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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat els comptes anuals de l’exercici 
2018 del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, on s’emet una 
opinió amb deu excepcions, entre les quals cal destacar: 

- El compte “Construccions” de l’epígraf “Béns del patrimoni artístic” 
de l’immobilitzat material del balanç inclou l’edifici denominat 
Centre del Carme, comptabilitzat per un import d’1.930.025 euros, 
sense que conste documentació suport d’aquesta valoració. 

- Es troba comptabilitzada per un import de 77.425 euros l’autorització 
d’ocupació temporal de l’edifici Banys de l’Almirall, de baixa des 
d’octubre de 2016, per la qual cosa l’immobilitzat material i el 
patrimoni del balanç es troben sobrevalorats en aquest import. 

- El compte 4751, “Hisenda pública creditora per retencions 
practicades”, reflecteix una diferència per un import d’11.915 euros, 
que no s’ha pogut conciliar amb la documentació suport facilitada. 

- El Consorci ens ha facilitat una relació de les obres d’art, sense que 
en conste la valoració ni l’aprovació per l’òrgan competent. 
Conseqüentment, no s’ha reflectit en els comptes anuals i, per tant, 
desconeixem l’efecte que podria tindre en aquests. 

- En l’inventari dels catàlegs i altres productes no consta la seua 
valoració ni s’ha vist reflectit comptablement i, per tant, 
desconeixem quin podria ser l’efecte sobre els comptes auditats. 

En les conclusions sobre la fiscalització del compliment de la legalitat, la 
Sindicatura detalla els incompliments significatius de la normativa 
aplicable al Consorci, entre els quals podem destacar: 

- El Consorci no ha adaptat els seus estatuts a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

- El Consorci no ha sol·licitat autorització de la massa salarial de 
l’exercici 2018 a la conselleria amb competències en matèria 
d’hisenda. Tampoc ens consta que s’haja autoritzat la massa salarial 
de l’exercici 2017 ni la de 2019. 

- Quant al personal laboral temporal, en quatre contractacions no s’ha 
justificat en l’expedient que s’haja iniciat el procés de selecció per a 
la cobertura definitiva d’aquests llocs de treball. 

- En diferents expedients s’ha posat de manifest una sèrie 
d’incompliments detallats en l’apartat 9.3.1 de l’apèndix de 
l’Informe.  
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- No ens han facilitat els expedients relacionats amb els serveis de 
seguretat, neteja i manteniment de les instal·lacions de 
climatització. 

Finalment, l’Informe inclou un total de disset recomanacions per a 
millorar la gestió del Consorci, entre les quals podem assenyalar les 
següents: 

- El Consorci ha de posar més èmfasi en l’elaboració dels comptes 
anuals amb la finalitat que continguen tota la informació requerida 
en el PGCPGV. 

- Els expedients de personal han d’estar complets, actualitzats i 
ordenats, i preveure tota la documentació que acredite els conceptes 
retributius.  

- Hauria d’elaborar-se un reglament intern on s’establisquen les 
funcions i responsabilitats dels òrgans competents en matèria de 
personal. 

- Les disposicions de fons dels comptes bancaris s’han de realitzar de 
manera mancomunada. 

- Els contractes menors subscrits pel Consorci s’han de publicar en el 
perfil de contractant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

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

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de 
cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. També hem calculat els 
percentatges sobre els valors exactes i no sobre els arredoniments. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2019 (PAA2019), ha fiscalitzat els 
comptes anuals de l’exercici 2018 del Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana.  

El Consorci es va constituir per mitjà de l’Acord de 5 de març de 1996, del 
Consell, de les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València i dels 
ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana i València, com una entitat 
amb personalitat jurídica pròpia, independent i amb plena capacitat 
jurídica i d’obrar per al compliment de les seues finalitats. 

Per mitjà del mateix Acord del Consell es van aprovar els estatuts del 
Consorci, dels quals s’ha modificat únicament l’article 15.a a través de 
l’Acord de 22 de setembre de 1998, del Consell. 

Els comptes anuals del Consorci que es presenten segons el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2018, el compte de resultat economicopatrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat 
en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS  

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

D’acord amb l’article 6 dels estatuts del Consorci, els òrgans de govern són 
el Consell General, el president i la Comissió Executiva. Així mateix, 
aquest article estableix com a òrgan consultiu la Comissió 
Cientificoartística i com a òrgan tècnic de gestió, el gerent. 

Aquesta fiscalització s’ha realitzat sobre els comptes anuals del Consorci 
de l’exercici 2018, que estan pendents d’aprovació.  

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

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169, de 14.11.2017). 
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La Intervenció General de la Generalitat (IGG) va presentar aquests 
comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa 
aplicable, el 28 de juny de 2019. No obstant això, l’informe d’auditoria de 
regularitat dels comptes anuals que realitza la IGG amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria es va efectuar posteriorment, el 26 de 
setembre de 2019, una vegada superat el termini establit en la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. Aquest informe conté una opinió favorable 
amb excepcions. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

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

En l’àmbit de l’auditoria de compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió s’ha limitat bàsicament a l’aplicació de 
procediments analítics i activitats d’indagació. No hem dut a terme una 
auditoria sobre el compliment general de la normativa i, per tant, les 
nostres conclusions proporcionen només seguretat limitada, d’acord amb 
el treball realitzat.  

Considerem que l’evidència de fiscalització obtinguda proporciona una 
base suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria financera amb 
excepcions i per a fonamentar les nostres conclusions sobre el 
compliment de determinades obligacions legals i reglamentàries. 
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4. AUDITORIA FINANCERA  

4.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

En relació amb els comptes anuals del Consorci de l’exercici 2018: 

a) El compte de “Construccions” de l’epígraf “Béns del patrimoni 
artístic” de l’immobilitzat material del balanç a 31 de desembre de 
2018 inclou l’edifici denominat Centre del Carme, seu del Consorci i 
centre d’exposicions l’ocupació temporal del qual va ser autoritzada 
per la Resolució de 12 de juny de 2013, de la Subsecretaria de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per un període d’un any, 
prorrogable tàcitament fins a un màxim de deu anys. 

Aquest immoble figura comptabilitzat en l’actiu del balanç per 
import d’1.930.025 euros, sense que ens hagen facilitat la 
documentació que suporte aquesta valoració. Per tant, no podem 
estimar l’efecte que pot tenir la comptabilització adequada d’aquest 
fet sobre els comptes anuals de l’exercici 2018. 

b) Així mateix, en el compte de “Construccions” es mostra 
comptabilitzat per import de 77.425 euros l’autorització d’ocupació 
temporal de l’edifici Banys de l’Almirall. No obstant això, amb data 4 
d’octubre de 2016 el sotssecretari de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport va dictar una resolució per mitjà de la 
qual s’accepta la renúncia del Consorci a la continuació de la tercera 
pròrroga tàcita anual de l’autorització d’ocupació temporal, per la 
qual cosa l’immobilitzat material i el patrimoni del balanç del 
Consorci es troben sobrevalorats en aquest import. 

c) En l’apartat 8.2 de la memòria dels comptes anuals s’ha informat que 
l’immobilitzat material rebut en cessió puja a 2.355.449 euros. No 
obstant això, dins d’aquest import hi ha comptabilitzats 348.000 
euros que corresponen a uns fons documentals que són propietat del 
Consorci i, per tant, s’haurien d’haver inclòs dins de l’apartat de 
l’immobilitzat material propi.  

d) La composició i valoració de l’immobilitzat no es troben recollides en 
un inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici que en 
permeta la conciliació amb els registres comptables.  

En conseqüència, no s’ha pogut verificar la raonabilitat del saldo de 
l’amortització acumulada a 31 de desembre de 2018 i el consegüent 
efecte de l’amortització anual en el compte del resultat 
economicopatrimonial de l’exercici 2018.  

e) En el capítol 4 d’ingressos s’ha comptabilitzat per error dues vegades 
l’aportació per import de 75.000 euros d’un dels ens consorciats, per 
la qual cosa el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria, els 
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deutors pressupostaris del balanç i els ingressos del compte del 
resultat economicopatrimonial estarien sobrevalorats en aquest 
import. En l’exercici 2019, el Consorci ha procedit a anul·lar-lo. 

f) L’import de les obligacions anul·lades d’exercicis tancats dels 
comptes anuals de l’exercici es troba sobrevalorat en 80.000 euros i 
els pagaments infravalorats, en la mateixa quantitat, a causa d’un 
error en l’elaboració dels comptes anuals, sense que tinga efecte en 
el saldo final de les obligacions pendents de cobrament a 31 de 
desembre. En l’exercici 2019, el Consorci ha procedit a esmenar-lo. 

g) El compte 4751, “Hisenda pública creditora per retencions 
practicades”, reflecteix una diferència per import d’11.915 euros que 
no ha pogut ser conciliada amb la documentació suport facilitada pel 
Consorci. 

h) El Consorci ens ha facilitat una relació de les obres d’art donades i 
comprades, sense que en conste ni la valoració ni l’aprovació per 
l’òrgan competent. Conseqüentment el contingut d’aquesta relació 
no es reflecteix en els comptes anuals i, per tant, desconeixem 
l’efecte que hi podria tenir. 

i) El Consorci ens ha facilitat dues llistes diferents de l’inventari dels 
catàlegs i altres productes similars amb diferent contingut durant el 
treball de camp, però en cap en consta la valoració ni s’ha vist 
reflectit comptablement i, per tant, desconeixem quin podria ser 
l’efecte sobre els comptes auditats. 

j) La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2018 presenta certes 
mancances informatives que es comenten detalladament en 
l’apèndix d’aquest informe i que afecten despeses de personal, 
contractació, immobilitzat, compromisos de despeses a càrrec 
d’exercicis futurs, modificacions pressupostàries, incorporació de 
romanents de crèdit i aplicació del romanent de tresoreria. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte per l’efecte de les excepcions descrites en 
l’apartat “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals 
adjunts expressen, en els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de desembre de 2018, 
així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a 
l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que hi resulta aplicable i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables que conté. 
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4.3 Paràgraf d’èmfasi 

En l’apartat 6.3 de la memòria es mostra que el principal recurs financer 
del Consorci és la consignació anual de les lleis de pressupostos de la 
Generalitat, que es comptabilitza en el capítol 4 del seu pressupost 
d’ingressos. 

5. FISCALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Conclusions sobre el compliment de la legalitat  

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2018 incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, que es detallen en l’apèndix. A continuació 
enumerem les més destacades: 

Adscripció del Consorci 

a) El Consorci no ha adaptat els seus estatuts a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per això no hi consta 
l’Administració pública a la qual està adscrit, ni les aportacions que 
han de realitzar els seus membres ni les causes de dissolució.  

No obstant això, segons la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, el Consorci està 
adscrit a la Generalitat i es troba integrat en els seus pressupostos.  

Personal 

b) El Consorci no ha sol·licitat autorització de la massa salarial de 
l’exercici 2018 a la conselleria amb competències en matèria 
d’hisenda i, per tant, tampoc ha remés el certificat de les retribucions 
salarials satisfetes i meritades en l’exercici anterior ni la informació 
relativa a la contractació temporal, de manera que s’incompleix 
l’article 34 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de 
la Generalitat per a l’exercici 2018. Tampoc ens consta que s’haja 
autoritzat la massa salarial de l’exercici 2017 ni la del 2019. 

c) Quant al personal laboral temporal, hi ha una contractació amb 
efectes des del 16 de maig de 2007 i una altra des del 15 de maig de 
2008 que han superat el límit de duració establit en l’article 15 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors per als contractes de duració 
determinada.  

