòria ha de contenir qualsevol 
altra informació necessària encara que no estiga inclosa en el model. 
Amb aquestes observacions es pretén facilitar la comprensió dels 
comptes anuals. 

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

d) La comptabilització de les despeses en el sistema 
economicopatrimonial ha de realitzar-se atenent la meritació de les 
operacions, i no segons el moment del pagament. Exemples 
d’aquestes despeses comptabilitzades incorrectament són les 
pagues extraordinàries del personal i determinats serveis els 
contractes dels quals inclouen més d’un any (vegeu l’apèndix 
d’aquest Informe). 

Immobilitzat 

e) El Síndic de Greuges ha d’obtenir les dades i documentació referents 
a la valoració dels immobles adscrits per a la seua seu, que són 
necessaris per a reflectir adequadament aquest fet comptable en els 
comptes anuals. Així mateix, han d’esmentar-se en l’inventari les 
condicions d’adscripció. 

f) Considerem important que el Síndic de Greuges sol·licite a les Corts 
que s’hi deleguen les competències demanials dels immobles que té 
adscrits.  

                                                
10  La Mesa de les Corts, en la seua reunió de 18 de setembre de 2018, ha acordat tramitar el Projecte 

de Llei de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, publicat en el Butlletí Oficial de 
les Corts, núm. 304, de 28 de setembre de 2018. En l'exposició de motius d'aquest projecte s'indica 
que conté una breu al·lusió als aspectes essencials del règim econòmic i pressupostari i dels 
mitjans personals, la regulació detallada dels quals serà objecte del reglament d'organització i 
funcionament posterior. 
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Contractació 

g) En aplicació de l’article 14.3 del Decret 35/2018, de 23 de març, del 
Consell, recomanem que el Síndic de Greuges sol·licite la inscripció 
dels seus contractes en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat.11 

  

                                                
11  En fase d’al·legacions, el Síndic de Greuges ens ha comunicat que està inscrit en el Registre des 

del 12 de febrer de 2019. 
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APÈNDIX.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA REALITZADA 

1. Comptes anuals de l’exercici 2017 

En general, hem d’assenyalar que els comptes anuals del Síndic de 
Greuges de l’exercici 2017 no s’ajusten totalment a les normes d’elaboració 
del PGCPG. Les principals deficiències són: 

- El compte del resultat economicopatrimonial no mostra el 
desglossament de les despeses de personal. 

- La liquidació del pressupost, tant d’ingressos com de despeses, figura 
per capítols, quan les normes d’elaboració dels comptes anuals 
estableixen que ha de presentar-se amb el nivell de desagregació del 
pressupost inicialment aprovat. Sobre aquest tema, si bé les lleis de 
pressupostos de la Generalitat només mostren el pressupost de 
despeses del Síndic de Greuges per capítols, hem d’assenyalar que 
els avantprojectes que el Síndic de Greuges remet a les Corts estan 
desglossats per conceptes, per la qual cosa seria més coherent, i 
també més adequat per a la comprensió dels comptes anuals, que el 
Síndic de Greuges elabore la liquidació anual del seu pressupost per 
conceptes. 

- La informació de la memòria és insuficient en alguns dels seus 
apartats, tal com comentem al llarg d’aquest Informe. En aquest 
sentit, les normes estableixen que el model de memòria recull la 
informació mínima que cal emplenar, però que també ha d’indicar-
se qualsevol altra informació que siga necessària per a facilitar la 
comprensió dels comptes anuals. 

2. Immobilitzat 

A 31 de desembre de 2017 l’epígraf d’“Immobilitzat” ascendeix a 5.966.953 
euros, la qual cosa representa el 91,9% del total actiu del balanç. El 
principal element de l’immobilitzat és el compte de “Construccions”, amb 
un import de 5.896.080 euros, que hem analitzat en l’excepció a) de 
l’apartat 4 de l’Informe. 

A més de l’immoble esmentat en la memòria, el Síndic de Greuges disposa 
per a la seua seu de dos edificis més a Alacant, un al carrer del Cid número 
4 i un altre al carrer de Sant Francesc número 47. L’afectació a les Corts 
del primer dels immobles es va acordar per mitjà de l’Ordre de 22 de juny 
de 1995 de la Conselleria d’Economia i Hisenda i la del segon per la 
Resolució de la subsecretària de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació de 28 de febrer de 2007. En els tres casos s’estableix que la 
destinació dels immobles és per a la seu del Síndic de Greuges i que 
correspon a les Corts l’exercici de les competències demanials. En la 
pràctica, no obstant això, és el Síndic de Greuges qui està assumint amb 
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el seu propi pressupost totes les despeses relatives a l’administració i 
conservació d’aquests immobles, incloent-hi els impostos. 

