
 

Exercici 2017 



 

INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMITÉ ECONÒMIC I 
SOCIAL (CES) 

EXERCICI 2017



RESUM. Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017 

 

RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels comptes 
anuals del Comité Econòmic i Social (CES) de l’exercici 2017 en la qual emet 
una opinió amb tres excepcions: 

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

- No hem pogut verificar l’ajust practicat pel CES en concepte de 
romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria. 

- Les dietes als membres del CES per assistència a sessions de la Institució 
s’haurien de conceptuar com a despeses de funcionament i 
comptabilitzar-se en el capítol 2 del pressupost. 

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 aplicable al 
Comité Econòmic i Social. Entre aquests 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.  

- Les quanties pagades als membres del CES en concepte de dietes per 
assistència a les reunions del Comité no figuren en el pressupost de la 
institució. 

- Les normes que regulen la concessió d’ajudes a les organitzacions 
representades en el CES no tenen la precisió suficient i necessària per a 
fer-ne una gestió i control adequats.  

- Hem observat determinats incompliments en una mostra de tres con-
tractes menors tancats en 2017 i en un contracte prorrogat des de 2005. 

Finalment, l’Informe inclou un total de sis recomanacions per a millorar la 
gestió del Comité Econòmic i Social, entre les quals podem assenyalar 
aquestes: 

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

- Establir en la normativa pròpia els òrgans de contractació de la Institució. 

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. També hem calculat els percentatges sobre els 
valors exactes i no sobre els arredoniments. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en els programes anuals d’actuació de 2018 i 2019 (PAA2018 i PAA2019), ha 
auditat els comptes anuals del Comité Econòmic i Social (CES) 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 DE GOVERN DEL CES EN RELACIÓ AMB 
ELS COMPTES ANUALS  

Els òrgans de govern del CES 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 CES, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable a la institució, que s’identifica en la nota 4A.4 de la memòria dels 
comptes anuals, i del control intern que consideren necessari per a 
permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material 
deguda a frau o error.  

La Llei de creació del CES3 estableix que els òrgans de govern col·legiats de 
la institució són el Ple, la Junta Directiva i les comissions de treball o 
assessores, i els òrgans unipersonals són el president o presidenta, els 
vicepresidents o vicepresidentes i el secretari o secretària. Aquesta Llei no 
regula, ni tampoc ho fa el Reglament del CES,4 els terminis referents als 
processos d’elaboració, aprovació i rendició dels comptes anuals.  

Aquesta auditoria financera s’ha realitzat sobre els comptes anuals del 
CES de l’exercici 2017, que va aprovar el Ple de la institució el 28 de març 
de 2018 i es van presentar a la Sindicatura de Comptes en la mateixa data. 
  

                                                
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 que en fa la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169, de 14 de novembre de 2017). 

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

3  Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 

4  Reglament del CES, aprovat per mitjà del Decret 180/2015, del Consell. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals 
basada en la fiscalització realitzada i, si és el cas, formular conclusions 
sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades. Per a això, hem 
dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis 
exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així com 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 judici 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 formular part de l’entitat els comptes anuals, amb la finalitat de 
dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de 
les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou 
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així 
com l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en conjunt. 

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

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

a) Immobilitzat adscrit 

El CES utilitza com a seu l’immoble situat al carrer de l’Ensenyança, 
número 10, de Castelló de la Plana, que se li va adscriure, amb efectes 
d’1 de febrer de 2015, per mitjà de la Resolució de 14 de gener de 2015, 
del director general de Patrimoni. En aquesta Resolució s’indica que 
l’immoble figura en l’Inventari General de Béns i Drets de la 
Generalitat Valenciana amb el codi 12/040/132/000, com a bé de 
domini públic adscrit a la Conselleria de Benestar Social, i se n’acorda 
la mutació demanial per a adscriure’l al CES. També es resol que el 
CES exercirà les funcions i responsabilitats per a administrar-lo, 
conservar-lo i millorar-lo. 

L’adscripció d’aquest immoble no té reflex comptable en els comptes 
anuals del CES. D’acord amb els principis comptables aplicables, el 
CES, com a entitat beneficiària, ha de reflectir una alta en 
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l’immobilitzat del balanç pel valor net comptable del bé adscrit, 
utilitzant com a contrapartida un compte diferenciat de patrimoni, i 
imputar al compte de resultats de cada exercici les amortitzacions i 
deterioracions que corresponguen. El CES no disposa d’informació 
sobre el valor net comptable de l’immoble en la data d’adscripció, ni 
tampoc sobre la seua valoració en l’Inventari General de Béns i Drets 
de la Generalitat. Per tant, no podem estimar l’efecte que pot tenir la 
comptabilització adequada d’aquest fet sobre els comptes anuals de 
l’exercici 2017. 