Així mateix, hi ha dues contractacions realitzades en l’exercici 2018 
amb la modalitat de contracte temporal d’interinitat per a cobrir el 
lloc durant el temps que dure el procés de selecció i promoció per a 
la seua cobertura definitiva. No obstant això, no s’ha justificat en 
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l’expedient que s’haja iniciat el procés de selecció per a la cobertura 
definitiva d’aquests llocs de treball en el moment de la contractació.  

d) Com a resultat de la mostra seleccionada d’expedients de personal, 
s’ha posat de manifest que no hi consta la resolució de concessió de 
triennis, de reconeixement de serveis previs o cap altra 
documentació de la qual es desprenga l’antiguitat del personal. Per 
tant, no s’ha pogut verificar si els conceptes percebuts en concepte 
d’antiguitat de la prova de nòmines són correctes. Tampoc consta en 
l’expedient el número de la relació de llocs de treball (RLT) que ocupa 
cada un d’ells. 

Contractació 

e) En l’expedient CMCV/CON/113, adjudicat per procediment negociat 
sense publicitat, no queda prou documentat l’objecte del contracte 
ni consten documents essencials que han d’integrar un expedient de 
contractació com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient per l’òrgan de 
contractació, l’aprovació del plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), l’informe previ del servei jurídic, la determinació 
del valor estimat i del pressupost base de licitació, el plec de 
prescripcions tècniques, l’adjudicació motivada de l’òrgan de 
contractació, la publicació de l’adjudicació i formalització en el perfil 
de contractant, la determinació de la capacitat i la solvència de 
l’empresari, així com altres aspectes enumerats en l’apartat 9.3.1 de 
l’apèndix. 

f) En l’expedient de contractació CMCV/CAS5/2018 no consten 
elements essencials que han d’integrar els expedients de 
contractació, com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient, el mètode de 
càlcul del valor estimat i el desglossament del pressupost de licitació 
en el plec de clàusules administratives particulars, així com altres 
aspectes enumerats en l’apartat 9.3.1 de l’apèndix.  

g) En l’expedient de contractació CMCV/CAS6/2018 no consten 
elements essencials que han d’integrar els expedients de 
contractació, com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient, la 
determinació adequada del criteri d’adjudicació, el mètode de càlcul 
del valor estimat, el desglossament del pressupost de licitació en el 
plec de clàusules administratives particulars i la motivació de 
l’adjudicació, així com altres aspectes enumerats en l’apartat 9.3.1 de 
l’apèndix.  

h) En l’expedient de subministrament d’energia elèctrica concorren una 
sèrie d’incompliments detallats en l’apartat 9.3.1.d de l’apèndix. 

i) No ens han facilitat els expedients relacionats amb els serveis de 
seguretat, neteja i manteniment de les instal·lacions de 
climatització, i les obligacions reconegudes netes d’aquests creditors 
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representen en l’exercici 2018 un 19,4%, un 2,8% i un 1,1%, 
respectivament, del capítol 2 de la liquidació del pressupost de 
despeses, segons el detall de l’apartat 9.3.2 de l’apèndix. 

j) En el projecte “Resistències artístiques” s’ha formalitzat un total de 
30 contractes menors per import de 8.400 euros cada un, impostos 
inclosos, en els quals s’estableix que el pagament es realitzarà, en 
més d’un 50%, abans de l’execució del projecte, de manera que 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 102 de l’LCSP, que estableix 
que el preu del contracte s’abonarà en funció de la prestació 
realment executada. A més, en un dels projectes seleccionats no 
consta on va tenir lloc l’execució del projecte ni quan es va realitzar. 
Tampoc consta l’informe de l’òrgan de contractació en què es 
justifica que no s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació establides en 
l’article 118, apartat 3, de l’LCSP. 

Transparència 

k) No s’ha publicat en el portal de transparència la informació relativa 
als contractes subscrits en l’exercici, ni les modificacions ni les 
pròrrogues, de manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 
9.1, apartat a, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Tampoc 
s’ha publicat la informació relacionada amb les dades estadístiques 
sobre el percentatge, en volum pressupostari, de contractes 
adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la 
legislació de contractes del sector públic de l’apartat b de l’article 
esmentat. 

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables del Consorci han de tenir en compte les 
recomanacions que s’assenyalen a continuació per a millorar la gestió del 
Consorci; no obstant això i amb caràcter previ, es posa de manifest que els 
incompliments assenyalats evidencien que el Consorci no té la 
infraestructura de mitjans necessaris per a garantir una gestió eficient i 
una justificació adequada exigible a tota despesa realitzada a càrrec de 
fons públics: 

Règim pressupostari, comptable i de control  

a) La normativa interna del Consorci hauria de preveure a quins òrgans 
de l’entitat competeixen les funcions de formular i aprovar els 
comptes anuals. 

b) El Consorci ha de posar més èmfasi en l’elaboració dels comptes 
anuals amb la finalitat que continguen tota la informació requerida 
en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana (PGCPGV). 
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c) Ha d’elaborar-se i aprovar-se un inventari valorat dels béns perquè 
els comptes anuals reflectisquen adequadament la seua situació, 
valor i amortització. 

d) El Consell General del Consorci hauria d’aprovar un pla d’activitats 
per a cada any i una memòria de les activitats de l’any anterior. 

e) Quan se signen documents comptables o de comprovació, s’ha 
d’indicar el nom de qui signa i la data.  

f) El Consorci ha de realitzar conciliacions mensuals tant de la caixa del 
Consorci com dels comptes en entitats financeres. Així mateix, 
hauria d’aprovar un reglament intern sobre el funcionament de la 
caixa en efectiu en què se n’establiren límits i procediments de 
pagaments i cobraments. 

g) Les disposicions de fons dels comptes bancaris s’han de realitzar de 
forma mancomunada. 

h) Cal actualitzar les autoritzacions de les persones que poden operar 
amb els comptes corrents del Consorci. 

i) El Consorci ha d’actualitzar la referència legislativa a què fan al·lusió 
els expedients de modificació pressupostària, de conformitat amb el 
que s’estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i en les respectives lleis 
anuals de pressupostos. 

Despeses de personal 

j) Els expedients de personal han d’estar complets, actualitzats i 
ordenats, i preveure tota la documentació que acredita els conceptes 
retributius.  

k) Hauria d’elaborar-se un reglament intern on s’establisquen les 
funcions i responsabilitats dels òrgans competents en matèria de 
personal. Aquest reglament també hauria de preveure un 
procediment que regule la documentació que cal aportar en el procés 
de comunicació i justificació de les variacions de nòmina, 
especialment en els conceptes per antiguitat.  

l) El saldo a fi d’exercici dels comptes 4751, “Hisenda pública creditora 
per retencions practicades”, i 4760, “Organismes creditors de 
Seguretat Social”, han de conciliar-se almenys al tancament 
d’exercici amb els documents a pagar. 

m) El Consorci ha d’adoptar, juntament amb les entitats consorciades, 
les mesures oportunes perquè la plantilla i l’RLT del Consorci siguen 
instruments vàlids per a la gestió econòmica, eficient i eficaç dels 
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seus recursos humans, intentar proveir les places de forma definitiva 
i evitar les contractacions temporals. 

Contractació  

n) És necessari que els expedientes de contractació estiguen 
degudament numerats i que comprenguen tots els documents 
exigits per l’LCSP. 

o) S’han de publicar en el perfil de contractant els contractes menors 
subscrits pel Consorci i facilitar, almenys, la informació relativa a 
l’objecte, duració, l’import d’adjudicació, inclòs l’Impost sobre el 
Valor Afegit, i la identitat de l’adjudicatari, i ordenar els contractes 
per la identitat de l’adjudicatari. 

p) Els expedients haurien de contenir les factures derivades de 
l’execució del contracte per a un seguiment adequat. 

Transparència 

q) El Consorci ha d’actualitzar la informació que consta en el portal de 
transparència relativa als comptes anuals, retribucions, període 
mitjà de pagament i relació de llocs de treball.  
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APÈNDIX. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA REALITZADA 

1. Immobilitzat 

El saldo de l’immobilitzat de l’actiu del balanç dels comptes anuals de 
l’exercici 2018 puja a 2.423.100 euros a 31 de desembre de 2018, dels quals 
correspon un total de 8.673 euros a l’immobilitzat immaterial i 2.414.427 
euros a l’immobilitzat material. 

En el quadre següent es mostra la composició de l’immobilitzat 
immaterial a 31 de desembre de 2018:  

Quadre 1. Composició immobilitzat immaterial 

Compte Denominació 
Import a 
01/01/18 

Altes Baixes 
Import a 
31/12/18 

2120 Propietat industrial 198.931 -- -- 198.931 

2150 Aplicacions informàtiques 69.573 -- -- 69.573 

TOTAL 268.504 -- -- 268.504 

 

Compte Denominació 
Import a 
1/01/18 

Altes Baixes 
Import a 
31/12/18 

2810 A/A Despeses d’I+D+I -3.346 -- -- -3.346 

2812 A/A Propietat industrial -197.761 -- -- -197.761 

2816 A/A Propietat intel·lectual -58.724 -- -- -58.724 

TOTAL -259.831 -- -- -259.831 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, en l’immobilitzat immaterial 
no s’ha produït cap alta en l’exercici 2018, ni tampoc s’ha dotat 
amortització, encara que es troba pràcticament amortitzat. 

Respecte a la informació de la memòria de l’immobilitzat immaterial, 
apartat 8.1, cal assenyalar que el compte “Propietat industrial” figura en la 
memòria com a “Altre immobilitzat material”. A més no s’ha indicat per a 
cada element la seua qualificació jurídica ni s’ha informat de 
l’amortització acumulada per a cada element, només de l’import total 
acumulat. 

Cal assenyalar que es troba comptabilitzat un total de 3.346 euros com a 
amortització acumulada de “Despeses d’I+D” i 58.724 euros en “Propietat 
intel·lectual”, sense que conste cap element donat d’alta per aquests 
conceptes. D’altra banda, no hi ha comptabilitzat cap import en concepte 
d’amortització acumulada respecte al compte “Aplicacions 
informàtiques”. 
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En el quadre següent es mostra la composició de l’immobilitzat material a 
31 de desembre de 2018:  

Quadre 2. Composició immobilitzat material 

Compte Denominació Import a 
01/01/18 

Altes Baixes Import a 
31/12/18 

2210 Construccions  2.355.449 -- -- 2.355.449 

2230 Maquinària 10.035 -- -- 10.035 

2260 Mobiliari 275.997 17.802 -- 293.799 

2270 Equips proc. informació 90.206 35.501 -- 125.707 

2290 Altre immobilitzat material 92.978 1.982 -- 94.960 

TOTAL 2.824.666 55.285 -- 2.879.951 

 

Compte Denominació Import a 
01/01/18 

Altes Baixes Import a 
31/12/18 

2820 A/A Terrenys i béns naturals -37.041  -- -37.041 

2826 A/A Mobiliari -409.132 -9.116 -- -418.249 

2827 A/A Equips proc. informació  -7.397 -- -7.397 

2829 A/A Altre immobilitzat material  -2.836 -- -2.836 

TOTAL -446.173 -19.350 -- -465.523 

En el compte “Construccions” s’ha comptabilitzat l’edifici seu del Consorci 
i centre d’exposicions denominat Centre del Carme, situat al carrer del 
Museu, núm. 2-4, de la ciutat de València. Per mitjà de la Resolució de 12 
de juny de 2013, de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, es va autoritzar l’ocupació temporal de l’immoble atorgada per un 
any prorrogable tàcitament fins a un màxim de 10 anys.  

L’immoble esmentat figura comptabilitzat en l’actiu del balanç per import 
d’1.930.025 euros, sense que se’ns haja facilitat cap documentació que 
suporte aquesta valoració. Per tant, no podem verificar si aquest import és 
correcte. 

En aquest mateix compte hi ha també comptabilitzada l’autorització 
d’ocupació temporal de l’edifici Banys de l’Almirall per import de 77.425 
euros, a pesar que des de 2016 va cessar aquesta ocupació.  

