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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, conformement al que es disposa en la Llei 6/1985, d'11 de 
maig, de creació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, té la missió 
de proporcionar a les Corts Valencianes i als òrgans de representació local, i per mitjà 
d'aquests als ciutadans de la Comunitat Valenciana, informes de control extern de la 
gestió econòmica i pressupostària de l'activitat financera del sector públic valencià i dels 
comptes que justifiquen tal activitat, que siguen d'utilitat per a coadjuvar en la millora 
del funcionament de la Generalitat i del sector públic valencià en general, sota criteris 
d'economia, eficàcia i eficiència, en benefici dels ciutadans de la Comunitat Valenciana. 

D'altra banda, l'article 14 de la Llei de la Sindicatura de Comptes estableix que: 

"U. La iniciativa fiscalitzadora, en l'àmbit de les seues competències, correspon a la 
Sindicatura de Comptes i a les Corts Valencianes. 

Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens es podrà realitzar, així mateix, a 
requeriment de les Corts Valencianes, del Consell o de les entitats locals –si és 
el cas–, o en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la 
Sindicatura mateixa. 

Tres. L'exercici del dret de petició de les Corts Valencianes en correspon al Ple. 
També estan facultades per a sol·licitar informes, memòries o dictàmens les 
comissions d'investigació de les Corts Valencianes, sempre que l'acord de 
petició siga aprovat per majoria simple dels seus membres, els quals, al seu 
torn, representen almenys la tercera part dels membres de la comissió 
respectiva. 

[...] 

Sis. La Sindicatura de Comptes ha de portar a efecte la seua activitat de control 
d'acord amb un programa previ, confeccionat per la Sindicatura mateixa, i amb 
l'execució del qual es puga formar un judici suficient sobre la qualitat i 
regularitat de la gestió economicofinancera del sector públic valencià. Aquesta 
activitat no es podrà veure afectada pel dret de petició que correspon a les 
Corts Valencianes, al Consell i a les entitats locals." 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 14 citat, l'11 de novembre de 2010 tingué 
entrada en la Sindicatura un escrit de les Corts en el qual es comunicava que el Ple de 
les Corts, en la sessió de 10 de novembre de 2010, havia aprovat la Resolució 62NII, 
amb el següent text literal: 

"El Ple de les Corts, en la sessió del dia 10 de novembre de 2010, ha debatut el text de 
la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la fiscalització, per part 
de la Sindicatura de Comptes de determinats expedients de la Conselleria de Solidaritat 
i Ciutadania, presentada pel Grup Parlamentari popular (RE núm. 66.332), i de 
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 67294). 
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Finalment, d'acord amb el que hi ha establert en l'article 162 del RC ha aprovat el text 
de la proposició no de llei incorporat en la resolució següent. 

RESOLUCIÓ 

1. Les Corts Valencianes acorden, a l'empara del que es disposa en l'article 14 de 
la Llei 6/1985, d'11 de maig, dirigir-se a la Sindicatura de Comptes demanant 
que, de forma prioritària i amb la màxima urgència, audite i fiscalitze els 
expedients G001/2008 i G002/2008, d'ajudes a la cooperació de la Conselleria 
de Solidaritat i Ciutadania. 

2. Que la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de forma immediata trameta a la 
Sindicatura de Comptes els mencionats expedients i es pose a la seua disposició 
per a facilitar al màxim la realització del mandat de les Corts. 

3. Que la Sindicatura de Comptes, sense perjudici dels tràmits que la Llei 6/1985, 
d'11 de maig, i les normes de desenvolupament determinen, faça arribar a les 
Corts, sense demora, l'informe requerit." 

Els treballs, malgrat haver començat en 2010, no es pogueren dur a terme amb la 
celeritat sol·licitada, per no alterar –tal com s'estableix en l'article 14.6 de la Llei 
6/1985– la finalització del Programa Anual d'Actuació de 2010, finalització que tingué 
lloc el dia 10 de febrer de 2011 amb la compareixença del síndic major davant la 
Comissió d'Economia i Pressuposts de les Corts. 
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2. OBJECTIU I ABAST DEL TREBALL 

D'acord amb la petició efectuada per les Corts, la Sindicatura ha emés el present 
informe especial amb la finalitat de proporcionar a les Corts informació d'utilitat sobre 
els expedients G001/2008 i G002/2008, d'ajudes a la cooperació de la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania; l'informe no constitueix cap fiscalització de regularitat. 

L'abast material ha consistit en la revisió dels dos expedients citats i dels documents que 
contenen, a més d'alguna documentació addicional relacionada, sol·licitada durant el 
treball de camp i facilitada pe la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. 

No s'ha comprovat "in situ" la realització de les obres, serveis i activitats 
subvencionades; a falta d'això, hem revisat diversos certificats i informes d'execució que 
es troben en l'expedient. Tampoc no s'han realitzat actuacions en l'àmbit de la 
comptabilitat de les entitats beneficiàries. 

El treball s'ha efectuat en les dependències de la Conselleria citada –que ha posat a 
disposició d'aquesta Sindicatura els expedients fiscalitzats– i en les de la Sindicatura. 

El 17 de novembre de 2010 es va rebre a la Sindicatura un escrit del Grup Parlamentari 
Socialista, acompanyat d'una còpia de diversa documentació que ja constava en els 
expedients. 

D'altra banda, segons que ens ha informat la Conselleria, tots dos expedients havien 
sigut tramesos íntegrament a la Fiscalia Provincial de València el 14 d'octubre de 2010, 
i ens ha lliurat la documentació aportada. En el moment d'emetre el present Informe 
desconeixem la situació processal en què es troben. 
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3. NORMATIVA 

La normativa aplicable en el període fiscalitzat, està continguda fonamentalment en les 
disposicions següents: 

De caràcter general 

- Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana, 
per mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana; articles 45 a 47. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de la Llei General de Subvencions. 

Específica 

- Decret del Govern Valencià 201/1997, de primer de juliol, sobre regulació de les 
bases per a la cooperació internacional al desenvolupament i del règim específic 
de transferències de fons destinats a la cooperació amb països en vies de 
desenvolupament. 

- Ordre de 28 de març de 2008 de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per 
mitjà de la qual es convoquen per a l'any 2008 subvencions específiques a grans 
projectes de cooperació internacional al desenvolupament en xarxa que realitzen 
organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), que s'hagen 
d'executar a l'exterior (d'ara endavant, ens hi referirem com a Ordre de 
convocatòria). 
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4. DADES BÀSIQUES DELS PROJECTES EXAMINATS 

4.1 Tramitació dels expedients G001/2008 i G002/2008 

La tramitació d'aquests dos expedients ha seguit la següent seqüència temporal (tots els 
actes tenen la mateixa data en els dos expedients): 

04-04-2008 Publicació en el DOCV de l'Ordre de 28 de març de 2008 de la 
Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per mitjà de la qual es convoquen 
per a l'any 2008 subvencions específiques a grans projectes de 
cooperació internacional al desenvolupament en xarxa que realitzen 
organitzacions no governamentals per al desenvolupament, que s'hagen 
d'executar a l'exterior. 

02-06-2008 Presentació de les dues sol·licituds d'ajudes. 

09-06-2008 Requeriments per a esmenar defectes i presentar documentació 
complementària. 

18-06-2008 Presentació de la documentació requerida. 

28-07-2008 Data dels informes de valoració dels projectes, realitzats per l'empresa 
contractada a aqueix efecte. 

30-07-2008 Entrada en la Conselleria dels citats informes de valoració dels projectes. 

31-07-2008 Acta de la comissió tècnica de valoració per a la proposta de la 
concessió. 

03-09-2008 Publicació en el DOCV de la Resolució de 22 d'agost de 2008 del 
conseller d'Immigració i Ciutadania sobre la convocatòria realitzada per 
mitjà de l'Ordre de 28 de març de 2008 per a la concessió de subvencions 
específiques a grans projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament en xarxa que realitzen ONGD, que s'hagen d'executar a 
l'exterior. 

04-09-2008 Intervenció (en document ADOK) de la Resolució de la concessió, per 
part de la Intervenció Delegada. 

10-09-2008 Transferències de fons a les ONGD beneficiàries. 

30-10-2008 Presentació de la reformulació dels projectes. 

28-04-2009 Presentació de sengles informes externs d'avaluació final. 

22-10-2009 Presentació dels informes finals dels projectes per part de l'ONGD 
beneficiària, incloent la justificació de les despeses. 
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23-11-2009 Requeriment a l'ONGD per a esmenar els defectes. 

22-12-2009 Enviament, per part del beneficiari, de documentació addicional. 

05-03-2010 Notificació de la Resolució de 22 de febrer de 2010 del sotssecretari de la 
Conselleria, per mitjà de la qual s'inicia el procediment de reintegrament. 

23-03-2010 Contestació a l'anterior requeriment i tramesa, per part del beneficiari, de 
documentació addicional. 

08-07-2010 El sotssecretari de la Conselleria emet una certificació de justificants 
admesos i rebutjats. 

12-07-2010 El director general d'Immigració i Cooperació emet un certificat de 
conformitat, en relació amb els fins que van justificar la concessió, 
aprovació de justificants i tancament dels expedients. 

14-07-2010 Tramesa dels expedients a la Intervenció Delegada. 

4.2 Dades del projecte G001/2008, reformulat en octubre de 2008 

Títol del projecte: Proveïment, control i tractament d'aigua de consum humà en el sector 
rural dispers. 

ONGD sol·licitant o líder: Fundació Cultural i d'Estudis Socials (Fundació CYES, d'ara 
endavant). 

ONGD que integren l'agrupació/socis locals: INSFOP, FEDICAMP, FUMPROMU i 
UCOM. 

Data prevista d'inici de l'execució: 3 de novembre de 2008. 

Data prevista de finalització de l'execució: 3 de maig de 2009. 

Cost total del projecte: 1.041.762,41 euros. 

Subvenció sol·licitada a la Generalitat: 833.409, 93 euros (80,00%). 

D'altres aportacions: FEDICAMP, 3.500,00 euros (0,34%); població beneficiària, 
204.852,48 euros (19,66%). 

Activitats que s'havien de realitzar, segons el projecte (pàgina 9 del projecte 
reformulat): 

- A.1.1.- Realitzar dos estudis de "factibilitat". 

- A.1.2.- Legalitzar els terrenys per a la construcció de pous. 

- A.1.3.- Reactivar els CAP (comités d'aigua potable). 
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- A.1.4.- Perforar i construir dos PP (n). 

- A.2.1.- Realitzar un taller matriu i dos esdeveniments comunitaris amb membres 
dels comités d'aigua potable de les comunitats ateses. 

- A.3.1.- Elaborar dos mapes de maneig de microconca i risc. 

- A.3.2.- Realitzar obres de conservació de sòls. 

- A.3.3.- Reforestar l'entorn de les fonts d'aigua construïdes. 

Cost de les activitats: 23.500 euros (pàgina 9 del projecte). 

Pressupost: 

 

CONCEPTES 
Aportació de 

la 
Generalitat 

Contribucions locals 

Cost total Aportació 
del soci 

local 

Aportació 
valorada 

Costs directes  

Adquisició i arrendament de terrenys i immobles 443.470,89 500,00  443.970,89

Infraestructures, construcció i reforma d'immobles 109.637,77 1.000,00 204.852,48 315.490,25

Equips, material i subministraments 3.000,00 2.000,00  5.000,00

Personal local 1.000,00  1.000,00

Auditoria externa 1.276,00  1.276,00

Servei d'assessorament i consultoria 208.352,48  208.352,48

Total costs directes 766.737,14 3.500,00 204.852,48 975.089,62

Costs indirectes  

Despeses administratives de l'ONGD sol·licitant 66.672,79  66.672,79

Despeses administratives del soci local  

Total costs indirectes 66.672,79  66.672,79

Total general de costs 833.409,93 3.500,00 204.852,48 1.041.762,41

Quadre 1 
 

4.3 Dades del projecte G002/2008, reformulat en octubre de 2008 

Títol del projecte: Producció d'aliments amb enfocament de sobirania alimentària. 

ONGD sol·licitant o líder: Fundació CYES. 
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ONGD que integren l'agrupació/socis locals: INSFOP, FEDICAMP, FUMPROMU i 
UCOM. 