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

b) Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari de l’exercici 20175 puja a 56.867 euros, que 
després de sumar-se els crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per 30.506 euros mostra un import ajustat de 87.373 euros. 
El CES ha inclòs com a ajust l’import total dels romanents de crèdit 
de l’exercici 2016 que, finançats amb romanent de tresoreria, s’han 
incorporat al pressupost de 2017, considerant que tots han assolit la 
fase de reconeixement d’obligació al tancament de l’exercici. La 
documentació comptable disponible pel CES no permet verificar 
aquesta circumstància i, per tant, no resulta possible indicar si el 
càlcul del resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2017 és correcte. 

c) Dietes als membres per assistència a sessions del CES 

En el capítol 4 del pressupost de despeses de l’exercici 2017 
s’inclouen 135.304 euros en concepte de dietes als membres per 
assistència a sessions del CES. La qualificació d’aquestes dietes com 
a subvencions no és adequada. Aquestes compensacions 
econòmiques s’haurien de conceptuar com a despeses de 
funcionament del Comité i comptabilitzar-se en el capítol 2 del 
pressupost. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions a 
l’abast descrites en els paràgrafs a i b de l’apartat “Fonaments de l’opinió 
amb excepcions”, i excepte pels efectes del fet descrit en la lletra c d’aquest 
apartat, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del CES 
a 31 de desembre de 2017, així com dels seus resultats econòmics i 

                                                
5  Vegeu l’apartat 3.III dels comptes anuals adjunts. 
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pressupostaris corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que hi resulta 
aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 

6. PARÀGRAFS D’ÈMFASI 

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

Normes i principis comptables. Aspectes generals 

Tal com s’indica en l’apartat 4A.5 de la memòria, el CES (com les Corts i la 
resta de les institucions recollides en l’article 20.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana)6 té els seus pressupostos anuals 
integrats en els de la Generalitat. Així, en l’exercici 2017, el pressupost del 
CES figura en la secció número 24, programa 111.90, “Assessorament 
social i econòmic”. 

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

- 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 Generalitat.7 Les dotacions 
pressupostàries d’aquestes seccions les lliura la Tresoreria de la 
Generalitat per dotzenes parts mensuals i no estan subjectes a 
justificació.8 

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

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

8  Disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 
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- 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 5 de 
l’apèndix d’aquest informe). 

Tal com posen de manifest els informes de la Sindicatura de Comptes 
sobre el Compte General de la Generalitat, en les seccions dels 
pressupostos anuals del Compte de l’Administració que recullen els 
pressupostos de les institucions estatutàries es comptabilitza 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 CES, 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).9 Aquesta institució 
presenta cada any els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes i 
els publica en el seu portal de transparència. 

Pressupost d’ingressos 

En l’apartat 4E de la memòria es mostra que els únics recursos financers 
del CES són les consignacions anuals de les lleis de pressupostos de la 
Generalitat, que la institució comptabilitza en els capítols 4 i 7 del seu 
pressupost d’ingressos. 

7. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA 

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

Excepte per les qüestions descrites en l’apartat “Fonaments 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. 
  

                                                
9  Aprovat per mitjà de l’Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 

Ocupació. 



Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017 

8 

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

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) La normativa pròpia del CES preveu alguns aspectes en matèria 
pressupostària que es completen amb acords específics del Ple i de 
la Junta Directiva. En matèria de comptabilitat i de control, això no 
obstant, aquesta normativa presenta certes llacunes o mancances 
que podem resumir de la manera següent: a) en matèria comptable, 
el règim aplicable i les dates de formulació i d’aprovació dels comptes 
anuals; b) en matèria de control intern, les funcions de revisió i 
supervisió de la gestió econòmica i financera de l’entitat, inclosa la 
intervenció de tots els actes que comporten drets i obligacions de 
contingut econòmic, i c) quant al control extern, l’òrgan responsable 
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. 

Dietes d’assistència a les reunions del Comité 

b) Durant l’exercici 2017 s’han pagat als membres del CES 135.304 euros 
en concepte de dietes per assistència a les reunions del Comité, a raó 
de 243,36 euros per als consellers i de 486,72 euros per al president. 
Els imports d’aquestes dietes els ha aprovat la Junta Directiva i els ha 
ratificat el Ple de la institució. D’altra banda, les quanties aplicables 
a 2017 no figuren explícitament en el pressupost d’aquest any, que 
és un requisit que preveu l’article 10.6 del Reglament del CES. 
Tampoc hi figuren les d’anys anteriors en els pressupostos 
respectius. 