Segons certifica la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, els tres 
immobles mencionats figuren en l’Inventari General de Béns i Drets de la 
Generalitat com a béns adscrits a les Corts amb destinació a seu del Síndic 
de Greuges. També certifica que no consta en l’Inventari la valoració 
d’aquests immobles, i que únicament figura una fitxa de 2001 d’una 
empresa privada que els valora en 5.896.080 euros. Aquest és l’import que 
ha utilitzat el Síndic de Greuges com a valor dels immobles per a 
comptabilitzar-los en el compte de “Construccions” de l’immobilitzat 
material, utilitzant com a contrapartida el compte de “Patrimoni rebut en 
adscripció” del passiu del balanç. Pel que fa a això, els principis 
comptables públics estableixen que els béns adscrits han d’incorporar-se 
a la comptabilitat del beneficiari pel valor net en la comptabilitat de qui fa 
l’adscripció, i que aquests béns han de ser amortitzats pel beneficiari. 

Atés que els immobles adscrits al Síndic de Greuges estan pendents de 
valorar en l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, no podem 
assegurar que la xifra comptabilitzada en el balanç del Síndic de Greuges, 
ni les dotacions anuals a l’amortització, siguen correctes. 

La Direcció General de Patrimoni ha instat el Síndic de Greuges perquè 
aporte les dades relatives a la conservació i millora dels tres immobles a fi 
d’incloure’ls en l’Inventari. 

El Síndic de Greuges també compta amb determinat mobiliari que li va ser 
adscrit mitjançant acord de les Corts de 20 d’octubre de 1997 per un valor 
de 3.005 euros. Aquests elements figuren comptabilitzats en el compte de 
“Mobiliari” de l’immobilitzat material amb contrapartida en el compte de 
“Patrimoni rebut en adscripció”. 

D’altra banda, a l’hora confrontar les dades comptables de l’immobilitzat 
amb les de l’inventari de béns valorat a 31 de desembre de 2017 hem 
observat una diferència de 88.323 euros. Segons comentaris del Síndic de 
Greuges, aquesta incidència es va posar de manifest en 2001 quan es va 
realitzar el primer inventari de béns i s’identifica amb elements que 
actualment estan amortitzats. 

3. Fons propis 

Els fons propis a 31 de desembre de 2017 sumen 6.245.147 euros, xifra que 
representa el 96,1% del total passiu del balanç. En l’apartat 8 de la memòria 
s’ofereix informació sobre el moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 
2017. 

El compte més important és el de “Patrimoni rebut en adscripció”, amb un 
import de 5.899.086 euros, que hem analitzat en l’excepció a) de l’apartat 
4 de l’Informe. 
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El compte de “Patrimoni” presenta un import de 5.709.740 euros. Segons 
la informació disponible, en aquest compte s’inclouen els resultats 
positius obtinguts fins a l’any 2012. No hem pogut verificar si comprén, a 
més, alguna quantitat en concepte de patrimoni aportat a l’entitat. Per la 
seua banda, el compte de “Resultats negatius d’exercicis anteriors” 
acumula els resultats dels exercicis 2013 a 2016, tots els quals negatius 
excepte el de 2015, que va ser positiu. 

La memòria hauria d’oferir informació més detallada sobre la composició 
dels comptes de “Patrimoni” i “Resultats negatius d’exercicis anteriors”. 

4. Despeses de personal 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, les 
“Despeses de personal” ascendeixen a 2.790.828 euros, la qual cosa 
representa el 84,8% del total de despeses de l’exercici. 

La liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2017 mostra que el 
capítol 1 “Despeses de personal” disposava d’una consignació inicial de 
2.931.520 euros, que s’ha reduït mitjançant modificacions fins a fixar el 
pressupost definitiu en 2.914.520 euros, que representa el 84,8% del total. 
Les obligacions reconegudes ascendeixen a 2.790.828 euros, la qual cosa 
representa un grau d’execució del 95,7%, i figuren pràcticament pagades 
al tancament de l’exercici. 

Quant a la memòria, la informació sobre el personal figura en l’apartat 4.5. 