Data prevista d'inici de l'execució: 3 de novembre de 2008. 

Data prevista de finalització de l'execució: 3 de maig de 2009. 

Cost total del projecte: 1.041.762,41 euros. 

Subvenció sol·licitada a la Generalitat: 833.409,93 euros (80,00%). 

D'altres aportacions: INSFOP, 11.500,00 euros (1,10%); població beneficiària, 
196.852,48 euros (18,90%). 

Activitats que s'havien de realitzar en el projecte: 

- Reunions comunals de sensibilització davant de la crisi alimentària. 

- Esdeveniments formatius en pràctiques agroecològiques i d'autosuficiència 
alimentària. 

- Assistència tècnica. 

- Diversificació de conreus i implementació de noves tècniques. 

- Pràctiques de processament artesanal de productes com a valor agregat i 
implementació d'iniciatives de comercialització justes en el sector rural. 

Cost de les activitats: No s'especifica. 
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Pressupost: 

 

CONCEPTES 
Aportació de 

la 
Generalitat 

Contribucions locals 

Cost total Aportació 
del soci 

local 

Aportació 
valorada 

Costs directes  

Adquisició i arrendament de terrenys i immobles 437.658,50 6.000,00  443.658,50

Infraestructures, construcció i reforma d'immobles 6.845,00 196.852,48 203.697,48

Equips, material i subministraments 34.119,16 1.500,00  35.619,16

Personal local 2.000,00 2.000,00  4.000,00

Personal Oficina Tècnica València 76.486,00  76.486,00

Auditoria externa 1.276,00  1.276,00

Servei d'assessorament i consultoria 208.352,48  208.352,48

Total costs directes 766.737,14 9.500,00 196.852,48 973.089,62

Costs indirectes  

Despeses administratives de l'ONGD sol·licitant 66.672,79  66.672,79

Despeses administratives del soci local 2.000,00  2.000,00

Total costs indirectes 66.672,79 2.000,00  68.672,79

Total general de costs 833.409,93 11.500,00 196.852,48 1.041.762,41

Quadre 2 
 

4.4 Avaluació final de resultats del projecte G001/2008 

L'informe extern d'avaluació final de resultats fou realitzat per una consultora externa 
amb data de 28 d'abril de 2009. 

En l'informe es certifica: 

"Que, sobre la base de la documentació facilitada per CYES per a la realització del 
nostre treball, bàsicament l'informe financer final de l'Associació Institut de Federació 
per al Desenvolupament Integral entre Camperols i Camperoles (FEDICAMP), en el 
marc del Treball en Xarxa d'Organitzacions Locals, coordinada per l'Alcaldia 
municipal de Totogalpa (República de Nicaragua), en el seu efecte la Unitat de 
Concertació i Cooperació Municipalista, amb l'abast establit en el paràgraf anterior, 
hem valorat el grau de compliment de l'objectiu específic del projecte i dels resultats 
assolits." 

I conclou així: 
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"Sobre la base del treball realitzat, a partir de la informació i documentació facilitada 
per CYES, l'informe financer final de FEDICAMP, podem considerar que hi ha 
evidències suficients que la citada Fundació ha complit l'objectiu específic del projecte 
i dels resultats aconseguits." 

A més a més, en la pàgina 9 de l'informe es manifesta: 

"Amb data 10 de novembre de 2008, el Consell Directiu de FEDICAMP certificà, al 
tancament del projecte Proveïment, control i tractament d'aigua de consum humà en el 
sector rural dispers, executat en el municipi de Totogalpa, departament de Madriz 
(Nicaragua). El projecte va ser revisat, en relació amb els costs imputats i els 
procediments i actuacions dutes a terme per a assolir els objectius prevists, i la seua 
execució es va considerar adequada. 

El projecte, finançat per la Generalitat Valenciana per mitjà de la Fundació CYES, en 
el marc del Treball en Xarxa d'Organitzacions Locals, va ser coordinat per la Unitat de 
Concertació i Cooperació Municipals de l'Alcaldia de Totogalpa. 

El dia 10 de novembre de 2008, l'Alcaldia de Totogalpa en certificà la recepció final. 
La Unitat Tècnica de la Municipalitat de Totogalpa, a partir de visites tècniques sobre 
el terreny i de consultes amb els beneficiaris directes del projecte, manifestà que les 
activitats realitzades complien el que s'establia en el document de formulació i que 
s'havien assolit els objectius i fins proposats. 

Amb data 8 de novembre de 2008, el Comité d'Aigua Potable de la Comunitat de 
Sabana Grande, sector El Fraile, havia certificat la recepció del pou comunitari. 

FEDICAMP es va encarregar de les obres de perforació dels pous, tot contractant-ne el 
servei a una empresa local, i el dit servei s'executà durant els mesos de setembre a 
novembre de 2008." 

4.5 Avaluació final de resultats del projecte G002/2008 

L'informe extern d'avaluació final dels resultats, el va realitzar una consultora externa 
amb data de 28 d'abril de 2009. 

En l'informe es certifica: 

"Que, basant-nos en la documentació facilitada per CYES per a la realització del nostre 
treball, bàsicament la certificació de l'execució del projecte emesa per l'Associació 
Institut de Formació Permanent (INSFOP) i l'acta de recepció final de l'Alcaldia 
municipal de Totogalpa (República de Nicaragua), amb l'abast establit en el paràgraf 
anterior, hem valorat el grau de compliment de l'objectiu específic del projecte i dels 
resultats aconseguits". 

I conclou així: 
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"Basant-se en el treball realitzat, sobre la informació i documentació facilitada per 
CYES, la certificació de l'execució d'INSFOP i l'acta de recepció final de l'Alcaldia 
municipal de Totogalpa, podem considerar que hi ha evidències suficients que la citada 
Fundació ha complit l'objectiu específic del projecte i dels resultats assolits." 

A més a més, en la pàgina 7 de l'informe es manifesta: 

"Amb data 7 de novembre de 2008, el Consell Directiu d'INSFOP certificà el tancament 
del projecte Producció d'aliments amb enfocament de sobirania alimentària, executat 
en el municipi de Totogalpa, departament de Madriz (Nicaragua). El projecte va ser 
revisat, en relació amb els costs imputats i els procediments i actuacions dutes a terme 
per a assolir els objectius prevists, i la seua execució es va considerar adequada. 

El projecte, finançat per la Generalitat Valenciana per mitjà de la Fundació CYES, en 
el marc del Treball en Xarxa d'Organitzacions Locals, va ser coordinat per la Unitat de 
Concertació i Cooperació Municipalista de l'Alcaldia de Totogalpa. 

El dia 10 de novembre de 2008, l'Alcaldia de Totogalpa en certificà la recepció final. 
La Unitat Tècnica de la Municipalitat de Totogalpa, a partir de visites tècniques sobre 
el terreny i de consultes amb els beneficiaris directes del projecte, manifestà que les 
activitats realitzades complien el que s'establia en el document de formulació i que 
s'havien assolit els objectius i fins proposats. 

Consta que els materials del projecte foren lliurats a les comunitats de Mamel (20 
beneficiaris), Ceiba (21 beneficiaris) i Quebrada Grande/San José (19 beneficiaris). 

INSFOP es va encarregar del transport dels materials agropecuaris, tot contractant-ne 
el servei a un transportista local, i que el dit servei es va executar durant els mesos de 
setembre a novembre de 2008. 

INSFOP dugué a terme l'execució de les activitats formatives vinculades al projecte, tot 
contractant-ne el servei al Centre de Capacitació Felipe i Mary Barreda. El resum de 
les accions formatives és el següent: 

 

Lloc Data Activitat Assistents 

Mamel 07-11-2008 Taller sobre maneig de pati 22 

Ceiba 28-10-2008 Taller sobre maneig d'aus 22 

San José 15-10-2008 Taller sobre transformació de productes 22 

Mamel 10-09-2008 Taller sobre transformació de productes 22 

Quebrada Grande 12-09-2008 Taller sobre maneig de pati 22 

Ceiba 27-11-2008 Taller sobre comercialització 22 

Mamel 03-10-2008 Taller sobre control de plagues i malalties 22 

Mamel 14-09-2008 Taller sobre empelts 22 

Ceiba 24-09-2008 Taller sobre empelts 22 

Quebrada Grande 21-10-2008 Taller sobre control de plagues i malalties 22 
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4.6 Període d'execució dels projectes 

D'acord amb els documents presentats per la Fundació CYES (sol·licitud, projecte 
reformulat, certificació de 04/03/2009, informe final), les dates d'inici i finalització dels 
projectes són, respectivament, el 3 de novembre de 2008 i el 03/11/2009. 

No obstant això, la Conselleria ha considerat com a data d'inici l'11/09/2008 (data 
d'emissió de la primera factura) i com a data de finalització l'11/03/2009, ja que –segons 
que es manifesten en al·legacions– "es pren com a data d'inici del projecte la de 
l'emissió de la primera factura subvencionable del projecte, que recull treballs 
preparatoris d'enginyeria fonamentals per a l'execució posterior del projecte, i que 
coincideix amb la data de transferència de fons". 

Segons el criteri que hom adopte, això afecta o podria afectar l'admissibilitat temporal 
de determinats justificants. 
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5. REVISIÓ EFECTUADA 

5.1 Treball realitzat 

Conformement a l'objectiu i l'abast assenyalats en l'apartat 2 del present Informe, hem 
revisat bàsicament els següents aspectes dels expedients G001/2008 i G002/2008: 

- La documentació continguda en els expedients. 

- El termini de presentació de les sol·licituds i la tramesa de l'informe final. 

- La resolució de concessió per part de l'òrgan competent, la seua publicació i la 
comunicació a les ONGD beneficiàries. 

- La documentació comptable generada a conseqüència de la concessió de les 
subvencions. 

- Els controls de la documentació tramesa realitzats pels serveis gestors pertinents. 

- La justificació de les subvencions i la forma de pagament. 

5.2 Revisió general de la convocatòria i del procés de concessió de les ajudes. 
Aspectes comuns als expedients G001/2008 i G002/2008 

5.2.1 Compliment de la base número 1 de l'annex I de l'Ordre de Convocatòria 

La base número 1 de l'Ordre de Convocatòria, referida a l'experiència prèvia de les 
ONGD, establia: 

Base 1.  Experiència prèvia de les ONGD que sol·liciten la subvenció 

 1.- Les OGND que sol·liciten la subvenció hauran d'acreditar la seua 
experiència en la realització de projectes en el país i el sector o sectors 
del projecte, mitjançant l'aportació de documents justificatius de 
l'execució –individualment o en agrupació amb altres ONGD– de sis 
projectes de cooperació, tant en el dit país, com en el sector o sectors 
d'intervenció. 

 2.- El dit requisit serà exigible per a totes les ONGD que participen en 
l'agrupació per al treball en xarxa. 

 3.- S'eximeix de l'acreditació de l'experiència aquelles ONGD que hagen 
obtingut subvenció per a la realització, almenys, de dos projectes de 
cooperació internacional en anteriors convocatòries de subvencions del 
programa de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, tant en el 
país per al qual es sol·licita la subvenció, com en el sector o sectors 
d'intervenció. 
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 4.- En tots els casos, les ONGD hauran de disposar dels mitjans i la capacitat 
suficients per a realitzar les activitats del projecte per al qual sol·liciten 
subvenció, en particular els relatius als recursos humans, la presència en 
les regions o els països d'actuació i l'acreditada experiència en els sectors 
d'intervenció. 

El 31 de juliol de 2008, la Comissió Tècnica del Programa de Cooperació al 
Desenvolupament acordà que: 

"Vists els informes tècnics d'avaluació prèvia dels projectes que s'han presentat a 
aquesta convocatòria, així com la classificació final de les puntuacions atribuïdes als 
dits projectes, realitzats per l'empresa externa encarregada de l'assistència tècnica 
contractada a aqueix efecte, conformement al que es preveu en la base número 12, 
apartats 3 i 4, de l'annex I de la citada Ordre de convocatòria de subvencions." 

Proposar, per unanimitat, la concessió de les subvencions en els termes següents: 

"2.- Per a realitzar el repartiment dels fons, la Comissió ha utilitzat els informes tècnics 
i jurídics i l'avaluació tècnica efectuada per l'empresa externa dels projectes presentats 
a aquesta convocatòria, conformement als criteris exposats en els dits informes i a les 
quanties suggerides per l'empresa, per a la realització dels projectes i l'assignació dels 
fons d'aquesta convocatòria. 