Subvencions a les organitzacions representades en el CES 

c) Les subvencions de l’exercici 2017 concedides a les organitzacions 
representades en el CES han pujat a 44.956 euros. Les normes del CES 
que regulen la concessió d’aquestes ajudes no tenen la precisió 
suficient i necessària per a la gestió i el control adequats. D’una 
banda, l’article 46.2 del Reglament es limita a esmentar la necessitat 
de donar suport als grups de representació, i d’una altra, els criteris 
fixats pel Ple no preveuen aspectes molt importants en la gestió de 
subvencions, com ara la determinació de les despeses que poden ser 
subvencionables i la necessària justificació documental pels 
beneficiaris de la destinació de les ajudes rebudes. 

Les subvencions de 2017 per a cada grup es detallen en un annex de 
l’acta de la Junta Directiva de 19 de gener de 2018. En aquesta acta la 
Junta va adoptar una sèrie d’acords pressupostaris, però entre 
aquests no s’esmenta la distribució de les ajudes ni els criteris de 
repartiment. Posteriorment el Ple, en la sessió de 26 de gener, va 
ratificar els acords de la Junta sense esmentar tampoc les ajudes. 
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S’han elaborat unes actes de conformitat per a cada grup signades 
pel president i la secretària general del CES el 28 de març de 2018. En 
totes es dona conformitat a les memòries presentades pels grups i 
s’expressen les quantitats assignades per a les subvencions de 2017. 
No fan referència als criteris de repartiment. 

Atés que les sessions de la Junta Directiva i del Ple són anteriors a les 
actes de conformitat, se’n desprén que els possibles acords sobre les 
ajudes als grups s’han adoptat sense la base justificativa i 
acreditativa necessària. 

El CES no ha sol·licitat a les organitzacions beneficiàries la 
justificació documental de la destinació de les ajudes rebudes. 

Contractació 

d) L’òrgan de contractació del CES no ha remés la relació certificada 
sobre els contractes formalitzats durant l’exercici que es preveu en 
l’article 3 de l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Aquesta 
informació s’ha subministrat posteriorment a l’equip d’auditoria, tal 
com assenyalem en l’apartat 6.2 de l’apèndix de l’Informe. 

e) De la relació certificada pel CES sobre contractes menors hem 
seleccionat una mostra de tres per import conjunt de 14.360 euros, 
en què s’han observat els aspectes següents: d’una banda, que 
aquests contractes es prorroguen des de fa uns quants anys, sense 
que conste que s’hagen calculat els seus valors estimats per a 
utilitzar el procediment de contractació adequat en cada cas; i d’altra 
banda, que en un d’aquests contractes no hi ha evidència de 
l’aprovació per l’òrgan de contractació. 

f) Quant als contractes prorrogats durant 2017, n’hem seleccionat dos 
per a revisió per import conjunt de 4.284 euros. En un d’aquests 
contractes, l’objecte del qual és el servei tècnic de manteniment de 
maquinari, hem observat que s’està prorrogant des de l’exercici 2005, 
de manera que se supera el termini de duració previst legalment per 
als contractes de serveis (article 303 del TRLCSP), i sense que hi 
conste acord exprés de pròrroga de l’òrgan de contractació. 

9. RECOMANACIONS 

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

a) A fi que la normativa pròpia del CES continga totes les especialitats 
relatives al seu règim pressupostari, comptable i de control, es 
considera convenient que el Ple de la institució, en exercici de les 
funcions que li atribueix l’article 15 de la llei de creació del CES, 
aprove les modificacions necessàries del Reglament i les eleve al 
Consell de la Generalitat per a l’aprovació. 

b) Una característica de la reduïda estructura del CES és la falta d’un 
servei de control intern encarregat de realitzar la funció interventora 
prèvia de tots els actes de contingut econòmic, entre els quals la dels 
expedients de contractació que requereix l’article 109.3 del TRLCSP. 
En aquest sentit, considerem necessari que els òrgans del CES, a la 
vista de la plantilla vigent, analitzen les possibilitats reals 
d’implantar la funció interventora amb els mitjans propis de la 
institució o, si és el cas, que se sol·licite la col·laboració de la 
Generalitat (per exemple, a través de la Intervenció General). 