Contingut informatiu dels comptes anuals 

El compte del resultat economicopatrimonial no mostra el desglossament 
de les despeses de personal, que comprén 2.275.644 euros de sous i salaris 
i 515.184 euros de cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador. Per la seua 
banda, la liquidació del pressupost de despeses sols figura com a capítols. 
En el quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació comptable, es mostra el desglossament per articles:  

Quadre 1.  Capítol 1 del pressupost de despeses de 2017 

Arts. Denominació 
Obligacions 

reconegudes 

10 Alts càrrecs 277.171 

11 Personal eventual 1.931.234 

12 Triennis i endarreriments 59.883 

15 Gratificacions i festius 7.356 

16 Quotes socials i assegurances 515.184 

 Total 2.790.828 
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L’article 10 “Alts càrrecs” recull les retribucions del síndic de greuges i dels 
dos adjunts. L’article 15 “Gratificacions i festius” comprén principalment 
el concepte “Gratificacions extraordinàries” per import de 7.150 euros. 

Respecte a la memòria, cal assenyalar: 

- No esmenta que tot el personal al servei del Síndic de Greuges és 
eventual, dada que considerem molt important per a comprendre 
adequadament l’estructura organitzativa del Síndic de Greuges. 

- El quadre de situació de la plantilla i de retribucions és incorrecte, 
perquè no inclou els imports corresponents als triennis i 
endarreriments (article 12) ni les gratificacions i festius (article 15). 

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

Plantilla i relació de llocs de treball 

El règim del personal del Síndic de Greuges està regulat en el títol IV de la 
seua llei de creació i en el títol VII del seu reglament. Com a resultat de la 
revisió de les normes anteriors podem assenyalar, a més de les qüestions 
comentades en l’apartat 8 de l’Informe, les observacions següents: 

- L’actual síndic de greuges va ser triat per les Corts en sessió de data 
18 de juliol de 2014. Al seu torn, el síndic de greuges va nomenar els 
dos adjunts el 29 de juliol d’aquell any. 

- La plantilla de personal i la relació de llocs de treball es va aprovar 
per mitjà d’una Resolució del síndic de greuges de 18 de juliol de 2014, 
i figura publicada tant en el BOC com en el portal de transparència 
del Síndic de Greuges. Les modificacions posteriors s’han aprovat 
juntament amb els avantprojectes de pressupostos anuals. L’RLT 
vigent en 2017 detalla 35 llocs que comprenen: un de secretari 
general, 18 de personal tècnic, 14 de personal administratiu i dos de 
personal subaltern. 

- Tots els llocs de l’RLT tenen naturalesa eventual i estan coberts a 31 
de desembre de 2017. 

- El Projecte de Llei de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat 
Valenciana (vegeu la nota al peu de la recomanació a de l’apartat 9 
de l’Informe) dedica el capítol V del títol VII als mitjans personals del 
Síndic de Greuges, que conté diverses novetats respecte a la Llei 
anterior. Entre aquestes cal destacar la regulació del personal 
funcionari i laboral de la institució, que preveu que el Síndic de 
Greuges convocarà processos selectius i de provisió de llocs, tant de 
caràcter definitiu com temporal. 



Informe de fiscalització del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Exercici 2017  

16 

Retribucions del personal al servei del Síndic de Greuges 

El Síndic de Greuges publica en el seu portal de transparència els diferents 
complements (excepte les gratificacions extraordinàries) que integren les 
retribucions del seu personal, inclosos els dels alts càrrecs. També es 
publica que els alts càrrecs no perceben indemnitzacions per cessament, 
ni per despeses de representació, residència eventual o desplaçaments, i 
que només perceben una indemnització per l’exercici de les seues 
funcions que es troba inclosa en les retribucions anuals. 

Les retribucions del personal del Síndic de Greuges inclouen dues pagues 
extraordinàries que se satisfan en els mesos de juny i desembre de cada 
any. Pel que fa a la paga extraordinària de juny ha d’assenyalar-se que, 
encara que es merita des de l’1 de desembre fins al 30 de maig, el Síndic 
de Greuges la comptabilitza pel seu import total en el mes que la satisfà. 
Si bé aquest criteri és admissible en l’àmbit pressupostari, no pot 
admetre’s com a correcte en la comptabilitat economicofinancera. D’acord 
amb els càlculs realitzats per aquesta Sindicatura, la comptabilització 
adequada de la paga extraordinària de juny representaria que les despeses 
d’exercicis anteriors augmentarien en 18.599 euros i les despeses de 
personal de l’exercici 2017 disminuirien en 183 euros, mentre que el passiu 
a curt termini del balanç a 31 de desembre de 2017 augmentaria en 18.416 
euros. 