3.- D'acord amb això, han sigut objecte d'avaluació tècnica favorable els projectes que 
s'esmenten en l'annex I de la present acta." 

Després de revisar la documentació que consta en l'expedient, es constata que l'OGND 
que presenta les sol·licituds, la Fundació CYES, va ser admesa conformement a les 
conclusions dels informes tècnics de l'empresa externa en què es va basar la Comissió 
Tècnica del Programa de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta empresa, 
contractada per mitjà de concurs públic, presentà el 28 de juliol de 2008 el resultat final 
de l'avaluació dels projectes, amb les següents conclusions (solament es transcriuen les 
referides als dos projectes revisats): 

"- L'experiència manifestada en tos els casos per les entitats beneficiàries s'ha 
considerat adequada per a la realització dels projectes, conformement a la base 
I de l'annex I de l'Ordre de convocatòria. 

- Es proposa una minoració dels fons que s'han de concedir als projectes de 
CYES/Pro Mundis, fins a la quantia de 833.409,93 euros, cada un dels dits 
projectes, en atenció a la qualitat i l'experiència acreditada de les dues 
propostes presentades." 

Segons el citat informe, l'experiència de la fundació líder del projecte i la seua valoració 
és: 
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"Breu descripció: L'entitat cultural Fundació CYES es va constituir en l'exercici de 
1993. El seu objecte social és el foment del desenvolupament de l'activitat 
d'investigació i millora de les condicions assistencials pròpies de la salut, la promoció 
de la formació a través de cursos d'especialització, seminaris i estudis d'assessorament. 
La Fundació presenta el currículum, en el qual s'observen les distintes actuacions dutes 
a terme al llarg dels exercicis. La seua experiència s'ha centrat bàsicament a formar 
personal per mitjà de beques en projectes de sensibilització social i educació per al 
desenvolupament, com a via per al posterior desenvolupament de projectes. Entre altres 
ha realitzat: 

- Màster en Cooperació Internacional al Desenvolupament 

- Màster en Desenvolupament Rural Sostenible 

- Expert en Desenvolupament Rural 

- Expert en Gestió de Recursos Humans 

Punts forts: 

- La seua aposta pel desenvolupament per mitjà de la formació 

- La seua capacitat per a aglutinar i coordinar distintes activitats 

Punts dèbils: 

- La seua experiència és la formació 

- El projecte és un dels de major import obtingut." 

També es troba en l'expedient un informe addicional de l'empresa externa referit a la 
consulta evacuada per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en relació amb 
l'admissió administrativa de l'oferta presentada, en el qual, mitjanant la interpretació de 
determinades normes, confirma la conclusió citada abans. 

Segons la proposta realitzada per l'empresa esmentada, l'import subvencionat de cada un 
dels projectes es va reduir de 960.000 euros a 833.409,93 euros. No consta en 
l'expedient que s'hi hagués formulat cap al·legació o recurs. 

A fi de verificar adequadament i controlar de forma més eficaç els expedients, es 
recomana una major concreció en la documentació que s'haja de presentar, en el 
contingut de tal documentació i en els informes de les empreses externes, pel que fa a la 
justificació de la base I i a la valoració dels requisits d'admissió de les ONGD 
peticionàries que concórreguen a les convocatòries per a l'obtenció d'aquest tipus de 
subvencions. 

En la fase d'al·legacions s'insisteix en la naturalesa específica de les ajudes a la 
cooperació, la qual aconsella un tractament que, sent conforme al marc normatiu 
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establit, implique la consideració de les peculiaritats en aquest tipus de subvencions, les 
quals s'han concedit atenent la proposta de la Comissió Tècnica, motivada al seu torn en 
l'informe de l'empresa avaluadora externa. També assenyala en al·legacions que la 
Conselleria ha aplicat criteris amplis d'interpretació de les bases de les convocatòries, de 
forma homogènia i més favorable per a totes les ONGD participants, i que atendrà en 
pròximes convocatòries la recomanació realitzada per la Sindicatura en el paràgraf 
anterior. 

5.2.2 ONGD que formen l'agrupació per al treball en xarxa 

En l'Ordre de convocatòria s'estableix: 

"Primer 

1. Convocar subvencions específiques per a organitzacions no governamentals per 
al desenvolupament (ONGD), per al cofinançament de grans projectes de 
cooperació al desenvolupament en xarxa, mitjançant agrupacions de dues o més 
ONGD, per a executar en països i poblacions estructuralment empobrits 
considerats prioritaris." 

En les sol·licituds d'ajudes presentades el 2 de juny de 2008 i en els projectes 
reformulats presentats el 30 d'octubre de 2008 (el resum dels quals s'inclou en els 
apartats 4.2 i 4.3), consta la Fundació CYES com a ONGD única i líder (tot i que s'ha 
d'indicar que existeix un error material sense transcendència, en incloure –formant part 
de l'agrupació per al treball en xarxa– els socis locals). Hauria de constar en els 
expedients la presentació formal de la sol·licitud de participació de Pro Mundis, amb 
l'acreditació del compliment dels requisits exigits en la normativa (en particular els 
referits a l'experiència prèvia i al domicili a la Comunitat Valenciana). No obstant això, 
en els informes d'avaluació presentats el 28 de juliol de 2008 per la consultora externa 
contractada, consta la ONGD Desenvolupament i Consultoria Pro Mundis (d'ara 
endavant Pro Mundis), i en un escrit datat el 16 de juny de 2008 la Fundació CYES 
presenta documentació de les ONGD que formen part de l'agrupació, en la qual s'inclou 
un certificat de l'ONGD Pro Mundis i on expressa textualment "col·laborar en el 
projecte sol·licitat". 

5.2.3 Observacions sobre els projectes refo rmulats presentats el 30 d'octu bre de 
2008 

Els dos projectes inicialment presentats el 02/06/2008 van ser reformulats a causa de la 
reducció de l’import subvencionable proposada per l’empresa externa contractada per a 
l’avaluació dels projectes, tal com s’ha exposat en l’apartat 5.2.1 anterior. Els 
pressuposts dels projectes reformulats (sense alterar substancialment els objectius i les 
activitats inicialment proposats), presenta el desglossament següent: 
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 G001/2008 G002/2008 

Costs directes 766.737,14 766.737,14

Adquisició i arrendament de terrenys i immobles 443.470,89 437.658,50

Infraestructures, construcció i reforma d'immobles 109.637,77 6.845,00

Equips, material i subministraments 3.000,00 34.119,16

Personal local 1.000,00 2.000,00

Personal oficina València  76.486,00

Auditoria externa 1.276,00 1.276,00

Servei d'assessorament i consultoria 208.352,48 208.352,48

Costs indirectes 66.672,79 66.672,79

Despeses administratives de l'ONGD sol·licitant 66.672,79 66.672,79

Total subvenció Generalitat 833.409,93 833.409,93

Pressupost total 1.041.762,41 1.041.762,41

Quadre 3 
 

a) Adquisició d'immobles 

En analitzar els projectes presentats, s'observa que tant en el desglossament dels 
conceptes que s'havien de subvencionar, com en la relació de les factures proforma i en 
el punt 11, "Motivació per a la creació de l'oficina tècnica a València", del document de 
la descripció detallada del projecte, consta expressament que, del total de l'ajuda 
sol·licitada, se'n destinava el 53,2% (443.470,89 euros) en l'expedient G001/2008 i el 
52,5% (437.658,50 euros) en l'expedient G002/2008 a l'adquisició d'un immoble a la 
ciutat de València que havia de servir d'"oficina tècnica coordinadora de tasques 
relacionades amb ajudes sol·licitades o per sol·licitar". 

De la partida "Infraestructures, construcció i reforma d'immobles", amb un pressupost 
de 109.637,77 euros, llevat de 18.000 euros destinats a la perforació de dos pous 
(segons que consta en la pàgina 9 del projecte reformulat), la resta, és a dir 91.637,77 
euros, l'11% de l'ajuda rebuda, tingué com a finalitat la reforma dels immobles suara 
esmentats. 

Malgrat que inicialment l'adquisició i reforma dels immobles estaven incloses en els 
projectes, en la fase de justificació (és a dir, quan la Conselleria comprovà que l'ONGD 
no havia complit el requisit de l'article 30 del Decret 201/1997, segons el qual els béns 
adquirits han de ser propietat dels destinataris del projecte o del soci local) es van 
rebutjar, degudament, els justificants que donaven suport a aquelles. L'ONGD aportà 
nous justificants el 22 de desembre de 2009 i el 23 de març de 2010, en resposta als 
requeriments realitzats per la Conselleria. 
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b) Assistència tècnica i seguiment dels projectes 

Les despeses relacionades amb l'assistència tècnica i el seguiment dels projectes 
pressupostats, han sigut les següents: 

 

 G001/2008 G002/2008 

Personal Oficina Tècnica Valencia --- 76.486,00 

Servei d'assessorament i consultoria (serveis d'assessorament, 
consultoria i enginyeria 

208.352,48 208.352,48 

Despeses administratives de l'ONGD sol·licitant (gestió del 
projecte, derivada de la formulació, seguiment i avaluació) 

66.672,79 66.672,79 

Total  275.025,27 351.511,27 

Quadre 4 
 

L'article 8 del Decret 201 estableix que "l'organització sol·licitant adoptarà les mesures 
necessàries per a garantir que tots els costs siguen els més adequats en preu, qualitat i 
manteniment, conformement als principis de bona administració". 

Encara que les despeses d'assistència tècnica i seguiment dels projectes siguen 
subvencionables i hagen sigut incloses com a tals, a la vista de la seua quantia hauria 
sigut més adequat (per tal de fer-ne un control més eficaç) ampliar el detall i les 
característiques dels treballs tècnics realitzats, mitjançant una major informació 
geogràfica de la ubicació de les actuacions que s'hagen realitzat, la descripció i evolució 
dels projectes realitzats, etc. 

c) D'altres costs dels projectes 

La resta de costs prevists en els projectes reformulats, no inclosos en els apartats a) i b) 
anteriors, són els següents. 

 

 G001/2008 G002/2008 

Costs directes  

Infraestructures, construcció i reforma d'immobles 18.000,00 --

Equips, material i subministraments 3.000,00 34.119,16

Personal local (Nicaragua) 1.000,00 2.000,00

Auditoria externa 1.276,00 1.276,00

Total  23.276,00 37.395,16

Quadre 5 
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5.2.4 Pagament de les subvencions 

En els dos expedients revisats, el pagament de la subvenció concedida s'efectua              
–conformement a la normativa– en la seua totalitat de forma anticipada l'11 de setembre 
de 2008; mentre que la presentació del projecte reformulat té lloc el 30 d'octubre de 
2008. 

Encara que l'Ordre de convocatòria, en la base número 15, estableix que se'n tramitarà 
el pagament amb la publicació de la resolució de convocatòria, en els expedients 
fiscalitzats la presentació o no del projecte reformulat pot determinar la renúncia a la 
subvenció concedida; raó per la qual, en casos com aquest, es recomana –per a un millor 
control– que el pagament s'efectue amb posterioritat a la presentació del projecte 
reformulat. 

Se n'ha fet l'ingrés en els comptes oberts per a gestionar de la subvenció (d'acord amb la 
base 14.4 de la convocatòria). 

5.2.5 Avaluació final de resultats 

A la finalització dels projectes, una empresa auditora realitzà sengles informes externs 
d'avaluació final de resultats, d'acord amb el que exigia la normativa. Els dits informes 
es basen en certificacions i informes emesos pels socis locals (vegeu els apartats 4.4 i 
4.5). Hauria sigut convenient, per tal de poder fer-ne un millor control, que els dits 
informes incloguessen referències a l'import dels costs prevists i reals dels projectes, a fi 
de poder analitzar l'execució real del pressupost i la seua relació amb les factures 
presentades. 