La composició i valoració de l’immobilitzat no es troben recollides en un 
inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici que en permeta 
la conciliació amb els registres comptables. En conseqüència, no s’ha 
pogut verificar la raonabilitat del saldo de l’amortització acumulada a 31 
de desembre de 2018 i el consegüent efecte de l’amortització anual en el 
compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2018. 
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Pel que fa a l’amortització acumulada, podem apreciar en el quadre 2 
anterior que hi ha un import de 37.041 euros en concepte d’amortització 
acumulada de “terrenys i béns naturals” i que l’amortització acumulada 
del “mobiliari” és superior al valor comptable d’aquest compte.  

2. Tresoreria  

El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2018 puja a 295.074 euros, 
distribuïts en quatre comptes bancaris, els saldos dels quals han sigut 
confirmats per les entitats bancàries.  

Com a resultat de la circularització realitzada s’ha detectat, en les dues 
entitats bancàries amb què opera el Consorci, una persona que està 
autoritzada per a realitzar moviments de fons que ja no tenia relació 
laboral amb aquest en l’exercici 2018. No obstant això, el Consorci ha 
actualitzat les autoritzacions dels comptes bancaris en el període 
d’al·legacions en una de les entitats financeres. 

Les disposicions en els comptes bancaris oberts no són mancomunades. 
El gerent del Consorci és l’òrgan competent per a realitzar els pagaments 
per delegació. No obstant això, les transferències bancàries les realitza 
una persona del departament d’administració una vegada autoritzada la 
relació de pagaments pel gerent. 

El Consorci no realitza conciliacions mensuals del saldo de tresoreria, 
només es realitzen a 31 de desembre de 2018.  

Pel que fa a un dels comptes bancaris, cal assenyalar que algun dels 
pagaments de factures es realitza sense que conste l’autorització de 
l’òrgan competent per a autoritzar els pagaments, que es realitza 
posteriorment. Es tracta en general d’imports reduïts que segons el 
Consorci han de pagar-se en un període de temps curt. 

El Consorci disposa d’una caixa en efectiu per a pagaments menors 
gestionada per una persona del departament d’administració. No obstant 
això, no existeix cap reglament intern que regule el seu funcionament ni 
se n’han establit límits, encara que els pagaments que es realitzen són de 
poca quantia. 

Cal assenyalar que també s’ingressen en la caixa els cobraments que es 
produeixen en efectiu per la venda en la seua seu de catàlegs, ventalls i 
altres publicacions. Els cobraments per la venda d’aquests productes 
també es poden realitzar amb targeta. El personal de l’empresa que presta 
els serveis de seguretat realitza el cobrament en efectiu, que anota 
diàriament en un full i que setmanalment liquida a la persona que 
gestiona la caixa, que és qui el rep, el comptabilitza i l’ingressa en l’entitat 
financera sense que s’hagen implantat controls que garantisquen 
l’absència d’errors, ja que no existeix una adequada segregació de 
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funcions. A més, no existeix un inventari actualitzat d’aquestes 
existències, tal com s’indica en l’apartat 6 d’aquest apèndix. 

3. Pressupost inicial, modificacions i liquidació 

El Consell General del Consorci va aprovar el pressupost del Consorci de 
2018 el 12 de desembre de 2017. Aquest pressupost s’integra dins dels 
pressupostos de la Generalitat, segons l’article 2 de la Llei 22/2017, de 29 
de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018. 

En el quadre següent es mostra l’execució del pressupost per capítols i el 
resultat pressupostari en euros: 

Quadre 3. Execució del pressupost i resultat pressupostari 2018 

 

Cap. Denominació 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recap-
tació 

líquida 

Pendent de 
cobrament 

3 Taxes, preus públics i 
altres ingressos 

80.000 -- 80.000 101.828 101.267 561 

4 Transferència corrents 4.224.600 300.000 4.524.600 4.589.600 1.729.800 2.859.800 
5 Ingressos patrimonials 200 -- 200 -- -- -- 

8 Actius financers -- 550.688 550.688 -- -- -- 

Total ingressos 4.304.800 850.688 5.155.488 4.691.428 1.831.067 2.860.361 

 

Cap. Denominació Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
totals 

Obligacions 
reconegudes 

netes  

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 Despeses de personal 634.550 -- 634.550 536.028 536.028 -- 

2 
Despeses en béns 
corrents i serveis 

3.585.750 848.706 4.434.456 2.895.395 2.403.927 492.897 

3 Despeses financeres 1.500 -- 1.500 93 93 -- 

6 Inversions reals 83.000 1.982 84.982 55.285 44.114 11.171 

Total despeses 4.304.800 850.688 5.155.488 3.486.802 2.984.162 504.068 

 

CONCEPTE 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
IMPORTS 

1. Operacions no financeres 4.691.428 3.486.802 1.204.626 

2. Operacions amb actius financers -- -- -- 

3. Operacions comercials -- -- -- 
I. Resultat pressupostari de l’exercici = (1 + 2 + 3) 4.691.428 3.486.802 1.204.626 

II. Variació neta de passius financers -- -- -- 

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I + II) -- -- 1.204.626 
IV. Superàvit de finançament de l’exercici     1.204.626 
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En l’exercici 2018, el Consorci ha tramitat, segons la memòria dels comptes 
anuals, dos expedients de modificació de crèdit, un per generació de crèdit 
aprovat per mitjà de l’Acord de 21 de desembre de 2018, del Consell, per 
import de 300.000 euros, i un altre per incorporació de romanents de crèdit 
del capítol 2 de despeses per import de 550.688 euros.  

No obstant això, segons la documentació facilitada pel Consorci s’ha 
realitzat, a més de les dues modificacions detallades anteriorment, una 
tercera modificació per transferències de crèdit entre crèdits del capítol 2 
de despeses. 

Una vegada analitzat l’expedient de modificació pressupostària per 
incorporació de romanents de crèdit, cal assenyalar que no s’ajusta al que 
s’estableix en l’article 45 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. A més, aquesta 
modificació no s’ha publicat en el DOGV. 

Respecte a la formulació dels comptes anuals, l’article 132 de l’LHPSPIS 
assenyala que totes les entitats del sector públic instrumental de la 
Generalitat han de formular els seus comptes anuals d’acord amb els 
principis comptables que els siguen aplicables en el termini màxim de tres 
mesos des del tancament de l’exercici econòmic, i posar-les a disposició 
de la Intervenció General dins dels 10 dies següents a la seua formulació. 
No obstant això, el Consorci va remetre els comptes amb data 25 de juny 
de 2019 incomplint aquest termini. 

D’acord amb l’article 8 dels estatuts del Consorci, el Consell General és 
l’òrgan competent per a aprovar el pressupost i la liquidació, sense que 
s’haja regulat en la seua normativa qui és l’òrgan competent per a aprovar 
els comptes anuals.  

Encara que no tenim constància que els comptes anuals del Consorci de 
l’exercici 2018 s’hagen aprovat, en l’ordre del dia de la convocatòria del 
Consell General del Consorci que va tenir lloc el 25 d’octubre de 2019 
s’incloïa l’aprovació dels comptes de 2018.  

Hem sol·licitat un certificat de les sessions celebrades pels òrgans de 
govern del Consorci i fins hui no se’ns ha facilitat. 

En la memòria dels comptes anuals no consta la següent informació 
exigida en el PGCPGV, a més de la detallada en altres apartats d’aquest 
apèndix: 

- En l’apartat “Aplicació del romanent de tresoreria” no s’ha informat 
dels crèdits pressupostaris gastats en l’exercici, finançats amb 
romanent de tresoreria, sense distingir entre el romanent de 
tresoreria afectat utilitzat i el no afectat. 
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- No s’ha informat dels romanents de crèdits compromesos i els no 
compromesos, ni d’aquells que són incorporables i els no 
incorporables. 

- En l’apartat 5.11 de la memòria s’indica que no hi ha compromisos 
de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors. Això no 
obstant, durant el treball de camp s’han detectat despeses 
compromeses a través de diferents contractes signats, entre els quals 
cal assenyalar el resultat de la convocatòria de “Resistències 
artístiques” per import de 188.954 euros. 

- No és correcta la informació que consta en els comptes anuals 
relativa a la liquidació del pressupost per projectes. El total 
d’obligacions reconegudes per projectes, segons la informació 
facilitada pel Consorci, durant el treball de camp que hem dut a 
terme, puja a 1.291.134 euros en comptes d’1.465.007 euros.  

4. Despeses de personal  

D’acord amb la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, les obligacions 
reconegudes netes del capítol 1, “Despeses de personal”, pugen a 536.028 
euros, que representa el 15,4% del total de despeses de l’exercici. En el 
quadre següent es mostren els crèdits definitius i les obligacions 
reconegudes en euros: 

Quadre 4. Detall de les despeses de personal del Consorci  

Denominació 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 

reconegudes netes 

100 Òrgans de govern i personal 56.505 56.342 

130 Personal laboral 424.045 364.833 

160 Quota prestacions i despeses socials 154.000 114.853 

Total 634.550 536.028 

Massa salarial 

El Consorci no ha sol·licitat autorització de la massa salarial de l’exercici 
2018 a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda ni, per tant, 
ha remés el certificat de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 
l’exercici anterior ni la informació relativa a la contractació temporal, de 
manera que s’incompleix l’article 34 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, 
de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018. Tampoc ens consta 
que s’haja autoritzat la massa salarial de l’exercici 2017 ni del 2019. 

Cal assenyalar que, per mitjà del requeriment de 25 de febrer de 2018, la 
Direcció General de Pressupostos va sol·licitar al Consorci aclariment de 
determinades dades facilitades en la petició d’autorització de la massa 
salarial de l’exercici 2017, com ara: 
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- les retribucions per als llocs de treball números 7 i 12, 

- la memòria econòmica per la qual s’amortitzaven dos llocs de 
naturalesa funcionarial, en concret la de l’interventor i la de 
l’administrador, i es creaven dos llocs de treball nous amb els 
números 2 i 3, 

- les divergències de retribucions del director gerent entre l’RLT i la 
massa salarial.  

A més, en aquest requeriment s’assenyalava que les necessitats de 
despeses de personal de l’exercici 2017 excedien el pressupost previst en 
la llei de pressupostos. 

Respecte a aquest requeriment, no ens consta que el Consorci haja 
contestat. 

Relació de llocs de treball 

El Consorci compta amb una relació de llocs de treball per a l’exercici 2018 
aprovada pel Consell General del Consorci per mitjà de l’Acord de 17 de 
desembre de 2018 i publicada en el DOGV núm. 8456, de 3 de gener de 2019. 
En aquesta RLT no s’indica la categoria professional dels llocs, de manera 
que s’incompleix l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors (TRLET), i l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (TREBEP). 

L’RLT aprovada compta amb l’informe favorable de la Direcció General del 
Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni de data 28 de desembre de 2018. 
No obstant això, aquest informe conté un annex al qual no hem tingut 
accés i, per tant, no hem pogut comprovar si l’RLT autoritzada coincideix 
amb la publicada. A més, hem d’assenyalar que no ens consta que s’haja 
emés l’informe preceptiu de la Direcció General de Pressupostos sobre les 
condicions retributives dels llocs de treball inclosos en l’RLT a què fa 
al·lusió l’informe esmentat. 

L’RLT del Consorci compta amb 14 llocs de treball, un de caràcter 
funcionarial, dotze laborals i un d’alta direcció. 

La plaça funcionarial de tècnic econòmic ha estat vacant en l’exercici 2018 
i,  per tant, l’únic control exercit ha sigut el que ha realitzat la Intervenció 
General per mitjà de l’emissió de l’informe d’auditoria, segons el que es 
disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

Amb data 31 de desembre de 2018, dels dotze llocs de treball de caràcter 
laboral, vuit són indefinits no fixos i quatre són laborals temporals. Dels 
vuit treballadors indefinits no fixos, set ho són per la Resolució de 18 de 
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maig de 2007, del president del Consorci, i un per la Resolució de 5 
d’octubre de 2009. Aquesta situació ha estat confirmada per les sentències 
243/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de València, i 
600/2015, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.  