Comptes anuals 

c) El CES ha d’obtenir de la Generalitat la informació relativa al valor de 
l’immoble que té adscrit per a la seua seu, necessària per a reflectir 
aquest fet comptable en els seus comptes anuals. Aquest immoble 
ha de figurar, a més, en l’inventari del CES.  

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

Despeses de personal 

e) En relació amb les indemnitzacions al personal del CES per raó del 
servei, s’han de prendre les mesures oportunes per a solucionar les 
incidències que detallem en l’apartat 2 de l’apèndix. 

Contractació 

f) És convenient que la normativa pròpia del CES establisca de manera 
específica l’òrgan o òrgans de contractació de la institució.  
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APÈNDIX.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA REALITZADA 

1. Despeses de personal 

Contingut informatiu dels comptes anuals 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, les 
“Despeses de personal” pugen a 515.315 euros, que representen el 61,3% 
del total de despeses de l’exercici. La xifra anterior comprén 431.182 euros 
de sous i salaris i 84.133 euros de cotitzacions socials a càrrec de 
l’ocupador.  

La liquidació de l’estat de despeses de l’exercici 2017 mostra que el capítol 
1, “Despeses de personal”, comptava amb una consignació inicial de 
556.100 euros, que s’ha incrementat per mitjà de modificacions fins a fixar 
el pressupost definitiu en 578.631 euros, que representa el 65,8% del total. 
Les obligacions reconegudes han pujat a 515.315 euros, que coincideixen 
amb el compte del resultat economicopatrimonial, la qual cosa suposa un 
grau d’execució del 89,1%, i figuren pràcticament pagades al tancament de 
l’exercici. En la liquidació del pressupost de despeses el desglossament 
figura per articles, que reproduïm en el quadre següent:  

Quadre 1. Capítol 1 del pressupost de despeses 2017 

Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

Retribucions bàsiques i altres remuneracions 62.936 

Personal laboral 368.246 

Quotes i prestacions socials 75.988 

Despeses socials 8.145 

Total 515.315 

L’article “Retribucions bàsiques i altres remuneracions” comprén les 
retribucions de la secretària del CES. En “Despeses socials” figuren les de 
cursos de formació del personal. 

Quant a la memòria, la informació sobre el personal figura en l’apartat 
4.D.6. Sobre el seu contingut cal assenyalar el següent: 

- No s’informa sobre el nombre de perceptors inclosos en cada grup de 
personal. 

- Hauria de contenir la informació relativa al nombre mitjà d’empleats 
durant l’exercici, distingint per categories i sexes, tal com requereix 
el Pla General de Comptabilitat Pública de 2010. 
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Membres del CES 

L’article 7 de la Llei del CES estableix que estarà integrat per divuit 
membres, inclosa la persona que ocupe la presidència, i el seu 
nomenament correspon al Consell. Aquests membres no perceben 
retribucions del CES, excepte les dietes i compensacions que figuren 
comptabilitzades en el capítol 4 del pressupost de despeses, i que 
analitzem en l’apartat 3 següent. 

El CES publica en el seu portal de transparència tots els decrets del Consell 
de nomenament dels seus membres. En aquest sentit, cal assenyalar que 
el president i la secretària actuals de la institució van ser nomenats per 
mitjà del Decret 184/2017, de 24 de novembre. 

Règim del personal al servei del CES. Relació de llocs de treball 

La llei de creació del CES estableix que el personal del Comité quedarà 
vinculat a aquest per una relació subjecta al dret laboral i que a aquest 
personal li serà aplicable, quan siga procedent, la normativa de funció 
pública de la Generalitat o aquella vigent per al personal laboral de la 
institució. D’altra banda, el Reglament del CES determina que el Comité 
podrà disposar de normativa pròpia en matèria de personal per mitjà de 
la negociació d’un conveni col·lectiu. En desplegament d’aquesta previsió, 
el 2 de febrer de 2007 es va signar un acord d’empresa fins al 31 de 
desembre d’aquest any, que s’entén renovat tàcitament per períodes 
anuals excepte denúncia de les parts. 

La plantilla de personal del CES es va aprovar per mitjà de l’acord 
d’empresa esmentat adés. Hi figuren deu llocs de treball, tots de 
naturalesa laboral. Durant 2017 han estat ocupats nou d’aquests llocs, que 
es descriuen en la nota de la memòria. 

La relació de llocs de treball (RLT) del CES vigent fins a 2017 presenta una 
sèrie d’insuficiències, com ara la forma de selecció del treballador, la 
classificació de cada lloc de treball i les seues retribucions. Aquestes 
mancances s’han resolt amb la nova RLT publicada al desembre de 2018. 