5.3 Revisió de la documentació justificativa 

D'acord amb l'objectiu i l'abast assenyalats en l'apartat 2, la Sindicatura ha revisat si els 
justificants existents en els expedients comprenen (conformement a la base número 19.2 
de l'Ordre de convocatòria) el següent. 

a) Nom, cognoms, denominació social i número d'identificació fiscal –si és el cas– 
de l'expedidor i del destinatari. 

b) Descripció de l'operació i contraprestació total. 

c) Lloc i data d'emissió. 

d) Acreditació d'haver efectuat l'ONGD subvencionada l'abonament de l'import 
(l'article 29 del Decret 201/1997 inclou, entre els documents justificatius que ha 
de conservar l'entitat subvencionada, les acreditacions de les transferències 
bancàries). 

En conseqüència, no hem comprovat si les factures i els justificants que es troben en 
l'expedient corresponen a despeses necessàries per als fins de la subvenció, ni si les 
obres, béns o serveis que es reflecteixen en els dits documents han sigut prestats 
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efectivament en el lloc corresponent; extrems que solament es podrien verificar 
ampliant les actuacions més enllà del contingut dels expedients, incloent-hi l'àmbit de la 
comptabilitat de les entitats beneficiàries. 
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En els quadres següents es resumeix la informació sobre les justificacions realitzades (les xifres s'hi expressen en euros): 

 

Expedient G001/2008 
Justificació 

presentada el 
22-10-2009 

Justificació 
presentada el 
22-12-2009 

Justificació 
presentada el 
23-03-2010 

Justificants 
admesos 

Justificants 
no admesos 

Consta 
pagament 
bancari 

No consta 
pagament 
bancari 

Aportacions 
locals 

Adquisició i reforma d'immobles 512.610   512.610 512.610  

Servei d'assessorament i consultoria 208.352  208.352  208.352  

Assessoria 66.673  66.673  66.673  

Compra i instal·lació de panells solars 221.604 221.604  221.604 221.604 

Formació 18.517  18.517  18.517 18.517 

Esdeveniments capacitació 29.434  29.434  29.434 29.434 

Compra i transport materials construcció de camins 231.632  231.632  231.632 231.632 

Despeses de personal per a construcció de camins 90.495  90.495  90.495 90.495 

Construcció de pous 21.000  21.000 21.000  

Resta de justificants 24.775  4.692 20.084 24.775  

Total 
833.410 370.078 221.604 871.399 553.694 833.410 591.682

591.682 
1.425.092 1.425.092 1.425.092 

Quadre 6 
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Expedient G002/2008 
Justificació 

presentada el 
22-10-2009 

Justificació 
presentada el 
22-12-2009 

Justificació 
presentada el 
23-03-2010 

Justificants 
admesos 

Justificants no 
admesos 

Consta 
pagament 
bancari 

No consta 
pagament 
bancari 

Aportacions 
locals 

Adquisició i reforma d'immobles 445.524  445.524 445.524  

Servei d'assessorament i consultoria 208.352 208.352  208.352  

Assessoria 66.673 66.673  66.673  

Personal oficina tècnica València i assessories 71.976  71.976 71.976  

Equips informàtics 8.828 8.828  8.828  

Material i subministraments (Nicaragua i València) 30.751 18.135  12.616 30.751  

Transport, allotjament i participació en fires alimentàries 188.602 188.602  188.602 188.602 

Esdeveniments de capacitació 27.630 27.630  27.630 27.630 

Materials i despeses personal per construcció de camins 163.523 163.523  163.523 163.523 

Làmpades i panells solars 132.260 132.260  132.260 132.260 

Resta 1.306 1.864 62.720 65.876  13 1.306 64.584 64.584 

Total 
833.410 381.619 194.980 879.880  530.129 833.410 576.599

576.599 
1.410.009 1.410.009 1.410.009 

Quadre 7 
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Una vegada revisats els justificants (documents justificatius de la despesa realitzada) 
que es troben en els expedients, escau realitzar les observacions següents: 

 

Observacions G001/2008 G002/2008 

1. Justificants admesos dels quals consta el pagament per mitjà de l'extracte 
bancari del compte obert per a gestionar la subvenció. 

279.717 303.281

2. Justificants que, malgrat no constar-ne el pagament per mitjà de l'extracte 
bancari del compte obert per a gestionar la subvenció, la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania ha considerat com a documents justificatius 
suficients de les despeses realitzades, segons la base 18.5.f) de la 
convocatòria (coincident amb l'article 30.3 de la LGS i 73.1 del seu 
Reglament): “les factures i d'altres documents amb valor de prova 
equivalent en el tràfec jurídic i mercantil”. 

591.682 576.599

Els imports anteriors estan certificats com a aportacions locals valorades, 
realitzades pels socis locals (acompanyades de factures i/o rebuts). Els 
principals justificants corresponen a: 

 En l'expedient G001/2008 corresponen a: 147.327 euros a transport, 
alimentació i allotjament de personal; 90.495 euros a jornals de 
treball facturats per INSFOP, i 69.100 euros a materials de la 
construcció.  

Un import de 221.604 euros correspon a factures aportades en el 
segon requeriment en concepte d'adquisició de 303 panells solares i 
material necessari per a la seua instal·lació no inclosos en el projecte 
inicial. Per a poder incloure'ls, l'ONGD hauria d'haver sol·licitat per 
escrit la modificació del projecte (tal com exigeix la base 24.1 de la 
convocatòria), indicant-ne l'import, les característiques i la ubicació.  

 En l'expedient G002/2008, 183.352 euros corresponen a transport, 
allotjament i participació en fires de seguretat alimentària, y 90.495 
euros, a jornals de treball i rehabilitació en camins, que han sigut 
facturats per INSFOP (soci local). Corresponen 132.260 euros a 
adquisicions de làmpades i panells solars.  

 

3.  Adquisició d'equips informàtics per a l'oficina tècnica de Valencia. Calia 
haver acreditat en l'expedient el compliment del requisit de l'article 30 del 
Decret 201/1997, segons el qual els béns adquirits han de ser propietat dels 
destinataris del projecte o del soci local. 

 8.828

Quadre 8 
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6. CONCLUSIONS 

Amb l'abast assenyalat en l'apartat 2 d'aquest Informe especial, la Sindicatura de 
Comptes ha revisat la documentació continguda en els expedients G001/2008 i 
G002/2008, d'ajudes a la cooperació de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, i en 
compliment del que es disposa en l'article 11 de la Llei 6/19085, d'11 de maig, es posen 
de manifest les següents incidències significatives i les mesures escaient per portar-ne 
un control més eficaç: 

1.- En els expedients consta l'informe motivat i la posterior conclusió favorable de 
l'empesa consultora que ha servit de base per a l'acord que, per unanimitat, 
adoptà la Comissió Tècnica del Programa de Cooperació al Desenvolupament; 
en els expedients revisats, no existeix cap altra documentació justificativa 
addicional sobre el compliment, per part de la entitat beneficiària de les 
subvencions i de l'ONGD en xarxa, dels requisits d'experiència prèvia exigits per 
la base número 1 de l'Ordre de convocatòria (vegeu l'apartat 5.2.1). A més a 
més, en l'apartat 5.2.2 del present Informe es fan unes altres observacions sobre 
la participació de l'ONGD en xarxa. 

 En l'escrit d'al·legacions, la Conselleria argumenta sobre determinades 
particularitats de la tramitació i resolució dels expedients d'aquestes 
subvencions, tot manifestant que el seu tractament ha sigut el mateix que han 
donat als altres, des que començà la política de cooperació al desenvolupament. 
A aqueix efecte, es recomana de requerir una major concreció en els informes 
externs que s'efectuen en aqueix sentit i en els expedients. 

2.- La Conselleria ha considerat les despeses com a justificades conformement al 
que s'estableix en la base 18.5.f) de la convocatòria (que coincideix amb l'article 
30.3 de la LGS i amb l'article 73.1 del seu Reglament), per mitjà de factures i 
d'altres documents amb valor de prova equivalent en el tràfec jurídic i 
mercantil. Atés que, en la documentació revisada, ha quedat acreditat que la 
Conselleria va desestimar adequadament determinats justificants que havien 
sigut pagats a càrrec del compte corrent de la subvenció i substituïts per uns 
altres (apartat 5.2.3 d'aquest Informe), la Sindicatura considera que, en relació 
amb despeses per import d'1.168.281 euros, calia haver completat aquests 
expedients, perquè hi consten com a acreditats els mitjans o les formes de 
pagament utilitzats; per aquesta raó, la Conselleria s'hauria de dirigir a la 
fundació beneficiària, a l'objecte de completar la justificació d'aqueixes 
subvencions (vegeu l'apartat 5.3). 

La realització de procediments d'auditoria addicionals als prevists en l'abast descrit en 
l'apartat 2 d'aquest Informe, podria implicar canvis en les conclusions anteriors. 

En al·legacions, la Conselleria indica que, en les conclusions de l'Informe de Control 
Financer Permanent de la Intervenció Delegada per a l'exercici de 2008, no s'han 
detectat errors significatius en la gestió dels expedients, i que –segons manifesta– tots 
els expedients fiscalitzats han sigut degudament tramitats. 
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7. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Acomplint el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes per 
mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l'"Informe especial sobre la revisió 
dels expedients G001/2008 i G002/2008, d'ajudes a la cooperació de la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania, realitzat a petició de les Corts Valencianes de data 10 de 
novembre de 2010", el dit informe fou tramés a la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania perquè, en el termini concedit, hi formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1) L'òrgan fiscalitzat ha formulat –si era el cas– al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l'informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés, el 
qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades, 
s'adjunten en els annexos I i II del present Informe. 

 
  



 

 

APROVACIÓ DE L'INFORME 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.2.e) del seu Reglament de Règim Interior, i en 
compliment del Programa Anual d'Actuació d'aquesta Institució per a l'exercici de 2010, 
ampliat en virtut de la Resolució 462/VII de les Corts Valencianes, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 8 d'abril de 2011, aprovà el present 
Informe per majoria i amb una abstenció amb vot particular. Aquest vot particular es 
recull en l'annex III. 

 

València, 8 d'abril de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafel Vicente Queralt 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE  
L’INFORME ESPECIAL SOBRE LA RE VISIÓ DELS EXPEDIENTS G001/2008 
I G002/2008 D’AJUDES A LA COOPER ACIÓ DE LA CO NSELLERIA DE 
SOLIDARITAT I CIUTADANIA REALIT ZAT A PE TICIÓ DE LES CORT S 
VALENCIANES DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2010. 

 

Antecedents 

EL MANAMENT PARLAMENTARI 

La Resolució de les Corts Valencianes adoptada en virtut de l’Acord de la sessió 
plenària de 10 de novembre de 2010, va sol·licitar a aquesta Sindicatura “que de forma 
prioritària i amb la màxima urgència audite i fiscalitze els expedients G001/2008 i 
G002/2008 d’ajudes a la cooperació de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania”. 

L’informe, doncs, s’ha de cenyir i respectar, en qualsevol cas, el manament parlamentari 
en els mateixos termes que s’hi ha acordat. 

Pel que fa a la màxima urgència del treball per a realitzar, segons l’article 14 de la Llei 
6/1985, no pot afectar el Programa Anual d’Actuació, i la petició parlamentària, 
l’elaboració i la redacció del present Informe, ha tingut lloc durant el període d’execució 
més intensa del dit Programa Anual d’Actuació. D’altra banda, el dit programa Anual 
de 2010 va concloure, pel que fa a la Sindicatura, amb la compareixença del síndic 
major en les Corts, el dia 10 de febrer de 2011 i amb l’aprovació de l’Informe del 
Compte General de la Generalitat en el Ple de les Corts, el dia 10 de març de 2011 
(publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 24 de març de 2011). 

L’esborrany de l’informe especial es va enviar per a formular-ne les al·legacions a la 
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania el 3 de març de 2011 i es van rebre el 25 del 
mateix mes, dins del termini que concedit amb aquesta finalitat. 

L’ABAST DEL TREBALL SOL·LICITAT PER LES CORTS 

Vist que en les al·legacions s’incideix reiteradament a comentar les comprovacions 
realitzades per la Sindicatura en el present treball, sembla convenient destacar amb 
caràcter previ a l’anàlisi de les dites al·legacions, algunes qüestions tècniques sobre 
l’abast d’aquest informe especial, de manera que es comprenguen millor els comentaris 
realitzats més avant. 
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Es tracta en primer lloc d’indicar el tipus d’informe realitzat a la vista del manament 
parlamentari quan s’expressa que la Sindicatura ha d’auditar i fiscalitzar aquests dos 
expedients de les ajudes a la cooperació. 