Les places o llocs que ocupen aquests treballadors s’han inclòs en l’oferta 
pública d’ocupació aprovada per l’Acord de 12 de desembre de 2017, del 
Consell General del Consorci, que es va publicar en el DOGV el 30 de 
desembre de 2017, que compta amb l’informe favorable de la Direcció 
General de Pressupostos de data 29 de desembre de 2017. 

Respecte a les quatre contractacions laborals temporals, cal assenyalar 
que a 31 de desembre de 2018 tenen contractes d’interinitat. Una de les 
contractacions es va produir per mitjà de la Resolució de 8 de maig de 2008, 
de la presidenta del Consell General del Consorci, amb efectes del 15 de 
maig de 2008, i l’altra per la Resolució de 16 de maig de 2007, del president 
del Consell General, amb efectes des d’aquell mateix dia. Aquests 
contractes han superat el límit establit per als contractes de duració 
determinada que fixa l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.  

Pel que fa a les altres dues contractacions temporals, inicialment es van 
fer contractes per un període de duració de 6 mesos, una el 24 d’octubre 
de 2017 i l’altra el 20 de novembre de 2017, per acumulació de tasques, 
comptant amb l’autorització de la Generalitat segons informe del gerent, 
encara que aquesta autorització no consta en l’expedient. 

Una vegada finalitzats aquests contractes, el 25 d’abril de 2018 i el 21 de 
maig de 2018 s’ha procedit a una nova contractació amb la modalitat de 
contracte temporal d’interinitat, per a cobrir el lloc durant el temps que 
dure el procés de selecció i promoció per a la cobertura definitiva. No 
obstant això, no s’ha justificat en l’expedient que s’haja iniciat el procés 
de selecció per a la cobertura definitiva d’aquests llocs de treball en el 
moment de la seua contractació.  

La modificació contractual d’aquests dos treballadors en l’exercici 2018 
s’ha efectuat per la Resolució de Gerència número 16B, de 24 d’abril de 
2018, i per la Resolució de Gerència número 22, de 18 de maig de 2018. No 
ens consta si el Consell General del Consorci va ser informat d’aquestes 
resolucions, ja que no se’ns han facilitat les resolucions de Gerència de les 
quals es va informar el Consell General del Consorci en l’exercici 2018. 

En aquest sentit, cal assenyalar que l’article 38 de la Llei 22/2017, de 29 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, preveu 
que els òrgans competents en matèria de personal de les entitats que 
conformen el sector públic instrumental seran responsables del 
compliment en matèria laboral, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat 
en la contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió d’un 
contracte temporal en indefinit no fix. 
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D’altra banda, per mitjà de l’Acord de 9 de maig de 2017, del Consorci i de 
la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, s’acorda adscriure temporalment una funcionària de carrera 
perquè col·labore en les funcions del Consorci per insuficiència de 
personal. Aquesta adscripció té efectes a partir de la notificació, el 4 de 
juliol de 2017, per un any, prorrogable per un altre més si persisteixen les 
necessitats que motiven l’acord. S’ha superat el període de duració 
d’aquesta adscripció. En aquest sentit, se’ns ha facilitat la notificació amb 
data 13 de novembre de 2019 per la qual se li dona tràmit d’audiència en 
el procediment de reclassificació del lloc de treball adscrit a la Direcció 
Territorial de València, Museu de Belles Arts, a un altre adscrit al Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana.  

Les competències en matèria de personal no es troben regulades en els 
estatuts del Consorci ni en cap reglament intern. No obstant això, cal 
assenyalar que l’article 9, apartat d, dels estatuts del Consorci estableix 
que correspon al president del Consorci “exercir totes les altres funcions 
que no estiguen atribuïdes per aquests estatuts a un altre òrgan”. 

El Consorci ha comptabilitzat les retribucions del personal laboral 
temporal en el concepte 130 de la liquidació del pressupost de despeses 
que recull les retribucions del personal laboral fix, en comptes del 
concepte 143, “Altre personal”, que recull el personal temporal. 

D’altra banda, el Consorci no s’ha adherit formalment a cap conveni 
col·lectiu, encara que aplica el II Conveni Col·lectiu de Personal al Servei 
de la Generalitat.  

Revisió d’expedients 

Amb la finalitat de verificar el compliment de la normativa aplicable en 
matèria de personal i l’existència de procediments interns que en 
garantisquen l’aplicació, s’ha revisat una mostra de set expedients de 
personal.  

Com a resultat de la revisió efectuada, cal assenyalar que en diversos dels 
expedients revisats faltaven documents tan importants com ara els 
contractes formalitzats entre el treballador i el Consorci, i que hem hagut 
de sol·licitar reiterades vegades perquè se’ns facilitaren. 

Durant la revisió dels expedients de personal s’han detectat les 
incidències següents de caràcter general:  

- No consta resolució de concessió de triennis, de reconeixement de 
serveis previs o cap altra documentació de la qual es desprenga 
l’antiguitat del personal i, per tant, no s’ha pogut verificar si els 
conceptes percebuts en concepte d’antiguitat són correctes. 

- No consta la justificació de la situació familiar i actualitzacions 
successives, a l’efecte d’IRPF. 
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- En els expedientes no consta el número de l’RLT que ocupa cada 
treballador. 

A més, hem d’assenyalar respecte a determinats expedients les 
incidències següents: 

- En sis dels set casos revisats no consta la titulació requerida per al 
lloc. 

- En sis dels set casos revisats no consta fotocòpia del DNI. 

- No s’han pogut conciliar els imports de les retribucions que consten 
en l’RLT amb les retribucions mensuals de la prova de nòmines.  

- En un dels expedients no consta la justificació de l’autorització i el 
reconeixement d’un nou trienni de C2 al juliol de 2018.  

- En un cas no consta el contracte laboral signat per les parts 
interessades. 

Administracions públiques 

El compte 4760, “Seguretat Social”, puja el 31 de desembre de 2018 a 22.837 
euros. Aquest import es correspon amb el pendent de pagament a la 
Seguretat Social dels mesos de novembre i desembre, tant de la part 
corresponent al Consorci com de la part retinguda al treballador. Cal 
assenyalar que l’import corresponent al Consorci hauria de constar com a 
pendent de pagament en el concepte 160 del capítol 1 de la liquidació del 
pressupost i no en el compte 4760, “Seguretat Social”, d’acord amb el que 
s’estableix en el PGCPGV. S’ha comprovat que aquests imports s’han pagat 
el 28 de gener de 2019. 

Respecte al compte 4751, “Hisenda pública creditora per retencions 
practicades”, s’ha detectat una diferència deutora per import d’11.915 
euros, sense que s’haja pogut conciliar amb la documentació suport 
facilitada pel Consorci. 

Informació en la memòria 

La informació de la memòria sobre les despeses de personal resulta 
insuficient, ja que no s’ha identificat el tipus de personal del Consorci 
(laboral indefinit no fix i laboral temporal). A més, en la part de 
l’“estructura organitzativa” de la memòria dels comptes anuals s’inclou 
un interventor i un administrador, que no corresponen a cap lloc de l’RLT 
del Consorci. 
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5. Despeses corrents en béns i serveis 

En el quadre següent es recullen les previsions definitives i les obligacions 
reconegudes del capítol 2 de la liquidació del pressupost de despeses en 
euros: 

Quadre 5. Detall de les despeses corrents en béns i serveis  

Denominació 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 

reconegudes netes 

Arrendaments i cànons 1.000 1.558 

Reparacions i manteniment 259.012 121.823 

Material, subministraments i altres 4.155.481 2.664.647 

Indemnitzacions per raó del servei 16.422 48.860 

Despeses de publicacions 2.541 58.506 

Total capítol II 4.434.456 2.895.394 

En l’apartat 9 de aquest apèndix s’exposen els resultats de la fiscalització 
de la contractació del Consorci i les incidències més significatives posades 
de manifest. 

No obstant això, cal assenyalar que s’han detectat diferències entre la 
informació que consta en el model 347 de la declaració anual d’operacions 
amb terceres persones i les obligacions reconegudes, sense que el 
Consorci les haja aclarit: 

Respecte a les obligacions reconegudes per “indemnització per raó del 
servei” en l’exercici 2018, s’ha verificat (d’acord amb la NIA-ES 601) el 
suport documental de les conclusions posades de manifest en l’informe 
de fiscalització de la Intervenció General de la Generalitat sobre la mostra 
seleccionada, i s’han posat de manifest les incidències següents:  

- “L’entitat no ha certificat a la IGG de forma correcta les 
indemnitzacions per comissions de servei satisfetes durant l’exercici 
2018. La falta de claredat de les dades proporcionades representa una 
limitació a l’abast del nostre treball, atés que no es poden conéixer 
els imports satisfets en global. 

- En relació amb les indemnitzacions per raó de servei, s’ha detectat 
que s’utilitzen taxis per a desplaçaments dins del terme municipal 
sense que hi haja autorització expressa sobre l’excepcionalitat. 

- En les indemnitzacions satisfetes a través de proveïdor extern, es 
depassen els límits d’hostalatges fixats en el Decret 24/1997 en un 
35% dels expedients analitzats.” 
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6. Ingressos per taxes, preus públics i altres  

En el quadre següent es recullen les previsions definitives i els drets 
reconeguts nets per taxes i preus públics en euros: 

Quadre 6. Composició dels ingressos per preus públics i uns altres 

Denominació Previsions 
definitives  

Drets 
reconeguts 

nets 

311 Preus públics  55.000 63.368 

390 Altres ingressos diversos 25.000 38.460 

Total capítol III 80.000 101.828 

El Consorci ha comptabilitzat en el concepte 390, “Altres ingressos 
diversos”, una subvenció concedida per la fundació delegació de la 
Fondation de France a Espanya per import de 35.000 euros, destinats a 
finançar el Màster PERMEA durant un any. Amb data 28 de desembre de 
2018 es rep el primer ingrés, per import de 32.000 euros, i la resta, per 
import de 3.000 euros, es rebrà al gener de 2020 després del lliurament de 
l’informe final. Aquesta subvenció hauria d’haver-se reconegut en el 
capítol 4 d’ingressos. 

En el concepte 311, “Preus públics”, s’ha comptabilitzat, entre altres, la 
venda de catàlegs i publicacions. El Consorci ens ha facilitat, durant el 
treball de camp, dues llistes diferents de l’inventari dels catàlegs i altres 
productes similars amb diferent contingut. En aquest sentit, cal 
assenyalar que el Consorci no té comptabilitzades aquestes existències i 
desconeixem l’efecte que en tindria la valoració en els comptes anuals.  

Segons la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2018, en el capítol 3 del pressupost d’ingressos 
del Consorci s’ha pressupostat en concepte de “bonificació per cessió 
d’assegurances socials” un total de 25.000 euros. El Consorci considera que 
es tracta d’un error en la nomenclatura, ja que desconeix què és. 

Respecte a la informació que ha de constar en la memòria dels comptes 
anuals, no s’ha facilitat informació de les taxes i preus públics per cada 
tipus d’ingrés, ni la normativa que la regula ni la prestació en virtut de la 
qual s’exigeix. 
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7. Ingressos per transferències corrents  

En el quadre següent es recullen les previsions definitives, els drets 
reconeguts nets i l’import pendent de cobrament del capítol 4 de la 
liquidació del pressupost d’ingressos dels ens consorciats, en euros: 

Quadre 7. Detall de les transferències corrents rebudes  

Denominació 
Previsions 
definitives  

Drets 
reconeguts 

nets 

Pendent de 
cobrament 

Transferències de la Generalitat 4.239.600 4.239.600 2.719.800 

Transferències de les diputacions 230.000 305.000 130.000 

Transferències dels ajuntaments 55.000 45.000 10.000 

Total capítol IV 4.524.600 4.589.600 2.859.800 

Els drets reconeguts en el capítol IV, “Transferències corrents”, de la 
liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2018 es corresponen 
amb les aportacions realitzades pels ens consorciats.  