2. Serveis exteriors 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, els 
“Serveis exteriors” pugen a 85.817 euros, que representen el 10,2% del total 
de despeses de l’exercici. Aquest import coincideix amb les obligacions 
reconegudes del capítol 2, “Despeses de funcionament”, de la liquidació 
del pressupost de despeses, que figura a nivell de conceptes, i que 
reproduïm en el quadre següent: 
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Quadre 2. Capítol 2 del pressupost de despeses 2017 

Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

Reparacions i conservació 7.955 

Material d’oficina 5.792 

Subministraments 5.119 

Comunicacions 9.960 

Despeses diverses 29.498 

Treballs realitzats per altres empreses 9.500 

Indemnitzacions per raó de servei 9.359 

Despeses publicacions 5.904 

Assegurances 2.730 

Total 85.817 

Les despeses més importants que integren aquest capítol són les 
corresponents a les indemnitzacions per raó del servei del personal del 
CES. En aquest sentit, la normativa del Comité preveu que hi és aplicable 
el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre 
indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis 
extraordinaris. 

En la revisió d’aquestes indemnitzacions de 2017 hem observat els 
aspectes següents: 

- Una part d’aquestes despeses està comptabilitzada en el compte 
d’“Indemnitzacions per raó del servei” i una altra part en el compte 
de “Despeses diverses”. El CES ha de comptabilitzar aquestes 
indemnitzacions en el primer dels comptes indicats. 

- En les liquidacions revisades, la restauració i l’hostalatge no s’han 
indemnitzat per l’import de les dietes previstes en el Decret, sinó per 
la despesa justificada.  

- Algunes de les liquidacions no contenen prou informació sobre el 
motiu dels desplaçaments. Tampoc estan signades per la persona 
que liquida les despeses.  

- Una pràctica del CES és que s’indemnitzava la secretària general 
anterior per les despeses de desplaçament des del seu domicili a 
València fins a la seu del CES a Castelló. En 2017, aquestes despeses 
han pujat a 2.275 euros. Cal assenyalar que aquest supòsit 
d’indemnitzacions no es preveu en el Decret 24/1997 esmentat adés, 
ni tampoc figura convenientment recollit en cap norma interna del 
CES aprovada pels òrgans competents. 
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En la revisió d’altres partides de les despeses de funcionament no hem 
observat incidències importants per a remarcar. 

3. Subvencions concedides 

Informació comptable 

Les despeses que figuren en el compte del resultat economicopatrimonial 
de l’exercici 2017 en concepte de “Subvencions corrents” pugen a 180.260 
euros, que representen el 21,4% del total de despeses de l’exercici. Aquest 
import coincideix amb les obligacions reconegudes del capítol 4, 
“Transferències corrents”, de la liquidació del pressupost de despeses, en 
el qual figura amb la denominació “CE participació òrgan”. 

La informació sobre les subvencions concedides figura en la nota 4D.5 de 
la memòria dels comptes anuals, i els beneficiaris i imports es mostren en 
un quadre que reproduïm a continuació: 

Quadre 3. Subvencions concedides en 2017 

Beneficiaris  
Imports 
concedits 

Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 4.783 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià 
(CCOO-PV) 

14.348 

Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) 14.348 

Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 5.739 

Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana 

5.739 

Dietes d’assistència membres CES-CV 135.304 

Total 180.260 

Les subvencions figuren consignades en el capítol 4 del pressupost de 
despeses del CES de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2017 amb 
la denominació “Subvenció membres CES i organitzacions representades 
en CES”, i són aquests els beneficiaris previstos amb la finalitat de 
compensar-los econòmicament per la seua participació, assistència i 
desplaçament. El pressupost preveu una consignació de 155.000 euros. 
Durant l’any, aquesta quantitat s’ha augmentat en 49.172 euros per mitjà 
d’una modificació pressupostària per transferència de crèdit. 

Les despeses d’aquest capítol comprenen dos tipus de compensacions 
econòmiques: d’una banda, les dietes que se satisfan als membres del CES 
per la seua assistència a les reunions del Comité, i d’una altra, les 
subvencions a les organitzacions representades en el CES per les activitats 
desenvolupades. No obstant això, en el pressupost del CES no figuren 
desglossades les consignacions previstes per a cada una d’aquestes 
compensacions. En aquest sentit, el Ple de la institució va acordar, en la 
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sessió de 26 de gener de 2018, la conveniència de realitzar aquesta 
separació. 