Amb aquest objectiu, cal partir de l’article 7 de la Llei 6/1985 que determina els mitjans 
pels quals s’exerceix la funció fiscalitzadora, a saber: 

a) L’examen i censura dels comptes generals anuals de la Generalitat i de les 
entitats que integren el sector públic valencià, és el mitjà pel qual s’exerceix la 
funció fiscalitzadora pròpiament dita i amb tota la seua amplitud, és a dir, en 
l’examen i censura dels comptes generals. 

 És aquest apartat el que comporta la realització dels informes de fiscalització 
que la Sindicatura aprova anualment i que contenen el màxim abast en el tipus 
d’auditoria que s’ha de realitzar, és a dir, auditories de regularitat (apartat 1.2 
dels “Principis i normes d’auditoria del sector públic” dels Òrgans de Control 
Extern de l’Estat Espanyol, aprovats pel Consell de la Sindicatura el dia 16 
d’abril de 1991). Així doncs, l’examen i censura dels comptes generals és el que 
determina que el tipus d’auditoria que s’ha de dur a terme siga, normalment, de 
regularitat (financera i de compliment de legalitat), amb les seues respectives 
conclusions en les dues àrees objecte de la revisió. 

 En aquest cas, no s’han auditat els comptes d’una entitat perquè no era el supòsit 
plantejat. Quant a la revisió de la legalitat, en haver sigut tramesos els dos 
expedients a la Fiscalia Provincial de València, s’ha procurat evitar un 
pronunciament per part de la Sindicatura sobre l’àmbit legal que pogués 
ocasionar interferències  amb les seues actuacions i s’ha pretés evitar qualsevol 
possible conflicte de competències al respecte. 

b) L’emissió d’informes, memòries, dictàmens i qualsevol altre document que es 
considere convenient per al compliment de la funció. 

 És en aquest apartat on cal incloure la sol·licitud de les Corts. Pel seu propi 
contingut aquesta funció fiscalitzadora comporta l’exercici d’una funció 
fiscalitzadora diferent a l’anterior. 

En el cas present, ha de tractar-se d’un informe especial destinat exclusivament a la 
revisió dels dos expedients G001/2008 i G002/2008 , constituïts pel conjunt de 
documents ordenats cronològicament que recullen la seua tramitació. S’entén que ha de 
ser sols en la revisió d’aquests documents sobre els quals s’ha de realitzar aquesta 
especial funció fiscalitzadora, segons es desprén del mateix manament parlamentari. Per 
tant, es considera: 
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1. Que per imperatiu parlamentari de les Corts no s’escau en el present cas una 
fiscalització de regularitat (auditoria financera i de compliment de la legalitat) 
amb el mateix abast i intensitat que la que es comenta en l’apartat a) de l’article 
7 de la Llei de la Sindicatura citat adés, que  cal dur a terme quan es tracta de 
l’examen i censura dels comptes generals. Per aquesta raó l’informe assenyala 
que no constitueix “una fiscalització de regularitat”. 

 Per tot això, hem tingut en compte les limitacions en l’abast d’aquest treball 
indicats en els apartats 2 i 5.3 de l’informe, el qual no ha consistit a obtenir 
evidència suficient, pertinent i vàlida sobre si les factures i justificants que es 
troben en l’expedient es refereixen a despeses necessàries per a les finalitats de 
la subvenció, ni si les obres, béns o serveis que s’hi reflecteixen han sigut 
prestats efectivament en el lloc que corresponia, extrems que sols es podrien 
verificar ampliant les actuacions més enllà del seu contingut, tot incloent-hi 
l’àmbit de la comptabilitat de les entitats beneficiàries, tal com expressament 
s’indica en l’apartat 5.3 de l’Informe. Entenem que hauria calgut, en aquest cas, 
sol·licitar una ampliació de l’abast del treball acordat pel Ple de les Corts. 

2. En aplicació de l’apartat b) de l’article 7 de la Llei 6/1985, l’informe que hem 
portat a terme té el caràcter d’especial i limitat al manament parlamentari de 
revisar els expedients assenyalats al respecte que es podria catalogar, doncs, com 
a “informe especial de procediment de gestió dels expedients”. A més a més 
conté les conclusions escaients de la revisió efectuada. 

Amb aquest informe s’ha pretés, doncs, portar a terme la funció fiscalitzadora exigida 
per l’Acord parlamentari, tenint en compte també les especials circumstàncies de la 
urgència que ha hagut de fer-se compatible amb el compliment del Programa Anual 
d’Actuació i de la denúncia presentada davant de la Fiscalia Provincial de València, a la 
qual es va trametre una còpia dels expedients objecte de revisió. 
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Anàlisi de les al·legacions 

 

Rebudes el 25 de març de 2011, hem analitzat les al·legacions i les hem numerades 
cronològicament. No obstant això, atés que moltes de les qüestions es repeteixen, les 
hem agrupades per matèries per analitzar-les, i n’informem del següent: 

A. SOBRE EL PERÍODE D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 

Al·legació 1ª: 

Apartat 4.6. Període d’execució dels projectes de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgina 2 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

El període d’execució del projecte és des de l’11/09/2008 fins a l’11/03/2009, ja 
que ho determina la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, d’acord amb la 
documentació aportada pel beneficiari. 

Comentaris: 

Encara que les raons adduïdes en l’al·legació no coincideixen exactament amb el 
que estableix la base 15 de la convocatòria, en l’al·legació s’indiquen les raons 
per a determinar les dates aplicades. 

No obstant això, l’al·legació no afecta el que indica l’Informe sobre que segons 
quin siga el criteri que s’adopte, afecta o podria afectar l’admissibilitat temporal 
de determinats justificants de despeses directes (per exemple totes aquelles 
incloses en l’annex II, la data de les quals és posterior a l’11/03/2009), ja que per 
a les despeses indirectes la Sindicatura ja ha considerat el que disposa la base 19 
de la convocatòria referida a les despeses indirectes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Proposem donar al segon paràgraf de l’apartat 4.6 de l’informe la redacció 
següent: 

No obstant això, la Conselleria ha considerat com a data d'inici l'11/09/2008 
(data d'emissió de la primera factura) i com a data de finalització l'11/03/2009, ja 
que –segons que es manifesten en al·legacions– "es pren com a data d'inici del 
projecte la de l'emissió de la primera factura subvencionable del projecte, que 
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recull treballs preparatoris d'enginyeria fonamentals per a l'execució posterior 
del projecte, i que coincideix amb la data de transferència de fons". 

B. SOBRE EL COMPLIMENT DE LA BASE 1 DE LA CONVOCATÒRIA 

Al·legació 2ª: 

Apartat 5.2.1. Compliment de la base 1 de l’ annex 1 de l’ordre de la convocatòria 
de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgines 3 a 7 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

La Conselleria al·lega que s’ha donat compliment al que disposa la base 1 de 
l’ordre de la convocatòria i amb aquesta finalitat cita una extensa i diversa 
jurisprudència. 

A més, indica textualment: “En definitiva, l’informe de l’empresa avaluadora 
externa, com encertadament afirma la Sindicatura de Comptes en les seues 
conclusions, és motivat i congruent”. 

S’insisteix en la naturalesa específica de les ajudes per a la cooperació que 
aconsellen un tractament que, d’acord amb el marc normatiu establit, implique la 
consideració de les peculiaritats en aquest tipus de subvencions, que s’han 
concedit atenent la proposta de la comissió tècnica motivada, segons l’informe 
de l’empresa avaluadora externa. 

També s’expressa que la Conselleria atendrà en pròximes convocatòries la 
recomanació realitzada per la Sindicatura en l’últim paràgraf de l’apartat 5.2.1. 

Al·legació 10ª: 

Apartat 6. Conclusions - 1 de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgines 15 i 16 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 Es reitera el que hem manifestat en l’al·legació 2ª. 

Comentaris a les al·legacions 2ª i 10ª: 

 Sense entrar a valorar la racionalitat de les consideracions jurídiques incloses en 
les al·legacions, tal com indiquem en l’Informe de la Sindicatura, el compliment 
de la base 1, en relació amb l’acreditació de l’experiència, se suporta en 
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l’informe emés de l’empresa avaluadora, sense que existisca en l’expedient 
documentació acreditativa aportada per les fundacions beneficiàries. 

 D’altra banda, aquella cita de l’Informe no és exacta, ja que la Sindicatura no 
comparteix el criteri de congruència de l’informe de l’empresa avaluadora. 

Conseqüències de les al·legacions 2ª i 10ª en l’Informe: 

Es proposa afegir un paràgraf al final de l’apartat 5.2.1 de l’Informe amb la 
redacció següent: 

“En la fase d'al·legacions s'insisteix en la naturalesa específica de les ajudes a la 
cooperació, la qual aconsella un tractament que, sent conforme al marc normatiu 
establit, implique la consideració de les peculiaritats en aquest tipus de 
subvencions, les quals s'han concedit atenent la proposta de la Comissió Tècnica, 
motivada al seu torn en l'informe de l'empresa avaluadora externa. També 
assenyala en al·legacions que la Conselleria ha aplicat criteris amplis 
d'interpretació de les bases de les convocatòries, de forma homogènia i més 
favorable per a totes les ONGD participants, i que atendrà en pròximes 
convocatòries la recomanació realitzada per la Sindicatura en el paràgraf 
anterior.” 

Al·legació 3ª: 

Apartat 5.2.2. ONGD que formen l’agr upació per al treball en xarxa de  
l’esborrany de l’Informe 

(Pàgines 7 i 8 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 S’indica que l’ONGD Pro Mundis forma part de l’agrupació en xarxa, tal com 
consta en l’expedient. 

 Se sol·licita que siga inclosa la documentació acreditativa de la participació en 
xarxa de Pro Mundis en les dades dels projectes a què es refereixen els punts 4.2 
i 4.3 de l’Informe de la Sindicatura. 

Comentaris: 

Cal dir en primer lloc que “l’error material sense transcendència” que cita 
l’al·legació de l’Informe de la Sindicatura, no fa referència a la participació de 
l’ONGD Pro Mundis, sinó a la incorrecta presentació de la sol·licitud en 
confondre els socis locals com ONGD participants en la xarxa. 
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Pel que fa a la participació de Pro Mundis en els expedients únicament consta la 
referència a aquesta fundació en els informes emesos per l’empresa avaluadora. 
No s’aporta documentació addicional que comporte la modificació de l’Informe 
que, per altra banda, descriu àmpliament la documentació i els tràmits dut a 
terme que consten en l’expedient. 

No s’inclouen les dades de Pro Mundis en els apartats 4.2 i 4.3 de l’Informe, ja 
que com diuen els seus títols sols s’inclouen les dades dels projectes reformulats 
i presentats en octubre de 2008, en els quals no consta aqueixa entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

C. SOBRE ELS PROJECTES 

Al·legació 4ª: 

Apartat 5.2.3. Observacions als projectes reformulats, apartat a) “Adquisició 
d’immobles” de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgina 8 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 S’indica que no hi ha res que al·legar. 

Al·legació 5ª: 

Apartat 5.2.3. Observacions als projecte s reformulats, apartat b) “Assistèn cia 
tècnica i seguiment dels projectes” de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgina 8 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 La Conselleria manifesta que la recomanació realitzada en l’Informe per part de 
la Sindicatura respecte de la conveniència d’un adequat detall de les despeses 
realitzades per assistències tècniques i de seguiment dels projectes, no es 
pertinent, ja que consta en els informes finals suficient material i documentació 
que avalen el treball tècnic realitzat. 

Al·legació 15ª: 

Conclusions - Quarta 
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(Pàgina 23 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

Es reitera el que s’ha dit en l’al·legació 5ª. 

Comentaris a les al·legacions 5ª i 15ª: 

Les despeses que han sigut subvencionades en els dos expedients per 
assistències tècniques pugen a un import elevat, tal com indica l’Informe, per 
això, per a donar un compliment adequat al que preveu l’article 8 del Decret 
201, s’indica en l’Informe que hauria sigut més adequat per a un control més 
eficaç que s’ampliés el detall i les característiques dels treballs tècnics realitzats 
mitjançant una major informació geogràfica de la ubicació de les actuacions per 
realitzar, la descripció i l’evolució dels projectes realitzats, etc. Es tracta, doncs, 
d’una mera recomanació per a un control més eficaç.  