El Consorci no ha adaptat els seus estatuts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, per la qual cosa no hi consta 
l’Administració pública a la qual està adscrit, ni les aportacions que han 
de realitzar els seus membres. No obstant això, segons la Llei 22/2017, de 
29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, el 
Consorci està adscrit a la Generalitat i es troba integrat en els seus 
pressupostos.  

Com pot apreciar-se en el quadre anterior, la major aportació la fa la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que representa un 
92,4% del total dels drets reconeguts en el capítol IV de la liquidació del 
pressupost d’ingressos. 

De l’import pendent de pagament per part de la Generalitat, amb data 20 
de setembre de 2019 s’ha cobrat un total de 2.091.500 euros, i queden 
pendents de cobrament 628.300 euros. 

En l’exercici 2018 s’han reconegut drets duplicats per import de 75.000 
euros relacionats amb les transferències d’una diputació i, per tant, el 
resultat pressupostari, el romanent de tresoreria, el compte de resultat 
economicopatrimonial i el balanç es troben sobrevalorats en aquest 
import. En l’exercici 2019, el Consorci ha procedit a anul·lar-lo. 
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8. Obligacions de pressupostos tancats  

La memòria dels comptes anuals del Consorci mostra la següent 
informació relativa a les obligacions de pressupostos tancats:  

Quadre 8. Detall liquidació pressupostos tancats. Despeses 

Codi Descripció 

Obligac. 
pendents 

pagament a 1 
de gener 

Modificac. Total 
obligacions 

Pagaments 

Obligacions 
pendents 

pagament a 31 
de desembre 

45 
Producció de béns 
públics de caràcter 
social. Cultura 

207.275 (160.000) 47.275 47.275 -- 

Total  207.275 (160.000) 47.275 47.275 -- 

Les obligacions anul·lades d’exercicis tancats per import de 160.000 euros 
es troben sobrevalorades en 80.000 euros i els pagaments infravalorats en 
la mateixa quantitat a causa d’un error en l’elaboració dels comptes 
anuals sense que tinga efecte en el saldo final de les obligacions pendents 
de pagament a 31 de desembre. L’import real dels pagaments realitzats en 
l’exercici puja a 127.275 euros. 

L’expedient d’anul·lació d’obligacions d’exercicis tancats per import de 
80.000 euros es correspon amb una obligació contreta en l’exercici 2012 
derivada d’un conveni signat amb la Fundació de la Comunitat Valenciana 
de les Arts per a dur a terme un projecte artístic, creatiu i de producció. 
Posteriorment, per mitjà de la Resolució de 15 de novembre de 2013, del 
secretari autonòmic de Justícia, s’acorda ratificar l’acord d’extinció de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts, per la qual cosa el 
Consorci ha procedit en l’exercici 2018 a donar de baixa aquesta obligació. 
No obstant això, no ens consta cap document que indique l’òrgan que ha 
autoritzat aquesta anul·lació. En l’exercici 2019, el Consorci ha procedit a 
esmenar-lo. 

En la memòria no es facilita la informació de les obligacions de 
pressupostos tancats per la classificació econòmica, ni per cada exercici, 
ni amb el nivell de desagregació que va presentar l’estat de liquidació 
corresponent. Tampoc s’ha facilitat en la memòria aquesta informació 
respecte dels drets a cobrar de pressupostos tancats. 

9. Contractació 

9.1 Normativa aplicable 

El Consorci té la consideració d’Administració pública, a l’efecte de 
l’aplicació plena del TRLCSP o de l’LCSP, segons l’article 3 de les dues lleis.  

Respecte als òrgans de contractació, l’article 8 dels estatuts del Consorci 
estableix que correspon al Consell General autoritzar la contractació 
d’obres, subministraments i serveis l’import dels quals excedisca el 30% 
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del pressupost, i al president quan no supere aquest import, segons 
l’article 9.  

Per mitjà de la Resolució de 19 de gener de 2012, la presidenta del Consorci 
de Museus va delegar en el gerent l’actuació com a òrgan de contractació 
per als contractes d’obres, subministraments i serveis l’import dels quals 
no supere el 30% del pressupost del Consorci. 

Obligacions d’informació a la Sindicatura de Comptes 

El Consorci no ha complit l’obligació de remetre la relació anual de 
contractes formalitzats o subscrits durant l’exercici 2018 a la Sindicatura 
de Comptes, establida en l’article 3 de l’Acord d’11 de juliol de 2018, del 
Consell de la Sindicatura. 

Obligacions d’informació al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat 

L’article 346 de l’LCSP disposa que els poders adjudicadors han de 
comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la inscripció, 
les dades bàsiques dels contractes adjudicats per ells, entre les quals ha 
de figurar la identitat de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació. Igualment 
han de comunicar-ne, si és el cas, les modificacions, pròrrogues, 
variacions de terminis o de preu, import final i extinció. S’exceptuen de la 
comunicació assenyalada en aquest apartat els contractes exclosos per 
l’LCSP i aquells el preu dels quals siga inferior a cinc mil euros, IVA inclòs, 
sempre que el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors siga 
el d’acompte de caixa fixa o un altre sistema similar per a realitzar 
pagaments menors. 

En els casos d’administracions públiques que disposen de registres de 
contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de 
dades a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article pot substituir-se per 
comunicacions entre els registres de contractes respectius. 

El Consorci ha comunicat els contractes adjudicats en l’exercici 2018 al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat fora del termini establit en 
l’article 3 de l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i 
comunicació de dades al ROCG. 

9.2 Informació sobre l’activitat contractual 

Durant la fase de planificació es va obtenir informació sobre els contractes 
comunicats pel Consorci al ROCG, els publicats en el perfil de contractant 
i la informació contractual de la memòria dels comptes anuals, i s’han 
observat discrepàncies entre totes aquestes fonts d’informació. Per aquest 
motiu es va sol·licitar al Consorci, amb data 11 de juliol de 2018, una relació 
certificada dels contractes formalitzats en l’exercici 2018, així com dels 
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modificats, liquidacions, pròrrogues, extincions i d’aquells altres 
formalitzats en exercicis anteriors i en vigor durant l’exercici 2018. Així 
mateix, es va sol·licitar una relació certificada dels contractes menors 
subscrits en l’exercici. Totes aquestes sol·licituds no han sigut ateses.  

El Consorci ha comunicat al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 
un total de 134 contractes, 119 menors i 15 no menors. En el quadre 
següent es mostren els contractes no menors per tipus de procediment i 
imports: 

Quadre 9. Resum de la informació obtinguda del Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat  

Nre. 
contractes 

Procediment 
d’adjudicació 

Import 
licitació 
(sense 
IVA) 

Import 
licitació 

(amb IVA) 

Import 
adjudicació 
(sense IVA) 

Import 
adjudicació 
(amb IVA) 

3 PA 49.000 59.290 44.076 53.361 

1 PAS 24.793 29.999 24.793 29.999 

1 
Contracte basat en un 
acord marc 89.391 108.163 89.391 108.163 

10 PNSP 345.478 391.976 347.634 391.974 

Total 15  508.662 589.429 505.893 583.498 

D’altra banda, la informació contractual que conté la memòria dels 
comptes anuals del Consorci es mostra en el quadre següent en euros: 

Quadre 10. Informació contractual en la memòria dels comptes anuals 

Procediment 
d’adjudicació Tipus de contracte Nre. contractes 

Import 
licitat 

Import 
adjudicació 

Contracte menor Serveis 117 701.216 701.216 

Negociat Serveis 21 404.474 404.474 

Negociat Subministraments 1 108.163 108.163 

TOTAL  139 1.213.853 1.213.853 

Com podem observar en els dos quadres anteriors, la informació del ROCG 
i de la memòria dels comptes anuals no coincideix.  

Dels contractes comunicats al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, que es recullen en el quadre 9, n’hem seleccionat una mostra, 
que es detalla en el quadre següent, que representa el 35,8% de l’import 
adjudicat en l’exercici 2018: 
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Quadre 11. Mostra de contractes revisats 

Núm. 
d’expedient Procediments 

Tipus de 
contracte 

Data 
formalització Objecte 

Import 
sense 
IVA 

CMCV/CON/113 
Procediment 
negociat sense 

publicitat 
Serveis 10/09/2018 

Elaboració del programa 
Cultura en Peu d’Igualtat i 
execució de les diferents 
activitats proposades 

48.926 

CMCV/CAS6/2018 
Procediment 

obert 
simplificat 

Serveis 10/11/2018 

Borsa d’hores per als serveis 
d’assistència en muntatges 
d’exposicions del Centre del 
Carme Cultura Contemporània 

24.793 

CMCV/CAS5/2018 Procediment 
obert 

Serveis 02/11/2018 

Transport i muntatge de les 
obres itinerants de l’exposi-
ció “Art contemporani de la 
GV / Primers moments” 

17.990 

Sense número Acord marc Subministrament 06/07/2018 
Subministrament d’energia 
elèctrica (acord marc 1/16cc) 

89.391 

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

9.3 Revisió d’expedients de contractació 

9.3.1 Contractes no menors formalitzats durant 2018 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2018 s’han posat de 
manifest que els expedients de contractació seleccionats incompleixen 
l’LCSP. A continuació es detallen les incidències detectades: 

a) Contractació del servei del projecte Cultura en Peu d’Igualtat 

L’expedient CMCV/CON/113 es va tramitar per procediment negociat 
sense publicitat. L’objecte del contracte és la realització del projecte 
Cultura en Peu d’Igualtat. 

Quant a la tramitació del contracte, cal assenyalar les incidències 
següents: 

- En la documentació preparatòria no queda prou documentada 
la naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretenen 
cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i 
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contingut, de manera que s’incompleixen les disposicions de 
l’article 28 de l’LCSP.  

En la documentació de l’expedient es fa referència a una 
convocatòria “projecte Cultura en Peu d’Igualtat”. No obstant 
això, segons ens indica personal del Consorci, no se’n té 
constància. Tampoc s’ha indicat la codificació corresponent a 
la nomenclatura CPV (“vocabulari comú de contractes públics”). 

- No consta en l’expedient l’ordre d’inici de l’òrgan de 
contractació en què es motive la necessitat del contracte, de 
manera que s’incompleix l’article 116 de l’LCSP. 

- El PCAP que consta en l’expedient no ha sigut aprovat per 
l’òrgan de contractació, de manera que s’incompleix el que 
s’estableix en l’article 122 de l’LCSP. A més, el seu contingut no 
s’ajusta al que s’estableix en l’article 67 de l’RGLCAP. Tampoc 
consta l’informe previ del servei jurídic. 

- El PCAP detalla que el procediment triat és el PNSP perquè és 
un contracte de producció artística. No obstant això, no consta 
la motivació de l’exclusivitat artística de l’adjudicatari.  

- El PCAP no detalla els aspectes econòmics ni tècnics que han de 
ser objecte de negociació, sinó que se accepta la proposta inicial 
de l’adjudicatari. 

- No consta en l’expedient el plec de prescripcions tècniques, de 
manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 124 de 
l’LCSP. 

- No hi consta l’acreditació de la personalitat de l’adjudicatari, ni 
l’aptitud per a contractar establida en l’article 84 de l’LCSP, ni la 
solvència dels articles 74, 84 i 86 de l’LCSP. 

- No s’ha indicat en el PCAP el mètode de càlcul aplicat per 
l’òrgan de contractació per a calcular el valor estimat, de 
manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 101 de 
l’LCSP. 

- No s’ha publicat en el perfil de contractant la justificació del 
procediment utilitzat establit en l’article 63 de l’LCSP. 

- No hi consta fiscalització prèvia de la intervenció o de l’òrgan 
equivalent establit en l’article 116 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient la designació del responsable del 
contracte per l’òrgan de contractació, de manera que 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 62 de l’LCSP. 
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- El pressupost base de licitació no s’ha desglossat indicant en el 
PCAP ni els costos directes i indirectes ni altres despeses 
eventuals calculades per a la seua determinació, tal com 
s’estableix en l’apartat 2 de l’article 100 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient la resolució motivada de l’òrgan de 
contractació per la qual s’aprova l’expedient de contractació, de 
manera que s’incompleix l’article 117 de l’LCSP. 