El Síndic de Greuges té contractada una assegurança de vida a favor del 
seu personal amb una prima per a 2017 de 26.019 euros. Hem observat que 
la comptabilització d’aquesta assegurança no és correcta, perquè figura 
registrada en dos conceptes del pressupost de despeses i, com a 
compensació, en el pressupost d’ingressos, en el concepte “Altres 
ingressos. Deduccions de nòmines”. Si bé l’import no és significatiu, el 
Síndic de Greuges ha de prendre nota d’aquesta incidència i 
comptabilitzar correctament aquesta operació.   

5. Altres despeses de gestió 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017 figura 
l’epígraf “Altres despeses de gestió” per 323.161 euros, que representa el 
9,8% del total de despeses de l’exercici. L’import anterior coincideix amb 
les obligacions reconegudes del capítol 2 “Despeses en béns corrents i 
serveis” de la liquidació del pressupost de despeses. 

Tal com hem assenyalat anteriorment, la liquidació del pressupost de 
despeses tan sols figura per capítols. En el quadre següent, elaborat per la 
Sindicatura a partir de la informació comptable, mostrem el 
desglossament del capítol 2 per conceptes: 
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Quadre 2.  Capítol 2 del pressupost de despeses de 2017 

Conceptes Denominació 
Obligacions 

reconegudes 

621 Lloguers 5.026 

622 Reparacions 38.750 

623 Serveis professionals 19.922 

625 Assegurances 5.915 

627 Publicitat i propaganda 39.549 

628 Subministraments 24.879 

629 Altres serveis 184.298 

630 Impostos 4.823 

 Total 323.161 

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

S’observa en el quadre anterior que el concepte més significatiu és el 
d’“Altres serveis”, les obligacions reconegudes dels quals pugen a 184.298 
euros, el 57% del total del capítol. Les principals despeses d’aquest compte 
deriven dels contractes de serveis de telefonia fixa, mòbil i internet, neteja 
i vigilància, que hem analitzat en l’apartat de contractació. 

En el compte d’“Impostos” figura l’Impost de Béns Immobles (IBI) dels tres 
immobles adscrits al Síndic de Greuges. 

6. Ingressos 

El compte del resultat economicopatrimonial mostra que els ingressos del 
Síndic de Greuges durant l’exercici 2017 han ascendit a 3.037.691 euros, 
integrats en la seua pràctica totalitat per les transferències rebudes de la 
Generalitat, que sumen 3.007.255 euros. Aquest import figura com a drets 
reconeguts en el capítol 4 de la liquidació del pressupost d’ingressos del 
Síndic de Greuges. 

Les transferències de la Generalitat per al Síndic de Greuges consignades 
en la Llei de Pressupostos de 2017 van ascendir a 3.368.720 euros. La 
diferència amb els drets reconeguts, 361.465 euros, es correspon amb la 
minoració efectuada per la devolució del romanent de tresoreria de 2016 
que cal reintegrar a la Generalitat en 2017.12 L’adequat registre comptable 
del reintegrament del romanent de tresoreria no aplicat en la incorporació 
de romanents es comenta en l’apartat 7 d’aquest apèndix. 

La resta d’ingressos ascendeix a 30.436 euros, però la major part,  26.019 
euros, deriven d’una comptabilització incorrecta de l’assegurança de vida 

                                                
12  Disposició addicional primera de la Llei 14/2016, de 30 de desembre. 
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del personal, tal com hem comentat en l’apartat dedicat a les despeses de 
personal. 

7. Romanent de tresoreria i romanents de crèdit 

D’acord amb el que es preveu en la disposició addicional primera de la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2017, el Síndic de Greuges 
ha reintegrat a la Generalitat la quantitat de 361.465 euros en concepte de 
romanent de tresoreria de 2016 no vinculat a la incorporació de romanents 
de crèdit d’exercicis anteriors. La comptabilització d’aquest reintegrament 
s’ha realitzat en l’exercici 2017 i ha anul·lat drets reconeguts del 
pressupost d’ingressos d’aquest any. 

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

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

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

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

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

b) Imputació pressupostària. El reintegrament del romanent de 
tresoreria s’imputarà al pressupost de l’exercici següent quan, 
d’acord amb el procediment establit, es dicte el corresponent acte de 
reconeixement de la despesa pressupostària. A l’efecte, s’ha de 
tramitar una modificació pressupostària per a dotar crèdit en el 
capítol 4 de despeses (transferències corrents a la Generalitat) per 
l’import que es reintegra, finançat amb un augment del pressupost 
del capítol 8 d’ingressos (romanent de tresoreria). 
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c) Memòria. Ha de proporcionar una informació completa, suficient i 
adequada sobre els criteris de comptabilització de la devolució del 
romanent de tresoreria, d’acord amb els punts anteriors. 