Sobre aquests treballs d’assistència tècnica que preceptivament no formen part 
documental i, per tant, no han de constar necessàriament en els expedients, no 
figuren detalls explicatius o esclaridors dels treballs duts a terme (excepte el 
concepte inclòs en les mateixes factures). Pel que fa a la materialitat dels treballs 
fets en la destinació, el que constava en els expedients era una succinta 
descripció i un informe genèric sobre els objectius, així com unes fotos d’un 
pont sobre un rierol i unes fotos d’aldees sense explicacions o notes esclaridores 
o ampliadores que haguessen millorat la informació.  

Conseqüències les al·legacions 5ª i 15ª en l’Informe: 

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

D. SOBRE EL PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

Al·legació 6ª: 

Apartat 5.2.4. “Pagament de les subvencions”, de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgina 9 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 Es comenta la recomanació feta per la Sindicatura que per a un millor control de 
pagament s’efectue amb posterioritat a la presentació del projecte reformulat. 

 L’al·legació és una justificació. 
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Comentaris: 

 La recomanació d’aquesta Sindicatura té el seu origen en l’Ordre de 
convocatòria, ja que segons indica la base 16.3 “En el cas de no presentar-se la 
reformulació del projecte en el termini indicat amunt, s’entendrà que l’ONGD 
subvencionada renuncia a la subvenció concedida” és a dir, la no presentació de la 
reformulació pot derivar en la renúncia de l’ajuda, quan aquesta ja està abonada al 
beneficiari. D’aquesta manera s’evitaria un hipotètic expedient de reintegrament. Es 
tracta, per tant, d’una indicació per a la millora de la tramitació dels expedients. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

E. SOBRE L’AVALUACIÓ FINAL DELS PROJECTES 

Al·legació 7ª: 

Apartat 5.2.4. “Avaluació final dels resultats”, de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgina 9 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 La Conselleria al·lega que l’avaluació final, d’acord amb la base 20 de la 
convocatòria, ha de valorar el grau de compliment de l’objectiu específic del 
projecte i dels resultats aconseguits, sense que siga necessari indicar els imports 
dels costos reals dels projectes i açò s’ha complit. 

Comentaris: 

Seria de major utilitat que els informes d’avaluació reflectiren els imports 
concrets dels distints projectes realitzats, ja que permetria realitzar una adequada 
comparació amb els pressuposts inicials i fonamentar millor les seues 
conclusions. Formulem així una recomanació a fi que els informes d’avaluació 
recullen i quantifiquen les despeses i inversions dutes a terme. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

  



 

‐ 10 ‐ 
 

F. SOBRE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LE S DESPESES 
REALITZADES I EL SEU PAGAMENT 

Al·legació 8ª: 

Apartat 5.3 “Revisió de la documentació justificativa”, de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgina 10 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 La Conselleria al·lega que la normativa exigeix que s’ha d’acreditar l’abonament  
de les factures, però que com a forma de pagament  no és obligatòria la 
transferència bancària i que el Decret 201 el que preveu és que s’acrediten les 
transferències (si és que n’hi ha). 

 Cal considerar que sí que existeix “evidència suficient, pertinent i vàlida”, 
segons estableix el punt 3.2.4 dels “Principis i normes d’auditoria del sector 
públic” i no sols en l’informe final, sinó també perquè consten les certificacions 
dels socis locals i dels ajuntaments afectats, als quals es refereix fins i tot la 
mateixa Sindicatura de Comptes en els apartats 4.4 i 4.5, que les despeses són 
adequades i necessàries per als fins de la subvenció i prestats en el lloc que 
correspon.  

 El tractament donat per la Generalitat als projectes objecte d’aquest informe 
especial és el mateix que el donat a totes les subvencions en la matèria des que 
es va iniciar la política de cooperació al desenvolupament de la Comunitat 
Valenciana, i aquest tractament mai no s’ha posat en qüestionament ni per part 
de la Sindicatura ni per cap altre òrgan fiscalitzador. 

Al·legació 9ª: 

A les observacions als justifican ts de la despesa realitz ada. - Quadre 8 de  
l’esborrany de l’informe 

(Pàgines 10 a 15 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

Atesa l’extensió de l’al·legació, distingim diversos apartats per a analitzar-los millor: 

a) S’indica que la Conselleria ha admés tant aquells justificants de pagament que 
constaven en l’extracte bancari, com qualsevol document admés en el tràfic 
jurídic mercantil. 
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 Aquest és el criteri seguit per la Generalitat en tots els expedients d’Ajuda a la 
Cooperació per al Desenvolupament. 

 Se cita en l’al·legació una extensa relació de textos legals per a justificar la 
manera d’operar de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. 

 Finalitza el tercer paràgraf de la pàgina 14 d’al·legacions indicant que: “La 
incidència significativa no es considera ajustada a l’argumentació bàsica i ha de 
ser exclosa de l’Informe (conclusió)”. 

b) En relació amb el punt 2 sobre les aportacions locals valorades que s’esmenten 
en el quadre 8 de l’Informe, s’al·lega (pàgina 14 de l’escrit d’al·legacions) que 
es consideren aportacions locals valorades les aportacions en espècie realitzades 
per la contrapart local, a diferència de les aportacions de diners. Les factures a 
les quals es refereix la Sindicatura són despeses justificables i justificades amb 
els corresponents documents, no aportacions locals valorades. 

c) En relació amb el punt 3 del quadre 8 de l’Informe, s’al·lega (pàgina 15 de 
l’escrit d’al·legacions) que atés que no es tracta de béns immobles que 
requereixen document públic, els equips informàtics  als quals es refereix la 
Sindicatura s’entenen adscrits al projecte i no afectats per l’article 30 del Decret 
201/1997. 

Al·legació 11ª: 

Apartat 6. Conclusions - 2, de l’esborrany de l’Informe 

(Pàgines 16 a 20 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

Atesa l’extensió de l’al·legació, distingim diversos apartats per a analitzar-los millor: 

a) L’apartat 2.1 de l’al·legació (pàgines 16 a 19) es refereix a la justificació de les 
despeses, tal com  consta en l’expedient. S’insisteix en els criteris manifestats en 
les al·legacions 8ª i 9ª.a) anteriors. 

b) L’apartat 2.2 de l’al·legació (pàgines 19 i 20) fa referència al pagament de les 
despeses i s’al·lega que es considera que la “incidència” recollida en l’apartat 
6.2 de l’Informe especial, lluny d’ajustar-se a la realitat, pot distorsionar-la. Per 
tant, ja que qualsevol mesura que puga proposar la Sindicatura “per a la millor 
gestió economicoadministrativa del sector públic valencià” (article 11.1 de la 
Llei 6/1985) ha d’estar ineludiblement ajustada al text de la llei, es proposa que 
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la dita incidència siga eliminada del text definitiu de l’Informe a fi d’una major 
correcció i claredat d’arguments i contingut, i a fi d’evitar la distorsió al·ludida. 

Al·legació 14ª: 

Conclusions - Tercera 

(Pàgina 22 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 S’al·lega que “La Sindicatura, en el punt sisé del seu Informe corresponent a 
“Conclusions” expressa en l’apartat segon una consideració respecte d’una part 
de les despeses que ha revisat, que pot resultar equívoca i contradictòria amb el 
contingut dels punts anteriors del seu Informe, pel que fa a la justificació de les 
despeses. I açò és així, quan indica que “respecte a una part de les dites 
despeses, per un import d’1.168.281 euros, l’expedient s’hauria de completar 
perquè consten acreditats els mitjans o la forma de pagament utilitzats, per la 
qual cosa la Conselleria s’hauria d’adreçar a la fundació beneficiària per tal de 
completar la justificació d’aquestes subvencions (vegeu l’apartat 5.3)”. 

 En termes d’auditoria o revisió, si una justificació no està completa, és que no 
està realitzada i, per tant, el justificant concret quedaria invalidat. En aquest 
sentit, l’Informe de la Sindicatura de Comptes no invalida cap justificant dels 
que es troben en els expedients revisats –G001/2008 i G002/2008–, per la qual 
cosa la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania considera que l’Informe de la 
Sindicatura deu referir-se a completar la informació de determinats justificants 
que es troben ens els expedients de referència i no a la seua validesa, la qual no 
es concreta en l’Informe de la Sindicatura, a més a més que, d’acord amb la 
normativa vigent, la forma de pagament no és l’element determinant de 
validació d’un justificant”. 

Comentaris a les al·legacions 8ª, 9ª, 11ª i 14ª: 

Tenint en compte que els temes tractats en les quatre al·legacions són els mateixos, 
informarem de forma conjunta per a facilitar-ne la comprensió: 

a) Sobre els mitjans de pagament, tal com indica la Conselleria en l’al·legació 8ª, 
s’ha d’acreditar de forma fefaent l’abonament de les factures. 

 A tal efecte, l’Ordre de la convocatòria estableix en la base 14.4 que: “L’ONGD 
que presente el projecte sol·licitant la subvenció... obrirà un compte bancari 
exclusiu per al projecte subvencionat. La dita ONGD serà la responsable de la 
gestió dels fons davant de la Generalitat”. Analitzats els moviments bancaris del 
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compte corrent exclusiu per al projecte subvencionat (obert en compliment de la 
base 14.4) no podem constatar l’abonament de determinades despeses indicades 
en els quadres 7 i 8 de l’Informe. 

 No consten tampoc en els expedients els mitjans alternatius utilitzats per la 
fundació beneficiària per al pagament d’aqueixes despeses a Nicaragua. És a dir, 
segons el criteri d’aquesta Sindicatura, davant de la incidència 2 de les 
conclusions, descrita en l’Informe, no s’ha pogut comprovar de forma suficient, 
pertinent i vàlida que els dits pagaments hagen sigut realitzats per la fundació 
encara que en aquest cas i per a una millor comprovació, s’admet la possibilitat 
que aquest aspecte siga completat per la fundació a requeriment de la 
Conselleria, com a òrgan gestor de la subvenció. 

 A més a més, els documents dels expedients s’acrediten mitjançant certificats 
dels socis locals que són aportacions locals (de Nicaragua). 

 Cal tenir en compte la particularitat en aquells expedients en els quals van haver 
unes despeses justificades i pagades a càrrec del compte bancari del projecte que 
adequadament van ser desestimats per la Conselleria. S’entén, doncs, que quant 
a les despeses substitutives d’aquelles, ha de constar expressament en 
l’expedient la documentació suficientment acreditativa del seu pagament. Per 
això no s’escau suprimir el text d’aquesta incidència, encara que el matisem tan 
com indiquem més avant. 

b) Sobre l’afirmació en l’al·legació 8ª que sí existeix “evidència suficient, 
pertinent i vàlida” que  les despe ses són adequades i necessàries  per a les 
finalitats de la subvenció i prestades en el lloc que correspon, cal indicar que: 

- S’ha constatat i així s’indica en l’Informe, que la Conselleria ha donat com a 
justificats les despeses en considerar que acompleixen els requisits formals 
exigits per la normativa. 

-  Tal com es diu expressament en l’apartat 2 (paràgrafs 2 i 3) i en l’apartat 5.3 
de l’Informe i basat en el reiteradament citat manament de les Corts, l’abast 
material del treball de la Sindicatura ha consistit, bàsicament, en la revisió 
dels dos expedients G001/2008 i G002/2008 i dels documents que contenen. 
Per aquest motiu, el nostre treball no ha consistit a obtenir evidència 
suficient, pertinent i vàlida sobre si les factures i justificants que es troben 
en l’expedient, corresponen a despeses necessàries per a les finalitats de la 
subvenció, ni si les obres, béns o serveis que s’hi reflecteixen han sigut 
prestats efectivament en el lloc que corresponga, extrems que solament es 
podrien verificar ampliant les actuacions més enllà del contingut dels 



 

‐ 14 ‐ 
 

expedients, tot incloent-hi l’àmbit de la comptabilitat de les entitats 
beneficiàries, tal com expressament indica l’apartat 5.3 de l'Informe. 