- No s’ha sol·licitat garantia definitiva d’acord al que s’estableix 
en el plec, ni consta en l’expedient la justificació exigida en 
l’article 107 de l’LCSP dels motius pels quals s’ha eximit 
l’adjudicatari de la seua constitució. 

- No hi consta la resolució d’adjudicació motivada de l’òrgan de 
contractació, de manera que s’incompleix el que s’estableix en 
l’article 150.3 i 151.1 de l’LCSP i, per tant, tampoc s’ha publicat 
en el perfil de contractant, de manera que s’incompleix l’article 
63.3 i el 151.1 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient l’informe d’insuficiència de mitjans 
establit en l’article 116 de l’LCSP i, per tant, tampoc s’ha publicat 
en el perfil de contractant. 

- La forma de pagament recollida en el PCAP no s’ajusta al que 
s’estableix en l’article 102 de l’LCSP.  

b) Contractació d’una borsa d’hores per als serveis d’assistència per a 
muntatges d’exposicions al Centre del Carme Cultura 
Contemporània 

L’expedient CMCV/CAS6/2018 es va tramitar per mitjà del 
procediment obert simplificat de l’article 159.6 de l’LCSP. L’objecte 
del contracte és contractar una borsa d’hores per a muntar i 
desmuntar exposicions de poca grandària al Centre del Carme.  

En el PCAP es determina un únic criteri d’adjudicació, el preu, 
formulat a preu fet, però no es determina el nombre d’hores que es 
desitja contractar ni es requereix que els licitadors hagen d’indicar el 
nombre d’hores en la seua oferta. El Consorci, finalment, va 
adjudicar amb el criteri relació preu/hora. 

A aquesta licitació es van presentar cinc ofertes, en tres de les quals 
l’oferta és igual al pressupost base de licitació i indiquen el nombre 
d’hores que ofereixen. En les altres dues el preu oferit és inferior al 
pressupost base de licitació, però no s’indica el nombre d’hores. 
Finalment, es va adjudicar a una de les empreses que no va presentar 
baixa sobre el pressupost de licitació i sí el major nombre d’hores, 
per la qual cosa es dedueix que hi ha hagut un canvi de criteri.  
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A més, cal assenyalar que en la informació que consta en el ROCG 
s’indica que hi hagué una pluralitat de criteris d’adjudicació i, per 
tant, una discrepància amb el que s’estableix en el PCAP, que fixa un 
únic criteri.  

Quant a la tramitació del contracte cal assenyalar, a més, les 
incidències següents: 

- En l’expedient no consta l’ordre d’inici de l’òrgan de 
contractació en la qual es motive la necessitat del contracte, de 
manera que s’incompleix l’article 116 de l’LCSP. 

- No hi consta resolució motivada de l’òrgan de contractació per 
la qual s’aprova l’expedient de contractació, de manera que 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 117 de l’LCSP. 

- L’article 159, apartat 6.b, de l’LCSP estableix que s’eximirà els 
licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional, en concordança amb el que s’estableix 
en la clàusula 5 del PCAP. No obstant això, l’apartat c de l’annex 
I del plec exigeix determinats requisits de solvència tècnica. No 
ens consta si finalment es va presentar. 

- No hi consta que la valoració i les ofertes presentades siguen 
accessibles de forma oberta per mitjans informàtics, un requisit 
exigit per l’article 159, apartat 6.e, de l’LCSP. 

- El PCAP no detalla el mètode aplicat per l’òrgan de contractació 
per a calcular el valor estimat, de manera que s’incompleix el 
que s’estableix en l’article 101 de l’LCSP. 

- El pressupost base de licitació no s’ha desglossat amb indicació 
en el PCAP dels costos directes i indirectes i altres despeses 
eventuals calculades per a determinar-los, de manera que 
s’incompleix l’apartat 2 de l’article 100 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient el certificat d’existència de crèdit ni 
fiscalització prèvia de la intervenció o òrgan equivalent, un 
requisit establit en l’article 116 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient l’informe d’insuficiència de mitjans ni 
la seua publicació en el perfil de contractant, un requisit establit 
en els articles 63.3 i 116.4 de l’LCSP. 

- No hi consta l’informe jurídic previ a l’aprovació del PCAP 
establit en l’article 122, apartat 7, de l’LCSP.  

- No consta en l’expedient la designació del responsable del 
contracte per l’òrgan de contractació, de manera que 
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s’incompleix el que s’estableix en l’article 62 de l’LCSP, i per tant 
no consten informes sobre la base dels quals es puga entendre 
que s’han executat les prestacions. 

- En l’informe de la comissió que realitza la valoració de les 
ofertes hi ha incongruències. D’una banda, s’indica que no s’ha 
presentat cap oferta i a continuació, que són diverses les ofertes 
presentades. A més, aquest informe fa al·lusió al fet que en la 
Plataforma s’ha contestat una pregunta en la qual s’aclareix 
que el preu resulta del nombre d’hores. No ens consta que 
aquest aclariment s’haja realitzat en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, on el Consorci té situat el perfil 
de contractant. 

- L’acord d’adjudicació amb data 9 de novembre de 2018 no està 
prou motivat. En l’anunci publicat en el perfil de contractant el 
15 de març de 2019 s’indica que l’adjudicació es va realitzar el 
10 de novembre de 2018. A més, no consta la formalització del 
contracte, encara que podria haver-se formalitzat per mitjà de 
la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució 
d’adjudicació. 

- No hi consta la notificació i comunicació als candidats i 
licitadors en els termes del que es preveu en els articles 151 i 
155 de l’LCSP. 

- La publicació de l’anunci de l’adjudicació en el perfil de 
contractant s’ha de fer en el termini de 15 dies, tal com 
s’estableix en l’article 151, apartat 1, de l’LCSP. No obstant això, 
la publicació de l’adjudicació es va realitzar el 15 de març de 
2019, quatre mesos després de l’adjudicació. 

c) Transport i muntatge de les itineràncies a Potries i Sagunt de 
l’exposició “Art contemporani de la Generalitat Valenciana / Primers 
moments” 

L’expedient CMCV/CAS5/2018 es va tramitar pel procediment obert 
simplificat de l’article 159.6 de l’LCSP, amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu, i una duració de 4 mesos. No obstant això, en 
la informació que consta en el ROCG s’indica que es va tramitar per 
procediment obert, pluralitat de criteris d’adjudicació i una duració 
de 5 mesos. 

Quant a la tramitació del contracte, cal assenyalar les incidències 
següents: 

- No hi consta l’ordre d’inici de l’expedient de l’òrgan de 
contractació en la qual es motive la necessitat del contracte, 
establida en l’article 116 de l’LCSP. 
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- No hi consta resolució motivada de l’òrgan de contractació en 
què s’aprove l’expedient de contractació, de manera que 
s’incompleix l’article 117 de l’LCSP. 

- L’article 159, apartat 6.b, de l’LCSP estableix que s’eximirà els 
licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional, en concordança amb el que s’estableix 
en la clàusula 5 del PCAP. No obstant això, l’apartat c de l’annex 
I del plec exigeix determinats requisits de solvència tècnica. No 
ens consta si finalment va ser exigida i presentada. 

- No consta en el PCAP el mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de 
contractació per a calcular el valor estimat, de manera que 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 101 de l’LCSP. 

- El pressupost base de licitació no s’ha desglossat amb indicació 
en el PCAP dels costos directes i indirectes i altres despeses 
eventuals calculades per a determinar-los, tal com s’estableix 
en l’apartat 2 de l’article 100 de l’LCSP. 

- No hi consta l’informe jurídic previ a l’aprovació del PCAP 
establit en l’article 122, apartat 7, de l’LCSP. 

- No s’ha publicat el contracte en el perfil de contractant, de 
manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 154 de 
l’LCSP. 

- No consta en l’expedient la data de recepció de l’oferta.  

- En l’anunci d’adjudicació del perfil de contractant s’indica que 
es va realitzar l’adjudicació el 2 de novembre de 2018 i que es 
tracta de l’única proposta que compleix els requisits exigits en 
el plec i, per tant, sembla que haja pogut haver-hi altres ofertes.  

- No s’han establit fórmules en el PCAP per a avaluar els criteris 
d’adjudicació, encara que l’únic criteri d’adjudicació és el preu. 

- No consta en l’expedient l’informe d’insuficiència de mitjans ni 
la seua publicació en el perfil de contractant, un requisit establit 
en els articles 63.3 i 116.4 de l’LCSP. 

- No s’ha pogut verificar que les ofertes presentades i la valoració 
siguen accessibles de forma oberta per mitjans informàtics 
sense cap restricció, d’acord amb el que s’estableix en l’article 
159, apartat 6.e, de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient la designació del responsable del 
contracte per l’òrgan de contractació, de manera que 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 62 de l’LCSP, i per tant 
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no consten informes sobre la base dels quals es puga entendre 
que s’han executat les prestacions. 

- La resolució d’adjudicació de l’òrgan de contractació de 2 de 
novembre de 2018 no està prou motivada. A més, en aquesta 
resolució consten diferents imports d’adjudicació. 

- La publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant s’ha de 
fer en el termini de 15 dies, tal com estableix l’article 151, 
apartat 1, de l’LCSP. No obstant això, la publicació de 
l’adjudicació es va realitzar el 13 de març de 2019 , quatre mesos 
després de l’adjudicació. 

- No consta en l’expedient l’acte administratiu formal i positiu de 
recepció o conformitat amb el servei prestat de l’òrgan de 
contractació, exigit en l’article 210, apartat 2, de l’LCSP. Cal 
observar que en la factura es posa un encuny de conformitat 
sense identificar-ne la signatura ni la data. 

d) Subministrament d’energia elèctrica 

L’expedient de subministrament elèctric seleccionat, per import de 
108.163 euros amb IVA, té caràcter administratiu i es tracta d’un 
contracte basat en un acord marc. 

Quant a la tramitació del contracte, cal assenyalar les incidències 
següents: 

- No s’ha justificat que el Consorci forme part de l’Acord Marc 
1/16, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198 del TRLCSP. 

- En la petició d’oferta vinculant s’ha estimat el preu màxim per 
a la modalitat de subministrament 3.0 A i 6.1, igual que ho fa 
l’acta núm. 20/18 de la Comissió de Contractació. No obstant 
això, en el contracte formalitzat es refereix al peatge d’accés 3.1 
A i 6.1 A. 

- Els preus unitaris del cost per terme d’energia activa del 
contracte formalitzat no coincideixen amb els de l’adjudicatari 
detallat en l’acta núm. 20/18 de la Comissió de Contractació. 

- No hem pogut verificar les ofertes presentades pels licitadors ni 
la justificació de la petició d’ofertes. 

- Tampoc hem pogut verificar l’execució del contracte, ja que no 
s’han remés les factures i els pagaments. 

- No consten en l’expedient els documents següents, exigits en 
les clàusules del PCAP, en relació amb els contractes basats en 



Informe de fiscalització del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018 

35 

l’acord marc i en el mateix TRLCSP: document d’existència de 
crèdit, fiscalització de la despesa o tràmits equivalents, 
aprovació de la despesa, informe de l’òrgan de contractació en 
què es justifique l’elecció de l’oferta més avantatjosa, 
l’adjudicació i la comunicació a la Central de Compres dels 
contractes formalitzats. 

9.3.2 Contractes formalitzats en exercicis anteriors  

Amb data 11 de juliol de 2018 es va sol·licitar al Consorci una relació 
certificada dels contractes formalitzats en exercicis anteriors en vigor 
durant l’exercici 2018, com s’indica en l’apartat 10.2 d’aquest apèndix, 
sense que se’ns haja facilitat. Per aquest motiu s’han seleccionat els 
expedients de contractació relacionats amb les empreses que realitzen els 
serveis de neteja, seguretat i manteniment de les instal·lacions de 
climatització en el Consorci, perquè són les que acumulen un import 
major d’obligacions reconegudes netes en l’exercici.  