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

8. Contractació 

8.1 Normativa aplicable 

Atesa la disposició addicional primera bis del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP),13 que regula el règim de contractació 
dels òrgans constitucionals de l’Estat i dels òrgans legislatius i de control 
autonòmics, el Síndic de Greuges ha d’ajustar la seua contractació a les 
normes establides en aquesta llei per a les administracions públiques. Per 
la seua banda, el Reglament del Síndic de Greuges estableix que el règim 
de contractació serà el que regisca per a les Corts. 

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

Internament, la competència ordinària en matèria de contractació 
l’exerceix la Junta de Coordinació i Règim Interior del Síndic de Greuges.14 

8.2 Informació sobre l’activitat contractual 

Considerant la situació descrita en l’apartat 8 de l’Informe sobre les 
obligacions legals de subministrament d’informació contractual, per a la 
fiscalització de la contractació, la Sindicatura ha sol·licitat als gestors del 
Síndic de Greuges l’elaboració de relacions certificades sobre els 
contractes formalitzats. La informació certificada pel secretari general del 
Síndic de Greuges amb data 23 de març de 2018 es resumeix com segueix: 

- Contractes no menors formalitzats durant 2017: tres contractes per 
import de 83.395 euros, més IVA. 

                                                
13  TRLCSP aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. També figura en la 

disposició addicional quarantena quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

14  Segons el que es preveu en l'article 15 del Reglament. 
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- Contractes menors realitzats durant 2017 (d’import superior a 3.000 
euros): 21 contractes per import de 154.994 euros, més IVA. 

- Contractes prorrogats durant 2017: un contracte d’assegurança per 
615 euros derivat d’un acord marc. 

- Contractes formalitzats en exercicis anteriors que continuaven en 
execució durant 2017: un contracte de 152.082 euros. 

8.3 Revisió d’expedients de contractació 

8.3.1 Contractes no menors formalitzats durant 2017 

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

Quadre 3. Contractes no menors formalitzats en 2017 

Núm. 
exp. 

Proced. 
adjudic. Objecte 

Import 
sense 
IVA 

Data/ 
duració 

03/2017 NSP 
Servei de prevenció de riscos 
laborals 

5.895 
15-06-17 

3 anys 

05/2017 AM 
Serveis de xarxa IP i 
subministraments associats (lot 2) 

25.000 
01-07-17 

3 anys 

06/2017 AM 
Serveis de veu i comunicacions 
mòbils (lot 3) 

52.500 
01-07-17 

3 anys 

Total 83.395  

NSP: negociat sense publicitat. AM: derivat d’acord marc. 

Comentem a continuació altres aspectes, a més dels assenyalats en 
l’apartat 8 de l’Informe, que hem observat en la revisió d’aquests tres 
expedients. 

Expedient 3/2017. Servei de prevenció de riscos laborals 

- L’adjudicatari no ha constituït la fiança requerida en el PCAP, per 
import del 5% del preu d’adjudicació, i no consta que el Síndic de 
Greuges haja requerit esmenar aquest tràmit. 

Expedient 5/2017: Serveis de xarxa IP i Expedient 6/2017: Serveis de veu i 
comunicació mòbils 

- No s’ha publicat en el perfil del contractant ni la formalització dels 
contractes ni les resolucions d’adjudicació. 

- No s’han comptabilitzat despeses corresponents a l’exercici 2017 
d’aquests contractes per import de 2.723 euros, més IVA. 
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8.3.2 Contractes menors formalitzats durant 2017 

Dels contractes menors realitzats durant 2017 hem seleccionat una 
mostra d’onze per un import global de 106.194 euros, més IVA. La revisió 
ha posat de manifest els aspectes següents: 

- En cap cas consta que les empreses a les quals s’han sol·licitat ofertes 
hagen acreditat no pertànyer a un mateix grup, segons requereixen 
les bases d’execució del pressupost de les Corts. 

- S’ha tramitat com a menor la pòlissa d’assegurança de vida del 
personal del Síndic de Greuges, l’import de la qual, 26.019 euros, 
supera el límit establit per a aquesta modalitat de contractació. 

- Un dels contractes revisats és el servei de neteja de l’any 2017, per 
import de 21.031 euros, IVA inclòs. El procediment de contracte 
menor d’aquest cas s’ha justificat perquè l’acord marc de la 
Generalitat, al qual està adherit el Síndic de Greuges, es trobava en 
fase de licitació. 