Dietes d’assistència a les reunions del Comité 

Aquestes dietes estan previstes en l’article 10.6 del Reglament del CES, que 
inclou, entre els drets dels seus membres, el següent: “Percebre les 
compensacions econòmiques, que consistiran exclusivament en dietes 
per assistència i despeses de desplaçament a les sessions, a les quals 
tinguen dret per la seua participació en les activitats del Comité, tot això 
de conformitat amb les quanties aprovades pel Ple i que figuraran 
explícitament en els pressupostos anuals del Comité”. 

Durant l’exercici 2017 s’han pagat als membres del CES 135.304 euros en 
concepte de dietes per assistència a les reunions del Comité. En la revisió 
d’aquestes dietes hem observat que s’hi inclouen 2.920 euros, dels quals 
caldria millorar-ne la justificació documental, pagats al president anterior 
per assistència a determinats actes, que no eren sessions del CES, en els 
quals va participar com a representant legal del Comité. En aquest sentit, 
hem d’assenyalar que aquest supòsit hauria de quedar adequadament 
regulat en la normativa del CES.  

Cal també assenyalar que les característiques de les dietes es recullen en 
el Manual de benvinguda aprovat per la Junta Directiva el 17 de gener de 
2019. En aquest document s’esmenta l’import de la dieta dels consellers, 
però no la del president. També s’hi preveu que per a compensar les 
despeses d’assistència a jornades i actes institucionals no s’aplicarà la 
dieta per sessions, sinó el Decret 24/1997, del Govern Valencià. 

Subvencions a les organitzacions representades en el CES 

Durant 2017, aquestes organitzacions eren les següents: 
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Quadre 4. Organitzacions representades en el CES 

Organització 
Nombre 
membres 

Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 5 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià 
(CCOO-PV) 

3 

Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) 2 

Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 1 

Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana 

1 

Unió de Llauradors del País Valencià 1 

Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) 1 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) 1 

Total 15 

La compensació econòmica a aquestes organitzacions es basa en l’article 
46.2 del Reglament, que estableix el següent: “Els grups comptaran amb el 
suport tècnic i administratiu necessari per a l’acompliment eficaç de les 
seues funcions. A aquest efecte, el Ple garantirà el suport necessari per al 
funcionament d’aquests”. 

Pel que fa a la quantia de les ajudes i la seua distribució entre els grups, el 
Ple del CES, en la sessió de 23 de febrer de 2000, va aprovar els criteris 
següents: 

“- Només es distribuirà entre aquelles organitzacions que presenten les 
memòries fins al 31 de desembre. 

- No es concedirà quantitat superior a la sol·licitada. 

- Ja que el capítol IV es refereix a dues activitats diferents, és a dir, 
d’una banda les assistències, les quals ja hi estan previstes, i d’altra 
banda la compensació a les organitzacions, cal excloure’n les 
memòries que només es referisquen a assistències. El criteri que es 
proposa a la Junta és que es distribuïsca entre les organitzacions 
representades en aquesta que hagen sol·licitat la compensació, 
tenint en compte el nombre de membres que representen cada 
organització en el CES-CV i augmentant-lo amb la mateixa proporció 
respecte als excedents.” 

Els resultats de la fiscalització realitzada es comenten en l’apartat 8 de 
l’Informe. 

Com a fet posterior, cal assenyalar que la Junta Directiva va acordar, en la 
sessió de 19 de gener de 2018, la conveniència de revisar els criteris i 
indicadors per a realitzar la distribució del pressupost amb la major 
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transparència possible. En particular, la Junta proposa que es diferencien 
els dos tipus d’ajudes del capítol 4. Aquesta proposta va ser ratificada pel 
Ple el 26 de gener de 2018. 

4. Ingressos 

El compte del resultat economicopatrimonial mostra que els ingressos del 
CES durant l’exercici 2017 han pujat a 849.310 euros, integrats en la 
totalitat per les transferències rebudes de la Generalitat. Aquestes 
transferències es corresponen amb les consignacions aprovades per al CES 
en la Llei de Pressupostos de 2017, i que aquesta institució ha 
comptabilitzat en el compte del resultat economicopatrimonial com a 
ingressos per transferències corrents, 830.380 euros, i ingressos per 
transferències de capital, 18.930 euros. Els dos imports figuren com a drets 
reconeguts dels capítols 4 i 7, respectivament, de la liquidació del 
pressupost d’ingressos del CES. 