En el quadre següent es detallen les obligacions reconegudes en l’exercici 
2018 relacionades amb aquestes empreses i el percentatge que representa 
respecte al total del capítol 2, “Despeses de béns i serveis”, de la liquidació 
del pressupost de despeses: 

Quadre 12. Expedients seleccionats 

 
Servei Creditor 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Percentatge 
ORN tercer / 

cap. 2 
Seguretat Ilunion Seguridad I. Outsourcing, SA 561.212 19,4% 

Neteja Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA 81.480 2,8% 

Manteniment 
climatització 

Comsa Service Facility Management, SAU 30.926 1,1% 

ORN expedients no facilitats 673.618 23,3% 

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTAL CAP. 2 2.895.395  

Cal assenyalar que el Consorci no ens ha facilitat els expedients 
relacionats amb els serveis enumerats en el quadre anterior. 

En els comptes anuals s’informa que els contractes de seguretat i de neteja 
procedeixen d’expedients d’exercicis anteriors que s’han prorrogat en els 
exercicis 2017 i 2018, però tampoc se’ns han facilitat aquestes pròrrogues. 

A més, aquests serveis estan declarats de contractació centralitzada i, per 
tant, s’han de contractar a través de la Central de Compres de la 
Generalitat Valenciana, tal com s’estableix en el Decret 35/2018, de 23 de 
març, del Consell. 
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9.3.3 Contractes menors  

Com a resultat de la mostra seleccionada, un total de nou expedients, 
s’han posat de manifest les incidències següents: 

- En dos expedients seleccionats, se’n paga el 50% quan se signa el 
contracte sense que s’haja prestat el servei, de manera que 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 102 de l’LCSP, que estableix 
que el preu del contracte s’abonarà en funció de la prestació 
realment executada. 

- No consta en cap dels expedients seleccionats l’informe de l’òrgan 
de contractació en què es motiva la necessitat del contracte, una 
obligació establida en l’article 118, apartat 1, de l’LCSP. 

- En cap dels expedients seleccionats consta la justificació per part de 
l’òrgan de contractació que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i que el 
contractista no ha subscrit més contractes menors que superen la 
xifra de contracte menor. 

10. Transparència i bon govern  

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, resulta aplicable al 
Consorci en virtut del que es preveu en l’article 2.1.b. 

Una vegada analitzada la informació disponible en el portal de 
transparència en la data de la nostra revisió, octubre de 2019, cal 
assenyalar les conclusions següents: 

- No s’ha publicat la informació requerida en l’article 9.1, apartat a, 
referent a la publicació dels contractes subscrits amb indicació de 
l’objecte, tipus, duració, import de licitació i d’adjudicació, 
procediment utilitzat per a formalitzar-los, instruments a través dels 
quals, si és el cas, s’ha publicitat, nombre de licitadors participants 
en el procediment i identitat de la persona o entitat adjudicatària, 
així com les modificacions, els desistiments i les renúncies.  

Tampoc s’han publicat les pròrrogues dels contractes ni els 
contractes menors. 

El Consorci només ha indicat un enllaç al seu perfil de contractant, 
però en aquest perfil no estan tots els expedients de contractació de 
l’exercici 2018. 

- No s’han publicat les dades estadístiques sobre el percentatge, en 
volum pressupostari, de contractes adjudicats a través de cada un 
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dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector 
públic, tal com s’estableix en l’article 9.1, apartat b. 

- Encara que en el portal de transparència consten les retribucions del 
personal, aquestes no coincideixen amb les retribucions satisfetes i 
reflectides en els comptes anuals de l’exercici 2018. 

- No s’han publicat els comptes anuals de l’exercici 2018 ni els 
informes d’auditoria realitzats per la Intervenció, de manera que 
s’incompleix l’article 9.1, apartat h. 

- Respecte al termini mitjà de pagament, només s’ha publicat de maig 
a octubre de 2018. 

- No s’ha publicat l’inventari de béns i drets, que almenys ha 
d’incloure els béns immobles de domini públic i una relació de béns 
mobles de valor històric artístic o d’alt valor econòmic, establit en 
l’article 9.1, apartat l. 

- No s’ha publicat l’última relació de llocs de treball aprovada pel 
Consell General del Consorci, de manera que s’incompleix l’article 
9.3.2, apartat b. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2018 aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, el Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana ha formulat les al·legacions que ha considerant pertinents. 

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

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

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

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

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2019 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 13 de desembre de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 
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INTERVENCIÓN GENERAL 

Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
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1. Introducción. 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título 

VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, 

ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que comprenden el Balance 

abreviado, la cuenta del resultado económico- patrimonial abreviada, el estado de liquidación del 

presupuesto y la memoria abreviada del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría DULA AUDITORES SLP, en 

virtud del contrato CNMY17/INTGE/31 Lote 2  suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 

a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector 

Público de 2019 (en adelante, Plan 2019). 

 

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público, 

Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con 

fecha 02 de agosto de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad contable con carácter 

provisional. La entidad en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, no ha 

presentado escrito informando que se efectúan alegaciones al citado informe. Se procede a emitir el 

presente informe que tiene el carácter de definitivo. 

 

2. Consideraciones Generales. 

 

Denominación del ente auditado Consorcio Museos de la Comunidad Valenciana 
(CMCV) 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Consorcio adscrito a la Generalitat 

Clasificación dentro del sector público (artículo 
3 Ley 1/2015). 

Sector público administrativo 

Conselleria de adscripción 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte 

Código de identificación orgánica en Presupuesto 
Generalitat 

Sección 9 
Entidad 00115 

Norma de creación 

Acuerdo de 5 de marzo de 1996, del Gobierno 
Valenciano, de constitución, junto con las 
diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y 
Valencia y los ayuntamientos de Alicante, Castellón de 
la Plana y Valencia, del Consorcio de Museos de la 
Comunidad Valenciana. (DOCV 2.717, de 27 de marzo 
de 1996). 

Estatutos y/o normativa reguladora de su 
organización y funcionamiento 

Los aprobados en el Acuerdo de 5 de marzo de 1996, 

(DOGV 2.717 de 27 de marzo), modificados por 

Acuerdo 22 de septiembre de 1998 (DOGV 3.344, de 
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05 de octubre de 1998) 

Objeto/fines institucionales 

El Consorcio tiene como finalidad principal, según sus 

estatutos: 

a) Coordinar e impulsar el patrimonio museístico de 

la Comunidad Valenciana. 

b) Establecer una línea de actuación coherente y 

global en relación con la política museística 

valenciana. 

c) Fomentar la creación de nuevos espacios 

expositivos. 

d) Establecer los criterios orientativos para la política 

de adquisiciones del consorcio. 

e) Favorecer el mecenazgo y conseguir fondos para el 

cumplimiento de sus fines. 

f) Regular la correcta y adecuada exhibición de los 

diversos fondos y colecciones. 

g) Facilitar a visitantes e investigadores el acceso a los 

museos. 

h) Impulsar el conocimiento y difusión didáctica del 

arte valenciano. 

i) Estimar el trabajo creativo de artistas valencianos o 

relacionados con la Comunidad Valenciana. 

j) Cualquier otra actividad relacionada con la 

actuación de los museos integrados en el consorcio. 

Nivel de participación de la Generalitat en el 
capital social o patrimonio fundacional 

La participación económica de la Generalitat en el 
Consorcio consiste en la financiación anual de parte 
de los gastos vinculados al desarrollo de sus 
actividades, teniendo una participación en los Fondos 
Propios del Consorcio del 86,32% 

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015) 
Limitativo 

Normativa contable de aplicación (Plan contable) 

Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana, aprobado por Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 16 de julio de 2001 
(DOCV número 4.057 de 3 de agosto) 

Responsable de la formulación de las cuentas 
anuales 

Director gerente 

Órgano que aprueba las cuentas anuales 
Consejo General 

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre 

Administración Pública 

Órgano de contratación de la entidad 
Consejo General 

Delegaciones conferidas por el órgano de 
contratación 

Sí, por resolución 19 de enero de 2012 (DOCV 03 de 

febrero 2012) se delega en el Gerente del Consorcio 

de Museos de la Comunitat Valenciana 
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Medio propio instrumental de la Generalitat 
No 

 

 

3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores. 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel 

del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo realizado de 

acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones 

dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las 

cuentas anuales están libres de incorrección material.  

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre 

los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al 

efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

 

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión favorable con salvedades. 

En las cuentas anuales adjuntas se han detectado los siguientes aspectos relevantes a comentar: 

 

a) Bienes de patrimonio histórico. 

El Consorcio registra en la cuenta de “bienes de patrimonio histórico” por importe de 

2.355.449,57 euros, 2.007.449,57 euros correspondiente al valor histórico de la ubicación de las 

oficinas con derecho de uso de ocupación temporal y 348.000,00 euros por la adquisición de 

una obra de arte. 

La contrapartida de la ubicación de las oficinas se encuentra contabilizada en el epígrafe del 

Patrimonio Neto “patrimonio recibido en adscripción”. 

Consideramos que el importe de 348.000,00 euros debiera contabilizarse de forma separada 

distinguiendo los bienes históricos en propiedad de los bienes históricos en “cesión de uso” del 

inmovilizado, e informarse en el apartado 8.2.1. de la memoria “inmovilizado material propio” 

como elemento en propiedad del Consorcio y no como “inmovilizado material recibido en 
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cesión”.  

 

 

 

b) Desglose del inmovilizado material. 

Las cuentas anuales no incorporan información de la composición del inmovilizado material.  

El Consorcio no nos ha facilitado un registro auxiliar del inmovilizado que detalle la composición 

de los activos en una base individualizada, separando el coste y la amortización acumulada. 

Según las cuentas anuales adjuntas el Inmovilizado Intangible asciende a 268.504,39 euros y el 

Inmovilizado Material a 524.501,24 euros.  

Al no realizar un inventario del inmovilizado no nos hemos podido satisfacer por otros 

procedimientos alternativos de la existencia de los elementos adquiridos con anterioridad al 

ejercicio 2018, por lo que no es posible determinar la razonabilidad de este epígrafe del balance 

al 31 de diciembre de 2018, en su amortización del ejercicio, elementos totalmente amortizados 

y obsolescencia de elementos. 

Por otra parte, no se nos ha facilitado facturas de inmovilizado material adquiridas durante el 

ejercicio 2018 por importe de 51.957,98 euros. 

 

c) Acreedores a corto plazo. 

En el epígrafe de “2. Acreedores no presupuestarios” por importe de 67.442,61 euros se 

contabilizan las “Retenciones de IRPF practicadas” por importe de 29.765,24 euros. Por 

procedimientos alternativos se ha acreditado que esta cuenta debería ser deudora por importe 

de 41.380,13 euros. 

 

d) En el epígrafe “3.b) Subvenciones corrientes” se han registrado por duplicado un ingreso de 

75.000 euros correspondiente a la aportación realizada por un ente local, por lo que el 

resultado del ejercicio está excedido por dicho importe 

 

e) Está pendiente de recibir la confirmación de los saldos de la entidad bancaria “Bankia”. 

 

5. Opinión favorable con salvedades. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la 

sección Fundamento de la opinión favorable con salvedades de nuestro informe, expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del CONSORCIO DE 

MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de la 

liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad 

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los 
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principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

 

 

6. Asuntos destacables que no afectan a la opinión. 

El Consorcio puso a disposición de la Intervención General de la Generalitat las cuentas anuales del ejercicio 

2018 el 26 de junio de 2019, no habiendo facilitado información financiera con anterioridad a la fecha 

indicada. 

 

En Valencia a 26 de septiembre de 2019 

 

DULA AUDITORES, S.L.P INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

 
 
 
 
 

 

 

 

CARLOS JAVIER GONZALEZ CEPEDA VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y 
AUDITORÍAS 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. EXERCICI 2018 

L’11 de novembre de 2019 es va remetre al Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana l’esborrany de l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2018, i s’assenyalava com a termini per a la formulació 
d’al·legacions, si era el cas, el 25 de novembre de 2019. 