 Amb caràcter general, en la fiscalització de subvencions, per a obtenir 
evidència suficient, pertinent i vàlida sobre l’execució de projectes 
subvencionats, s’ha de realitzar un altre tipus de procediments a més de 
revisar el contingut formal dels expedients, procediments com ara: visitar in 
situ les obres realitzades, examinar els projectes realitzats per arquitectes i 
enginyers, etc. En el present cas la Sindicatura no ho ha realitzat per excedir 
del manament parlamentari, si bé hem revisat els informes emesos al 
respecte per les empreses externes. 

c) Pel que fa a l’última afirmació de l’al·legació 8ª, si la Sindicatura no ha realitzat 
en altres ocasions observacions com les indicades en el present Informe, és 
perquè en els expedients que, si escau, puga haver fiscalitzat, no s’observaren les 
mateixes circumstàncies. 

 L’afirmació que es fa en l’al·legació 14ª (pàgina 23) sobre que “la Sindicatura, 
des de l’any 1996,..., ha considerat com a forma vàlida de justificació qualsevol 
de les admeses en el tràfic mercantil”, és una obvietat, ja que no podríem actuar 
contra dret. Això sense perjudici que la Sindicatura, d’acord amb les plenes 
competències que li atribueix al respecte la normativa aplicable, també 
comprova quan ho considera pertinent l’execució material de les accions 
subvencionades i el seu pagament efectiu, conformement amb els informes que 
amb caràcter general du a terme segons els seus programes anuals d’actuació. 

d) Quant a l’al·legació 9ª.b), tal com indiquem en l’Informe, totes les que 
s’assenyalen com aportacions locals valorades  estan certificades d’aqueixa 
manera pels socis locals, d’acord amb la documentació que consta en els 
expedients examinats. 

e) Respecte a l’al·legació 9ª.c) sobre els equips informàtics, cal indicar que 
l’article 30 del Decret 201/1997, no es refereix a immobles, sinó a béns en 
general, per la qual cosa sobre els dits equips hauria de constar la seua cessió 
formal. 

f) No estava inclòs en l’abast del treball realitzar interpretacions jurídiques per les 
raons exposades amb anterioritat. 

Conseqüències de les al·legacions 8ª, 9ª, 11ª i 14ª de l’Informe: 

 El segon paràgraf de l’apartat 6.1 de l’Informe queda redactat així: 
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 “En l'escrit d'al·legacions, la Conselleria argumenta sobre determinades 
particularitats de la tramitació i resolució dels expedients d'aquestes 
subvencions, tot manifestant que el seu tractament ha sigut el mateix que han 
donat als altres, des que començà la política de cooperació al desenvolupament. 
A aqueix efecte, es recomana de requerir una major concreció en els informes 
externs que s'efectuen en aqueix sentit i en els expedients.” 

 L’apartat 6.2 de l’Informe, després del primer punt i seguit, quedarà redactat 
així: 

 “Atés que, en la documentació revisada, ha quedat acreditat que la Conselleria 
va desestimar adequadament determinats justificants que havien sigut pagats a 
càrrec del compte corrent de la subvenció i substituïts per uns altres (apartat 
5.2.3 d'aquest Informe), la Sindicatura considera que, en relació amb despeses 
per import d'1.168.281 euros, calia haver completat aquests expedients, perquè 
hi consten com a acreditats els mitjans o les formes de pagament utilitzats; per 
aquesta raó, la Conselleria s'hauria de dirigir a la fundació beneficiària, a 
l'objecte de completar la justificació d'aqueixes subvencions (vegeu l'apartat 
5.3).” 

G. D’ALTRES 

Al·legació 12ª: 

Conclusions - Primera 

(Pàgina 20 de l’escrit d’al·legacions) 

Al·legació 13ª: 

Conclusions - Segona 

(Pàgina 20 de l’escrit d’al·legacions) 

Al·legació 17ª: 

Conclusions - Sisena, setena, vuitena i novena 

(Pàgina 24 i 25 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de les al·legacions 12ª, 13ª, 17ª: 

 No es tracta d’al·legacions pròpiament dites. Són consideracions i conclusions 
de l’al·legant que no es valoren ni necessàriament compartim. 

Conseqüències en l’Informe: 
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No es modifica el contingut de l’Informe. 

Al·legació 16ª: 

Conclusions - Cinquena 

(Pàgina 23 de l’escrit d’al·legacions) 

Resum de l’al·legació: 

 Es tracta d’una informació sobre les conclusions de l’Informe de Control 
Financer Permanent de la Intervenció Delegada per a l’exercici de 2008. 

Comentaris: 

 Es tracta d’una informació addicional de caràcter general respecte al Control 
Financer Permanent de la Intervenció Delegada per a l’exercici de 2008. 

Conseqüències en l’Informe: 

 Afegir al final de l’apartat 6 de l’Informe un paràgraf que diga: “En al·legacions, 
la Conselleria indica que, en les conclusions de l'Informe de Control Financer 
Permanent de la Intervenció Delegada per a l'exercici de 2008, no s'han detectat 
errors significatius en la gestió dels expedients, i que –segons manifesta– tots els 
expedients fiscalitzats han sigut degudament tramitats.”. 

H. CORRECCIONS TÈCNIQUES 

 A fi de fer més comprensible tot l’apartat 5.2.3, es dóna una nova redacció al 
primer paràgraf d’aqueix apartat, fent referència a la informació disponible en 
altres apartats de l’Informe. 

 “Els dos projectes inicialment presentats el 02/06/2008 van ser reformulats a 
causa de la reducció de l’import subvencionable proposada per l’empresa 
externa contractada per a l’avaluació dels projectes, tal com s’ha exposat en 
l’apartat 5.2.1 anterior. Els pressuposts dels projectes reformulats (sense alterar 
substancialment els objectius i les activitats inicialment proposats), presenta el 
desglossament següent:” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 

VOT PARTICULAR 

 

 



Vot particular a l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l’informe especial sobre la 
revisió dels expedients G001/2008 i G002/2008 d’ajudes a la cooperació 
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Vot particular que formula An tonio Mira-Perceval Pastor, s índic de comptes,  
parcialment discrepant de l’Acord adoptat pe l Ple del Consell de la Sindicatura  de 
Comptes, en la seua sessió de 8 d’ abril de 2011, pel qual s’aprova l’Informe 
especial sobre la revisió  dels expedients G001/ 2008 i G002/2008 d’ajudes a la 
cooperació de la Conselleria de Solidaritat  i Ciutadania, realitz at a petició de les 
Corts Valencianes de data 10 de novembre de 2010. 

Amb el màxim respecte als meus col·legues del Consell de la Sindicatura que han 
format la majoria que ha aprovat l’Informe especial de referència, considere la meua 
obligació de deixar constància, per mitjà del present vot particular, de les raons que 
m’han dut a no donar el meu suport al citat Informe. 

El present vot particular es fonamenta en els motius que tot seguit expose: 

1. Antecedents 

1r) Tal com indica l’apartat 1 (introducció) de l’Informe aprovat pel Consell de la 
Sindicatura, les Corts Valencianes acordaren sol·licitar a la Sindicatura que “de forma 
prioritària i amb la màxima urgència audite i fiscalitze els expedients” de referència. Si, 
a més a més, consultem el Diari de Sessions de les Corts, podem comprovar que el 
portaveu del grup que proposa la iniciativa , en la dita sessió, va manifestar en la seua 
intervenció, el desig que es fes una “fiscalització exhaustiva” dels citats expedients 
(vegeu la pàgina 16.923 del Diari de Sessions, número 142 del dia 10 de novembre de 
2010). 

2n) L’abast del treball de la Sindicatura, tal com indica l’apartat 2 de l’Informe, s’ha 
limitat a la “revis ió dels dos expedients c itats i dels documents que contenen, a més 
d’alguna documentació addicional relacio nada, sol·licitada durant el treball de  
camp i facilitada per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania”. sense efectuar “una 
comprovació in situ de la realització de les obres, serveis i activitats subvencionades; a 
falta d’això, hem revisat diversos certificats i informes d’execució que es troben en 
l’expedient. Tampoc no s’han realitzat actuacions en l’àmbit de la comptabilitat de 
les entitats beneficiàries”. 

3r) Amb aquest abast, s’ha desenvolupat el treball d’auditoria que es recull en els 
apartats 4 i 5 de l’In forme que, a judici meu, reflecteixen molt b é el contin gut 
essencial dels expedients objecte de l’Informe de la Sindicatura. 

4t) En l’apartat 6 s’indiquen les conclusions de l’Informe referides, la primera, al 
requisit d’experiència i, la segona, a la insuficient justificació del pagament  per part 
de la ONGD beneficiària, d’un import d’1.168.281 euros. 

2. Qüestions objecte del vot particular 

Gràcies a l’excel·lent treball realitzat per l’equip d’auditoria sota la direcció del síndic 
encarregat de l’Informe, el meu vot particu lar es cenyeix exclusiv ament a dues 
qüestions: l’apartat de conclusion s recollit en la pàgina  26 de l’Informe i l’abast 
del treball. 
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2.1 Objeccions a l’apartat de conclusions 

La primera de les conclusions  de l’Informe es refereix fonamentalment al requisit 
d’experiència exigit en la base 1 de l’Ordre de convocatòria, encara que hi ha  una 
remissió a l’apartat 5.2.2 de l’Informe a fi de cridar l’atenció de determinades 
observacions sobre la participació de l’ONGD en xarxa. 

En la meua opinió, hauria sigut més adequat tractar per separat les dues qüestions, 
ja que el requisit de presentar p rojectes mitjançant l’a grupació de dues o més 
ONGD apareix en un lloc dis tint al requisi t d’experiència i, a més,  hauria sig ut 
possible complir aquell sense complir aquest. 

Passe a analitzar en primer lloc el requisit de presentar-se en xarxa “mitjançant 
agrupacions de dues o més ONGD ” (punt primer de l’Ordre de 28 de març de 2008, 
DOCV número 5.735, de 4 d’abril de 2008, pàgina 55.247) sent “requisit 
imprescindible per a accedir a les  subvencions que les ONGD, ja siguen líders o 
membres de l’agrupació, disposen de seu central o delegació permanent, real i 
efectiva en el territo ri de la Comunitat Valenciana, amb presència i estructura en 
el seu territori” (punt tercer 2 de la citada Ordre, pàgina 55.248). 

Tal com indica l’apartat 5.2.2 de l’Informe, tant en les sol·licituds d’ajudes presentades 
el 2 de juny de 2008 com en els projectes reformulats presentats el 30 d’octubre de 2008 
(el resum del qual s’inclou en els apartats 4.2 i 4.3 de l’Informe), consta la Fundació 
CYES com l’ONGD única i líder, sense que conste en els ex pedients la presentació 
formal de la sol·licitud  per a la participació de Pro Mun dis, amb l’acreditació del 
compliment dels requisits exigits per la normativa, en tre els quals es troba el 
domicili a la Comunitat Valencia na. Per això, l’Informe hauria d’haver recollit 
una conclusió amb una redacció anàloga a la següent: 

1.  No queda acreditat en els exped ients el compliment dels requisits recollits en 
els punts primer i tercer 2 de l‘Ordre de convocatòr ia, raó per la qual no es 
s’haurien d’haver concedit les su bvencions objecte d ’aquest Informe (veg eu 
l’apartat 5.2.2). 

D’altra banda, i encara que de la lectura de  l’Informe complet de la Sindicatura és 
palès l’incompliment del requisit de l’experiència, a judici meu, la lectura aïllada 
de la primera de les  dues conclusion s que recull, po dria induir a error , ja que 
l’expressió “no existeix cap altra documentació justificativa addicional sobre el 
compliment, per part de l’entitat beneficiària de les subvencions i de l’ONGD en xarxa, 
dels requisits d’experiència prèvia exigits...” es podria interpretar en el sentit que sí hi 
ha una documentació justificativa de l’experiència i que és “l’Informe motivat i 
posterior conclusió favorable de l’empresa consultora” quan això no s’hauria 
d’interpretar en aquest sentit. 

Expose a continuació els meus arguments en relació amb la qüestió de l’experiència. 