8.3.3 Contractes d’exercicis anteriors 

Durant 2017 només estava en vigor un contracte de 152.082 euros 
formalitzat el 26 de maig de 2015 amb una duració de quatre anys. El 
contracte té per objecte el servei de vigilància integral del Síndic de 
Greuges i deriva d’un acord marc de la Generalitat. La despesa 
corresponent a l’exercici  2017 ha ascendit a 44.768 euros, IVA inclòs. Hem 
comprovat que el contracte s’ha executat durant 2017 conforme a les 
estipulacions previstes, i que s’ha comptabilitzat correctament. Hem 
d’assenyalar, no obstant això, que no consta que es publicara en el perfil 
del contractant ni la formalització del contracte ni la resolució 
d’adjudicació. 

9. Transparència i bon govern 

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

D’altra banda, la disposició addicional quarta de la Llei 2/2015 estableix 
que les institucions estatutàries promouran, en el termini de sis mesos, 
les modificacions necessàries dels seus reglaments o normes de govern 
per a adaptar el seu règim i funcionament als principis i obligacions que 
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conté aquesta llei, i especialment als que es detallen en aquesta 
disposició. En compliment d’aquest precepte, la Junta de Govern i Règim 
Interior del Síndic de Greuges va aprovar el 21 de setembre de 2015 les 
normes que han de servir per a garantir la transparència i l’accés dels 
ciutadans a la informació del Síndic de Greuges en la seua activitat 
pressupostària i administrativa. Aquestes normes estan publicades en el 
portal de transparència del Síndic de Greuges. 

Addicionalment, el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual 
s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, estableix en el seu article 
2.2 que aquest codi serà també aplicable, de manera voluntària i 
mitjançant adhesió individual, als membres del Síndic de Greuges. 
Referent a això, en el portal de transparència de la Generalitat consten les 
adhesions voluntàries del síndic de greuges i dels dos adjunts. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerant pertinents. 

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

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals del comptedant 

 

 
  



































8Sabadell 
ANEXO II 

El Sr./la Sra. Jose Manuel Fuentes Cortés, en calidad de apoderado/a de 
BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de OP 7310, con domicilio en C/ R amla 
Méndez Núñez, 15, Alicante. 

CERTIFIC A: 

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2017, la 
cuenta número        a nombre del titular SIND IC DE GREUGES, con número de 
identificación       , presenta un saldo de cuatrocientos cincuenta y nueve mil 
ciento cuatro euros con treinta y siete céntimos euros ( 459.104,37 €). 

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr.jde la 
Sra. María José Cuvertoret Iglesias, con número de identificación       , se 
expide el presente certificado en Alicante, a 6 de febrero de 2018. 

BANCO DE SABADELL, S.A. 
p.p.

ME-4463 (1/17) 

[ M-13899I Xt-17 Banco ckl Sabudell, SA. con llomlc1llo :soclol en Avenida ósairEsplO, 37 ·03007 Alicanto lnsc,ilo en el Regi,lro Mercanlil de AIICllnte, Tomo 4070, Follo 1, Sección 8, Hojo A 1569SO y NIF A-08000143 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES. EXERCICI DE 2017 

Primera al·legació 

Apartat 4.a, paràgrafs primer, segon i tercer, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El Síndic de Greuges manifesta que, tot i ser correctes en part les 
indicacions de l’Informe, no s’hauria d’elevar al rang d’excepció. En aquest 
sentit, hem d’indicar que l’absència d’una valoració adequada de 
l’immoble constitueix una limitació a l’abast de la fiscalització. 

També assenyala el Síndic de Greuges que és cert que la valoració de 
l’immoble no es reflecteix adequadament en la memòria, i accepta la 
recomanació de la Sindicatura (que figura en l’apartat 9.d). 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Segona al·legació 

Apartat 4.b, paràgrafs primer, segon i tercer, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El Síndic de Greuges al·lega que, encara que són correctes les indicacions 
de la Sindicatura quant a la comptabilització del reintegrament del 
romanent de tresoreria, no s’hauria d’elevar al rang d’excepció. 
Fonamenta la seua consideració en el fet que el Pla General de 
Comptabilitat no estableix com s’ha de comptabilitzar la devolució del 
romanent i que el Síndic de Greuges ha aplicat el mateix criteri que les 
Corts. Acaba l’al·legació assenyalant que ja ha aplicat els nous criteris en 
l’exercici 2018. 

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

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

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix l’excepció b. 

S’hi afegeix la recomanació següent: 

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

En l’apartat 6 de l’apèndix, es modifica l’última frase del segon paràgraf. 