5. 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 CES ha reintegrat a 
la Generalitat la quantitat de 48.443 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’àmbit de la comptabilitat econòmica de 2017 per mitjà de 
l’anul·lació de drets de pressupostos tancats amb càrrec al compte 679, 
“Pèrdues d’altres exercicis”. 

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

a) Imputació economicofinancera. Durant el procés de tancament de 
cada exercici comptable han d’efectuar-se les 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 
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subgrup 65 (que pot denominar-se “Transferències a la 
Generalitat per reintegrament del romanent de tresoreria”) amb 
abonament a un compte del subgrup 41 (que pot denominar-se 
“Generalitat Valenciana, creditora per reintegrament de 
romanent de tresoreria”). 

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

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

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

6. Contractació 

6.1 Normativa aplicable 

Atesa la disposició addicional primera bis del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP),10 que regula el règim de 
contractació dels òrgans constitucionals de l’Estat i dels òrgans legislatius 
i de control autonòmics, el CES ha d’ajustar la seua contractació a les 
normes establides en aquesta llei per a les administracions públiques. 
Aquesta subjecció legal a la normativa pública de contractació es ratifica 
en l’article 29 de la Llei 1/2014, del CES, que estableix que en la contractació 
del CES s’aplicaran les normes del sector públic.  

D’altra banda, les institucions de la Generalitat estan sotmeses a les 
obligacions d’informació contractual prevista en el TRLCSP, desplegada en 
l’àmbit autonòmic per l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Aquestes institucions, no obstant això, no tenen 
l’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. Això no obstant, en aplicació de l’article 14.3 del Decret 
35/2018, de 23 de març, del Consell, el CES ha sol·licitat en 2019 la 
inscripció dels seus contractes en aquest registre.  

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

disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
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En l’àmbit intern, ni la Llei del CES ni el seu reglament estableixen de 
manera específica l’òrgan o òrgans de contractació de la institució. En la 
pràctica, aquesta funció l’ha realitzat el president. 

6.2 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 
CES l’elaboració de relacions certificades sobre els contractes subscrits. La 
informació certificada per la Secretaria del CES amb data 20 de novembre 
de 2018 es resumeix de la manera següent: 

- Contractes formalitzats durant 2017 basats en acords marc: tres 
contractes per import total de 7.546 euros, més IVA.  

- Contractes menors subscrits durant 2017: vuit contractes per un total 
de 17.597 euros, inclòs l’IVA.  

- Contractes formalitzats en exercicis anteriors prorrogats durant 
2017: vuit contractes per 5.874 euros. 

La informació dels contractes basats en acords marc es mostra en l’apartat 
4D.4 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2017. 

6.3 Revisió d’expedients de contractació 

Dels contractes basats en acords marc hem revisat l’expedient CES-CV 
2/2017, lot 3, serveis de veu i comunicacions mòbils. El contracte es va 
formalitzar l’1 de setembre de 2017, per import de 3.537 euros (més IVA) i 
una duració de 45 mesos. Les incidències observades, poc significatives, 
són les dues següents: no hi consta l’aprovació de la despesa prèvia a la 
formalització del contracte, i no s’ha designat el responsable del contracte 
que preveuen els plecs de l’acord marc. 

Quant a la revisió dels contractes menors i dels contractes prorrogats 
durant 2017, les nostres conclusions figuren en l’apartat 8 de l’Informe. 

7. Transparència i bon govern 

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, inclou en el seu 
àmbit d’aplicació les institucions estatutàries, en relació amb la seua 
activitat econòmica i administrativa. L’article 9 d’aquesta Llei detalla la 
informació mínima que aquestes institucions han de publicar en les seues 
respectives pàgines web. Hem comprovat que el CES publica en el seu 
portal de transparència la informació mínima requerida, excepte 
determinats aspectes de la contractació que detallem a continuació: falta 
per incloure-hi un dels contractes menors subscrits en 2017; la informació 
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sobre els contractes és incompleta, i hi falta la major part de les dades 
requerides; no hi ha informació sobre els dos convenis subscrits. 

D’altra banda, la disposició addicional quarta de la Llei 2/2015 estableix 
que les institucions estatutàries promouran, en el termini de sis mesos, 
les modificacions necessàries dels seus reglaments o normes de govern 
per a adaptar el seu règim i funcionament als principis i obligacions que 
conté aquesta Llei i, especialment, a les que es detallen en aquesta 
disposició. En compliment d’aquest precepte, el CES es va adherir 
voluntàriament al Codi de Bon Govern de la Generalitat el mes de març de 
2017. Per tant, l’adhesió s’ha produït amb un retard d’11 mesos respecte 
del termini previst per la disposició addicional quarta de la Llei 2/2015. 