Ja que en l’apartat 5.2.1 de l’Informe es recull literalment la base 1 de l’Ordre de la 
convocatòria referida a l’experiència prèvia de totes les ONGD que participen en 
l’agrupació per al treball en xarxa, omet ací la seua reproducció. 
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D’altra part, l’informe de l’empresa avaluadora (una UTE) és de data 28 de juliol de 
2008 i ha de tractar necessàriament sobre la documentació recollida en els expedients 
fins a la dita data i que, segons la cronologia exposada en el punt 4.1 de l’Informe, era: 

-  Ordre de 28 de març de 2008 (DOCV de 4 d’abril de 2008). 

-  Sol·licituds presentades amb data 2 de juny de 2008. 

- Requeriments per a esmenar els defectes i per a presentar la documentació 
 complementària de data 9 de juny de 2008. 

- Documentació addicional presentada amb data 18 de juny de 2008, com a 
 resposta al requeriment anterior. 

A més i tal com s’esmenta en l’apartat 5.2.2, hi ha un escrit de la Fundació CYES de 
data 16 de juny de 2008 (al qual s’adjunta una certificació de l’ONGD Pro Mundis), del 
qual no consta registre d’entrada, però que podria haver format part de la documentació 
posada a disposició de l’empresa avaluadora. 

Quan en la  conclusió, de la qual dissentisc, es diu “s ense que existisca una altra  
documentació justificativa addicional” (a l’”informe motivat i posterior conclusió 
favorable a l’empresa consultora”) resulta  evident que entre la documentació que 
he relacionat adés, la Sindicatura no ha  trobat cap justificació del compliment del 
requisit de l’experièn cia. De fe t en l’in forme d’al·legacions (Comentaris a les 
al·legacions 2ª i 10ª) es diu: “en relació a mb l’acreditació de l’experiència , se 
suporta en l’informe emès de l’empr esa avaluadora, sense que existisca en 
l’expedient documentació acreditativa ap ortada per les fundacions beneficiàries” . 
És més, la mateixa empresa avaluadora, apunta com a debilitat, en relació amb la 
Fundació CYES, que “la seua experiència és la formació” i tot i això, considera que 
“L’experiència manifestada en tots els casos per les entitats beneficiàries, s’ha 
considerat adequada per a la realització dels projectes conformement a la base 1 de 
l’annex I de l’Ordre de convocatòria”, quan l’experiència exigida en aquesta base 
consisteix literalment en “la realització de projectes en el país i sector o sectors del 
projecte”. Per tot això, si es vol esmentar l’empresa avaluadora del projecte en les 
conclusions, tan sols pot ser per a posar en qüestió la bondat de l’informe d’avaluació i 
el rigor amb què va ser realitzat. Atès que el requisit d’experiència ha de ser complit per 
totes les ONGD participants en el projecte en xarxa i la Fundació CYES no l’acompleix, 
crec innecessari estendre’m sobre els detalls de la falta d’evidència sobre el compliment 
de l’experiència per part de l’ONGD Pro Mundis, la participació efectiva de la qual en 
el projecte resta qüestionada en el cos de l’Informe de la Sindicatura. 

Per un altre costat, en l’al·legació segona de l’escrit d’al·legacions presentat per la 
Conselleria de Sanitat i Ciutadania, referida al compliment de la base 1 de l’annex 1 de 
l’Ordre de convocatòria (requisits d’experiència), la Conselleria diu que s’han aplicat 
“criteris amplis d’interpretació de les bases de forma homogènia i més favorable per a 
totes les ONGD participants”, i oblida que la Resolució del conseller de data 22 d’agost 
de 2008, va denegar la subvenció sol·licitada a una ONGD, precisament per “no reunir 
els requisits exigits en la convocatòria d’acord amb el que estableix l’apartat tercer i la 
base 1 de l’Ordre de convocatòria” (vegeu les pàgines 77.734 i 77.735 del DOCV de 3 
de setembre de 2008), i el fet que potser que alguna ONGD no presentés sol·licituds per 
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ser conscient que no reunia el requisit d’experiència exigit en l’Ordre de convocatòria i 
que, tanmateix, no tingués menys experiència que la Fundació CYES. 

Per tot aix ò, l’Informe hauria d’haver recollit una conclusió amb  una redacció 
anàloga a la següent: 

2. Malgrat l’Informe de l’empresa cons ultora, no existeix documentació 
justificativa en els ex pedients revisats del compliment per part de 
l’entitat beneficiària de  les subvencions, d els requisits d’experiència 
prèvia exigits en la base 1 de l’Or dre de convocatòria, raó per la qual 
no s’haurien d’haver concedit les subvencions objecte d’aquest Informe 
(vegeu l’apartat 5.2.1). 

A més a més , dels requisits d’agrupació en xarxa i d’experiència, caldria haver 
esmentat també, en l’apartat de conclusi ons, allò relatiu a l’adquisició d’immobles 
al que es refereix l’apartat 5.2.3 a) de l’Informe. 

Les propostes en plantejar la posada  en marxa  d’”una ofic ina tècnica 
coordinadora de tasques relacionades amb ajudes sol·licitades o per sol·licitar” de 
la Fundació CYES, no resulten compatible s amb el compliment de l’article 30 del 
Decret 201/1997, que estableix que “Tots els béns, de qualsevol classe, adquirits a 
càrrec del Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament, seran propietat 
dels destinataris del projecte o del soci local que participe en la seua execució...” 

Per tot aix ò, l’Informe hauria d’haver recollit una conclusió amb  una redacció 
anàloga a la següent: 

3. Ja que la major part de les subven cions sol·licitades es destinava  a 
l’adquisició d’immobles per a la Fundació CYES, incomplint el que  
estableix l’article 30 del Decret 201/1997, no s’haurien d’haver concedit 
les subvencions objecte d’aquest Info rme, en els termes en què van ser 
concedides. (Vegeu l’apartat 5.2.3.a). 

La segona de les conclusions de l’Informe aprovat, indica que una part de les despeses, 
per un import d’1.168.281 euros, necessiten “completar la justificació” “perquè consten 
acreditats els mitjans o les formes de pagament utilitzats”. La conclusió fa referència a 
les xifres recollides en el punt 2 del quadre 8 de l’Informe , és a dir, als “Justificants 
dels quals no consta el pagament per l’extracte bancari del compte obert per a la gestió 
de la subvenció, la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ha considerat com a 
documents justificatius suficients de les despeses realitzades...”. L’Informe, a més, en 
el mateix quadre 8, indica a continua ció que “Els imports anteriors estan 
certificats com aportacions lo cals valorades, realitzades pels socis  locals 
(acompanyades de factures i/o rebuts)”. És a dir, segons els expedients, es tracta 
d’aportacions locals i no d’aportacion s fetes per la Fu ndació CYES. Per ta nt, 
l’Informe hauria d’haver recollit una conclusió amb  una redacció anàloga a la 
següent: 

4.  No hi ha constatació en l’expedien t que una part de les despeses, per un 
import d’1.168.281 euros, haja sigut pagada per la Fundació CYES, per la 
qual cosa la Conselleria hauria d ’haver iniciat el corres ponent expedient 
de reintegrament pel dit import. (Vegeu l’apartat 5.3). 
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Després de les conclusions que al meu parer  s’haurien d’haver inclòs en l’apartat 
6, caldria afegir un paràgraf addicional amb un text anàleg al següent: 

Sense perjudici de la conclusió anterior, i com a conseqüència de les tres primeres 
conclusions, l’òrgan concedent ha de revis ar d’ofici d’acord amb el que estableix 
l’article 36 de la Llei General de Subven cions, a fi d’anul·lar les subvencions 
atorgades i reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes per la Fundació 
CYES, amb l’aplicació, si s’escau, del que estableix l’article 91 i següents del text 
refós de la Llei d’Hisenda Pública de la  Generalitat Valenciana i l’art icle 38 i 
següents de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes. 

2.2 Objeccions a l’abast 

El mateix Informe de la Sindicatura, en el primer paràgraf de l’apartat 2 (Objectiu i 
abast del treball), indica que “La Sindicatura ha emès el present Informe especial amb la 
finalitat de proporcionar a les Corts informació d’utilitat sobre els expedients... i no 
constitueix cap fiscalització de regularitat”. 

Tenint en compte el que recull el primer dels antecedents exposats més amunt, segons el 
qual es va sol·licitar a la Sindicatura “que audite i fiscalitze”, hauria sigut més adequat 
realitzar una fiscalització de regularitat en compte d’un Informe per a proporcionar a les 
Corts “informació d’utilitat”. I no cal oblidar que segons els Principis i Normes 
d’Auditoria del Sector Públic, s’entén fiscalització, “el control efectuat sobre el sector 
públic per òrgans institucionals, que consisteix a realitzar diferents tipus d’auditoria, 
aprofundint especialment en el compliment de la legalitat”. És a dir, hauria sigut 
convenient aprofundir en el compliment de la legalitat pel que fa a la concessió de 
les subvencions i quant a l’adequada destinació donada als fons públics. 

Amb aquesta finalitat, hauria sigut necessari, si més no, i sense necessitat de realitzar el 
treball de camp a Nicaragua, accedir a la documentació comptable i d’una altra índole 
de l’ONGD beneficiària, i comprovar els seus moviments comptables, els comptes 
dipositats en el Registre Mercantil i el contingut dels estudis i treballs que poden 
justificar el pagament de quantitats molt importants a empreses consultores. 

En concret, un major abast hauria permés  verificar la condició de “despeses 
subvencionables” i el compliment dels  requisits de concurrència d’acord amb 
l’article 31 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, Gene ral de Subvencions, de les 
despeses que es recullen en el quadre 4 de l’Informe. 

A continuació expose determinades circumstàncies que s’han posat de manifest des de 
l’inici del treball realitzat per la Sindicatura fins a la data d’aprovació de l’Informe 
tramés a les Corts i que confirmen la conveniència que s’ampliés l’abast, almenys pel 
que fa a les despeses recollides en el quadre 4. 

- L’import dels serveis d’assessorament, consultoria i enginyeria (208.352.48 
euros en cadascun dels expedients, sumant la xifra de 416.704,96 euros), resulta 
cridaner si el comparem amb les activitats realitzades i el cost previst, d’acord 
amb els projectes presentats i el contingut dels informes d’avaluació final. 
(Vegeu les punts 4.4 i 4.5 de l’Informe). 
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- Les factures pels serveis d’assessorament, consultoria i enginyeria esmentades 
adés són de data 11 de setembre de 2008, quan, segons els projectes reformulats, 
presentats el 30 d’octubre de 2008 i la comunicació efectuada per la Fundació 
CYES amb data 4 de març de 2009, el termini d’inici de l’execució dels dos 
projectes era el 3 de novembre de 2008. (Vegeu les punts 4.2, 4.3 i 4.6 de 
l’Informe). 

- Les despeses de “gestió del projecte, derivada de la formulació, seguiment i 
avaluació” (66.672,79 euros en cada un dels expedients, sumant la xifra de 
133.345,58 euros), corresponen a una imputació parcial d’una factura per import 
de 136.624,57 euros, el concepte de la qual és “Assessorament i consultoria per 
a la planificació, gestió i execució de les activitats desenvolupades per la 
Fundació CYES” i és de data 15 d’abril de 2009. Aquesta factura està emesa per 
una societat les operacions de la qual començaren el 23 de març de 2009 i que, 
per tant, podria haver tingut dificultats per a participar en la planificació i gestió 
d’uns projectes iniciats el 3 de novembre de 2008, segons la Fundació CYES. Es 
dóna la circumstància, a més, que el nom i els cognoms de dos persones que han 
estat en nòmina de la Fundació CYES fins al final d’abril de 2009 (segons la 
documentació examinada que es relaciona en l’apartat 2) coincideixen amb el 
nom i els cognoms d’aquells que figuren o han figurat com administradors únics 
de la mercantil proveïdora, segons la informació del registre mercantil accessible 
per Internet. 

Com diu l’últim parà graf de l’Informe aprovat, “la realització dels procediments 
d’auditoria addicionals als prevists en l’ab ast descrit en l’apartat 2 de l’Informe, 
podrien comportar canvis en els conclusion s...”. El mateix podr íem dir en relació  
amb les conclusions exposades en aquest vot particular. 

València, 8 d’abril de 2011 

 

 

Antonio Mira-Perceval Pastor 
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