Es canvia la redacció de l’apartat 7 de l’apèndix. 

Tercera al·legació 

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

Comentaris 

El Síndic de Greuges al·lega que la seua memòria conté la mateixa 
informació que es recull en les memòries de la Sindicatura de Comptes i 
de les Corts, que s’han pres com a patró. No podem compartir aquesta 
al·legació, ja que cada entitat (en aquest cas, el Síndic de Greuges) ha 
d’elaborar la seua memòria d’acord amb les seues circumstàncies 
específiques. No obstant això, després de les modificacions incorporades 
a l’Informe que comentem en les al·legacions segona i desena, les 
mancances informatives de la memòria del Síndic de Greuges no tenen 
prou importància relativa per a destacar-les com una excepció en l’opinió 
de l’auditoria financera. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix l’excepció c. 
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En l’apartat 1 de l’apèndix de l’Informe, tercer guió, es practica la correcció 
següent: 

“La informació de la memòria és insuficient en alguns dels seus apartats, 
tal com comentem [...]” 

Quarta al·legació 

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Respecte a l’opinió de l’Informe, el Síndic de Greuges considera que 
s’hauria de modificar perquè les excepcions són improcedents. La 
Sindicatura no pot admetre aquesta consideració perquè l’Informe conté 
un apartat de fonaments de l’opinió amb excepcions i l’opinió, per tant, 
ha de ser d’aquest tipus. Això no obstant, s’ha de corregir la redacció de 
l’apartat 5 eliminant les referències a les lletres. 

Conseqüències en l’Informe 

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

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

Cinquena al·legació 

Apartat 8.b, paràgrafs primer, segon i tercer, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El Síndic de Greuges assenyala que tant la seua llei com el seu reglament 
estableixen que “els assessors seran nomenats i cessats lliurement pel 
síndic de greuges”, i que d’això es desprén que el legislador va optar, en el 
seu moment, perquè la plantilla de personal estiga configurada per 
personal eventual. 

En l’Informe assenyalem que en la relació de llocs de treball (RLT) del 
Síndic de Greuges tots els llocs tenen naturalesa eventual, la major part 
dels quals, per les seues característiques, no s’ajusten als requisits del 
personal eventual establits en l’estatut de les Corts i, per tant, s’haurien 
de reservar a funcionaris. D’altra banda, en la recomanació 9.a fem una 
referència a la tramitació del projecte de llei del Síndic de Greuges. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Sisena al·legació 

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

Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix el paràgraf c de l’apartat 8 de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

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

Comentaris 

El Síndic de Greuges entén que l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’Acord de 
14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes, no abastava 
la institució del Síndic de Greuges. El seu fonament principal és que les 
lletres a i c de l’article 2.1 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, 
llavors vigent, no esmentava expressament el Síndic de Greuges com a ens 
integrant del sector públic autonòmic, com sí que ho fa aquesta llei 
després de la reforma produïda per mitjà de la Llei 16/2017. 

En aquest sentit, convé assenyalar que la disposició esmentada de la Llei 
6/1985, abans de la reforma de la Llei 16/2017, establia que el sector públic 
valencià, als efectes d’aquesta llei, estava integrat, entre altres ens, per “la 
Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, qualsevol que siga 
la seua naturalesa, les empreses públiques que en depenen i totes les 
entitats que estiguen participades majoritàriament per aquesta”, i que el 
Síndic de Greuges, com també la resta d’institucions estatutàries, formen 
part d’aquest àmbit subjectiu. 

No obstant això, en l’apartat 8.d es pot fer una referència a l’apèndix de 
l’Informe, en què s’indica que la informació contractual es va subministrar 
a l’equip d’auditoria. 

Conseqüències en l’Informe 

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

“Aquesta informació s’ha subministrat posteriorment a l’equip 
d’auditoria, tal com assenyalem en l’apartat 8.2 de l’apèndix de l’Informe.” 
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Vuitena al·legació 

Apartat 8.e, paràgrafs primer i segon, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

En relació amb l’expedient 03/2017, el Síndic de Greuges assenyala que no 
comparteix l’anàlisi realitzada per la Sindicatura de Comptes, i al·lega que 
en l’expedient consta la totalitat del procediment seguit i en els plecs 
estan degudament motivats i justificats l’elecció dels criteris i la seua 
ponderació. 