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 l’article 2.2 
que el Codi serà també aplicable, de manera voluntària i per mitjà 
d’adhesió individual, als membres del CES. En aquest sentit, en el portal 
de transparència de la Generalitat consta, entre les adhesions voluntàries, 
la del president del CES.  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe 
de fiscalització es va discutir amb els responsables del Comité Econòmic i 
Social 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, 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 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 5 de juny de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL. EXERCICI DE 2017 

Primera al·legació 

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

Comentaris 

Es tracta d’una al·legació merament informativa en la qual el CES 
manifesta que no té inconvenient a procedir d’acord amb el que s’indica 
en l’esborrany de l’Informe, sempre que reba la informació necessària 
sobre la valoració de l’immoble i “hi haja increment suficient en la dotació 
pressupostària”. Sobre això últim, la Sindicatura estima convenient 
indicar al CES que la comptabilització de l’immoble no necessita cap 
dotació pressupostària. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Segona al·legació 

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

Comentaris 

El CES manifesta que d’ara en avant actuarà d’acord amb el que s’indica 
en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Tercera al·legació 

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

Comentaris 

L’al·legació considera adequada l’excepció de l’Informe, i assenyala que el 
CES sol·licitarà de nou la diferenciació pressupostària. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Quarta al·legació 

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

Comentaris 

El CES informa que el seu òrgan col·legiat aprovarà en 2019 un reglament 
o bases anuals d’execució que reculla els acords pressupostaris. Amb això 
s’accepta la recomanació que aquesta Sindicatura proposa en l’apartat 9.a 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Cinquena al·legació 

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

Comentaris 

L’al·legació indica les actes de la Junta Directiva i del Ple en què s’aproven 
els imports de les dietes. Informa també que, d’ara en avant, el reglament 
anual aprovarà les quanties de les dietes. 

Conseqüències en l’Informe: 

La frase: “La Junta Directiva ha aprovat els imports d’aquestes dietes, però 
no consta que el Ple de la institució els haja ratificat” es modifica de la 
manera següent: “Els imports d’aquestes dietes els ha aprovat la Junta 
Directiva i els ha ratificat el Ple de la institució”. 

Sisena al·legació 

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

Comentaris 

El CES aborda diversos aspectes que comentem a continuació: 

En primer lloc, s’al·lega que la distribució de les ajudes de 2017 figura en 
l’annex de l’acta de 19 de gener de 2018. No és una dada nova, ja que així 
s’indica en l’Informe. Però el que assenyala la Sindicatura és que la Junta 
Directiva del CES va adoptar una sèrie d’acords que figuren en l’acta 
esmentada, però no s’hi menciona la distribució de les ajudes ni els criteris 
de repartiment, i sobre aquest fet no oposa res el CES. 

S’al·lega també que les actes de conformitat es limiten a comunicar el 
pagament de les quantitats i a comprovar que s’hagueren complit tots els 
tràmits. No arribem a entendre què és el que es discuteix amb aquesta 
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al·legació. En les actes de conformitat es diu textualment que el CES ha 
revisat la documentació de les memòries presentades per les 
organitzacions i es comunica l’import de la compensació, però sense fer 
referència als criteris de repartiment. Per tant, tal com s’indica en 
l’Informe, atés que les sessions de la Junta Directiva i del Ple són anteriors 
a les actes de conformitat, es desprén que els acords possibles sobre les 
ajudes als grups s’han adoptat sense la base justificativa i acreditativa 
necessària. 

L’al·legació indica que el criteri per a assignar les ajudes consta en uns 
acords de la Junta Directiva i del Ple de l’any 2000. Aquests acords es 
reprodueixen en l’apartat 3 de l’apèndix de l’Informe, en el qual també 
s’indica que la Junta Directiva va acordar, en la seua sessió de 19 de gener 
de 2018, la conveniència de revisar els criteris i indicadors per a realitzar 
la distribució del pressupost amb la major transparència possible. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Setena al·legació 

Apartat 8.d, e i f de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es tracta d’una al·legació merament informativa que ratifica el contingut 
de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vuitena al·legació 

Apartat 9 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CES informa que assumeix totes les recomanacions de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Novena al·legació 

Apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El CES informa que assumeix les observacions de l’apèndix, amb dues 
observacions, merament informatives, sobre les despeses d’allotjament i 
restauració i les dietes del president anterior i els desplaçaments de la 
secretària general anterior. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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