No obstant això, en l’expedient revisat no hi ha constància documental 
que s’hagen negociat les condicions del contracte, de manera que s’ha 
incomplit aquest tràmit essencial del procediment. Tampoc consta la 
justificació documental adequada sobre l’elecció dels criteris 
d’adjudicació i sobre la ponderació que se’n fa, requerida tant per l’article 
109.4 del TRLCSP com pels principis de transparència i objectivitat 
previstos en l’article 1 d’aquesta norma. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Novena al·legació 

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

Comentaris 

El Síndic de Greuges informa que ha sol·licitat la seua inscripció en el 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, i que hi està inscrit des del 
12 de febrer de 2019. 

Conseqüències en l’Informe 

En la recomanació de l’Informe s’afegeix una nota al peu amb el text 
següent: 

“En fase d’al·legacions, el Síndic de Greuges ens ha comunicat que està 
inscrit en el Registre des del 12 de febrer de 2019.” 

Desena al·legació 

Apèndix, apartat 3, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’al·lega que el quadre de la seua memòria conté la mateixa informació 
que recullen la Sindicatura de Comptes i les Corts en els seus comptes 
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anuals, que consisteix en el moviment dels fons propis durant l’exercici 
2017. Aquesta observació del Síndic de Greuges és correcta, però no podem 
admetre que el contingut de la memòria en aquest punt siga complet i 
adequat atenent les circumstàncies particulars del Síndic de Greuges. 

Tal com assenyalem en l’apartat 3 de l’apèndix de l’Informe, el compte de 
“Patrimoni” presenta un import de 5.709.740 euros, que segons la 
informació disponible inclou els resultats positius obtinguts fins a l’any 
2012. Però no hem pogut verificar si comprén, a més, alguna quantitat en 
concepte de patrimoni aportat a l’entitat. Per la seua part, el compte de 
“Resultats negatius d’exercicis anteriors” acumula els resultats dels 
exercicis 2013 a 2016, tots negatius tret del de 2015, que va ser positiu. En 
la nostra opinió, la memòria hauria de donar una informació més 
completa sobre els aspectes assenyalats. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció de l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’apèndix de 
l’Informe, que queda de la manera següent: 

“La memòria hauria d’oferir informació més detallada sobre la composició 
dels comptes de «Patrimoni» i «Resultats negatius d’exercicis anteriors».” 

Onzena al·legació 

Apèndix, apartat 4, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Respecte a la comptabilització de les pagues extraordinàries i de 
l’assegurança de vida, el Síndic de Greuges informa que, després de 
l’auditoria, està aplicant els criteris assenyalats en l’Informe de la 
Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dotzena al·legació 

Apèndix, subapartat 8.3.1, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

- Expedient 3/2017 

 Respecte a la fiança, el Síndic de Greuges assenyala que s’ha 
ingressat per transferència bancària durant 2018, però no aporta 
documentació que ho acredite. 
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 Quant a la comptabilització de les despeses, l’al·legació és correcta i 
s’accepta. 

- Expedient 5/2017 

 En relació amb la no publicació en el perfil del contractant de la 
formalització dels contractes ni de les resolucions d’adjudicació, el 
Síndic de Greuges assenyala que es va publicar la informació que 
estableix l’LCSP, tenint en compte que es tracta d’un contracte 
derivat d’un acord marc. Una vegada revisat de nou el perfil, 
observem que no conté els documents esmentats. 

 Quant a la no comptabilització de despesa de 2017, el Síndic de 
Greuges informa que no es va registrar per no disposar de les factures 
al tancament, de manera que queda pendent d’efectuar-se l’ajust 
comptable. 

Conseqüències en l’Informe 

En l’expedient 3/2017 se suprimeix el segon guió. 

Tretzena al·legació 

Apèndix, subapartat 8.3.2, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

- Pòlissa d’assegurança 

 El Síndic de Greuges al·lega que la duració i pròrroga d’un contracte 
no és un aspecte de la preparació i adjudicació, sinó dels seus efectes 
i extinció. La Sindicatura no comparteix aquest argument, ja que la 
consideració d’un contracte com a menor depén del seu valor 
estimat. 

- Servei de neteja de 2017 

 No es tracta d’una al·legació, sinó d’informació addicional que 
confirma el comentari de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  
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Catorzena al·legació 

Apèndix, subapartat 8.3.3, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

En relació amb la no publicació en el perfil del contractant de la 
formalització del contracte ni de la resolució d’adjudicació, el Síndic de 
Greuges assenyala que es va publicar la informació que estableix l’LCSP, 
tenint en compte que es tracta d’un contracte derivat d’un acord marc. 
Una vegada revisat de nou el perfil, observem que no conté els documents 
esmentats. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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