Amb data 22 de novembre de 2019 es van rebre les al·legacions remeses 
pel Consorci. Aquestes al·legacions s’han analitzat seguint l’ordre en què 
es van formular, respecte de les quals s’informa del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 4.1.a, pàgina 5, i apèndix, pàgines 13 i 14, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci manifesta que s’han fet les gestions oportunes perquè des de 
la Conselleria hi faciliten l’informe de valoració actual de l’immoble i que 
la valoració contenia l’adscripció de l’edifici. 

Durant el treball de camp no se’ns ha facilitat cap document que justifique 
el valor de l’edifici cedit. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 4.1.b, pàgina 5, i apèndix, pàgines 13 i 14, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte de la valoració en l’actiu dels Banys de l’Almirall, el Consorci 
exposa que es tracta d’un error i que s’han realitzat les gestions oportunes 
perquè es produïsca la baixa d’aquest immoble. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 
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Tercera al·legació 

Apartats 4.1.c i d, pàgina 5, i apèndix, pàgines 13, 14 i 15, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

- Quant a la comptabilització dels fons documentals, el Consorci 
comenta que ja s’han fet les gestions pertinents amb el servei de 
l’aplicació informàtica perquè s’incloga dins de l’apartat 
d’immobilitzat material propi. 

- Respecte a la composició i valoració de l’immobilitzat, el Consorci 
manifesta que estan treballant en un nou model que intente recollir 
aquesta informació. 

- El Consorci comenta, pel que fa a l’inventari d’obres d’art / 
documental / fons artístic, que no hi havia un inventari amb caràcter 
previ a la gerència actual, però que des del tancament de comptes de 
2017 s’ha començat a fer. 

 També s’indica que està actualitzant l’inventari i realitzant les 
tasques de catalogació de tot el patrimoni artístic del CMCV. 

- Quant a les amortitzacions, el Consorci manifesta que s’estan 
regularitzant, juntament amb la resta de recomanacions sobre 
l’immobilitzat i els comptes 4751 i 476. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 4.1.e, pàgina 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci indica que comptabilitzar per duplicat les obligacions va ser 
un error i que ja es trobava corregit en el moment de l’auditoria. 

En al·legacions s’ha presentat un document comptable d’anul·lació de 
drets reconeguts d’exercicis anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al final de l’apartat 4.1.e i al final del primer paràgraf de la pàgina 
26 “En l’exercici 2019, el Consorci ha procedit a anul·lar-lo”. 
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Cinquena al·legació 

Apartat 4.1.f, pàgina 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci manifesta que ja s’ha esmenat la sobrevaloració en 80.000 
euros de les obligacions anul·lades d’exercicis tancats dels comptes anuals 
de l’exercici, que es va produir per un error en el programa informàtic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al final de l’apartat 4.1.f i al final del quart paràgraf de la pàgina 26 
“En l’exercici 2019, el Consorci ha procedit a esmenar-lo”. 

Sisena al·legació 

Apartat 4.1.g, pàgina 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte a la diferència del compte 4751, “HP creditora per retencions 
practicades”, per import d’11.915 euros, el Consorci manifesta que està 
prenent les mesures oportunes per a deixar el compte saldat abans de 
final d’any. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 4.1.h, pàgina 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant a la valoració de les obres d’art donades, el Consorci manifesta que 
s’estan prenent mesures segons va indicar en el punt 4.1.c anterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 
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Vuitena al·legació 

Apartat 4.1.i, pàgina 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci presenta com a document tres un inventari valorat a preu de 
venda de cinc euros cada un. A més, manifesta que la despesa dels 
catàlegs es comptabilitza dins del pressupost de cada una de les 
exposicions i que no s’imputa aquesta despesa al que després serà l’estoc 
de catàlegs.  

A més, manifesta que els catàlegs antics es van rebaixar a un preu únic 
homologat de cinc euros i que n’hi havia un estoc enorme en els 
magatzems provinent de gestions anteriors i d’impossible venda.  

Afegeix el Consorci que s’està treballant en una nova versió d’aplicació per 
a venda de catàlegs.  

El Consorci ha de tenir un inventari valorat dels catàlegs d’acord amb el 
que s’estableix en les normes de valoració del Pla General de Comptabilitat 
Pública, en el qual consten les entrades i eixides d’aquests. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 4.1.j, pàgina 6, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte a les mancances d’informació que presenta la memòria dels 
comptes anuals, el Consorci comenta que “es detalla amb les al·legacions 
a l’apèndix”. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 5.a, pàgina 7, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci manifesta que els seus estatuts encara no s’han pogut 
actualitzar, tot i que s’està en procés d’adaptació legal i modificació.  
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Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apartats 5.b, c i d, pàgines 7 i 8; apèndix, apartat 4, pàgines 18, 19, 20, 21 i 22, 
i recomanacions j, k i m, pàgina 11, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

- El Consorci al·lega que la Direcció General de Pressupostos va 
aprovar en el seu moment la massa salarial de l’exercici 2016 i que 
aquesta no ha patit modificació substancial. Per això, les masses 
salarials del 2017, 2018 i 2019 són equivalents. 

També indica que el 16 de gener de 2019 la Gerència del Consorci va 
sol·licitar per escrit a la Direcció General de Pressupostos que 
emeteren un informe d’aprovació de la massa salarial corresponent 
als anys esmentats, sense rebre’n resposta expressa. 

El Consorci indica que la massa salarial sí que s’ha remés a la 
Direcció General de Pressupostos per a l’aprovació de l’RLT i que hi 
adjunta com a document sis el document previ a l’aprovació de l’RLT 
de 2017 per la Direcció General de Pressupostos. 

La Sindicatura de Comptes no ha tingut constància que, durant el 
treball de camp, s’haja sol·licitat a la Direcció General de 
Pressupostos l’autorització de la massa salarial de l’exercici 2018 ni 
consta entre la documentació presentada en el document sis.  

El Consorci aporta com a document set l’aprovació d’una modificació 
pressupostària. 

D’altra banda, el Consorci assenyala que es va respondre al 
requeriment de la Direcció General de Pressupostos de l’exercici 2017 
i que se n’adjunta la resposta en l’annex.  

En la documentació presentada només s’aporta un text sense 
justificar a qui es va remetre ni en quina data.  

- Respecte als dos contractes d’interinitat amb efectes de 16 de maig 
de 2007 i de 15 de maig de 2008, el Consorci manifesta que no hi és 
aplicable el que s’estableix en l’apartat 5 de l’article 15 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors. 

S’ha d’observar que l’esborrany de l’Informe no fa referència al límit 
general establit en aquest apartat, sinó a l’essència de la contractació 
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temporal d’interinitat. La duració temporal d’aquestes 
contractacions està determinada pel temps que dure el procés de 
selecció o promoció de la cobertura definitiva de les places que 
ocupen. No obstant això, no s’ha motivat ni justificat a la Sindicatura 
que la duració d’aquests contractes supere els 11 anys. 

Pel que fa a la sol·licitud de l’informe favorable de la conselleria que 
tinga assignades les competències en matèria d’hisenda al qual fa 
referència l’article 28 de la Llei 22/2017, de Pressupostos de la 
Generalitat per a 2018, el Consorci al·lega que no ha de sol·licitar-se 
perquè es tracta de llocs estructurals de la plantilla i, per tant, 
considerant les al·legacions presentades es modifica la redacció de 
l’Informe. 

- El Consorci manifesta que els conceptes retributius percebuts en 
concepte de triennis es poden calcular amb els contractes de treball 
i que hi ha reconeixements expressos de triennis prestats en altres 
administracions o en la mateixa abans de la formalització. 

Ni durant el treball de camp ni tampoc en al·legacions se’ns ha 
facilitat la documentació justificativa d’aquests conceptes 
retributius. 

- Respecte als expedients de personal, el Consorci manifesta que 
venen d’una gestió anterior sobre la qual no té responsabilitat, i que 
no estava degudament arxivada tota la documentació. Davant 
d’aquesta situació, el Consorci manifesta que ha contractat en 2019 
un servei d’assessoria i gestió d’arxiu i que està posant al dia 
l’activitat.  

- Pel que fa a la funcionària en adscripció, el Consorci manifesta que 
la Conselleria n’ha modificat l’adscripció provisional i hi adjunta 
documentació de la situació actual com a document nou. 

El Consorci ha aportat una notificació a aquesta funcionària amb 
data 13 de novembre de 2019 per la qual se li dona tràmit d’audiència 
en el procediment de reclassificació del lloc de treball adscrit a la 
Direcció Territorial de València, Museu de Belles Arts, a un altre 
adscrit al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

- Quant al conveni col·lectiu, el Consorci manifesta que, mentre no 
s’aprove la massa salarial, no es pot emetre l’informe preceptiu per 
a l’adhesió al conveni i, per tant, després de l’aprovació de la massa 
salarial i de l’RLT 2019 s’hi sol·licitarà l’adhesió. 

Conseqüències en l’Informe: 

En el segon paràgraf de l’apartat 5.c de la pàgina 7 de l’esborrany de 
l’informe, on diu: 
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“Així mateix, hi ha dues contractacions realitzades en l’exercici 2018 amb 
la modalitat de contracte temporal d’interinitat per a cobrir el lloc durant 
el temps que dure el procés de selecció i promoció per a la seua cobertura 
definitiva. No obstant això, no ens consta que s’haja sol·licitat l’informe 
favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda –establit 
en l’article 28 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2018–, ni que s’haja justificat en l’expedient que 
s’ha iniciat el procés de selecció per a la cobertura definitiva d’aquests 
llocs de treball en el moment de la contractació.” 

Ha de dir: 

“Així mateix, hi ha dues contractacions realitzades en l’exercici 2018 amb 
la modalitat de contracte temporal d’interinitat per a cobrir el lloc durant 
el temps que dure el procés de selecció i promoció per a la seua cobertura 
definitiva. No obstant això, no s’ha justificat en l’expedient que s’haja 
iniciat el procés de selecció per a la cobertura definitiva d’aquests llocs de 
treball en el moment de la contractació.” 

En l’últim paràgraf de la pàgina 20 de l’esborrany de l’Informe, on diu: 

“Una vegada finalitzats aquests contractes, el 25 d’abril de 2018 i el 21 de 
maig de 2018, s’ha procedit a una nova contractació amb la modalitat de 
contracte temporal d’interinitat, per a cobrir el lloc durant el temps que 
dure el procés de selecció i promoció per a la cobertura definitiva. No 
obstant això, no ens consta que s’haja sol·licitat l’informe favorable de la 
conselleria amb competències en matèria d’hisenda establit en l’article 28 
de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2018. Així mateix, no s’ha justificat en l’expedient que 
s’haja iniciat el procés de selecció per a la cobertura definitiva d’aquests 
llocs de treball en el moment de la seua contractació.” 

Ha de dir: 

“Una vegada finalitzats aquests contractes, el 25 d’abril de 2018 i el 21 de 
maig de 2018 s’ha procedit a una nova contractació amb la modalitat de 
contracte temporal d’interinitat, per a cobrir el lloc durant el temps que 
dure el procés de selecció i promoció per a la cobertura definitiva. No 
obstant això, no s’ha justificat en l’expedient que s’haja iniciat el procés 
de selecció per a la cobertura definitiva d’aquests llocs de treball en el 
moment de la seua contractació.” 

Respecte a la documentació aportada relacionada amb la funcionària en 
adscripció, on diu: 

“D’altra banda, per mitjà de l’Acord de 9 de maig de 2017, del Consorci i de 
la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, s’acorda adscriure temporalment una funcionària de carrera 
perquè col·labore en les funcions del Consorci per insuficiència de 
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personal. Aquesta adscripció té efectes a partir de la notificació, el 4 de 
juliol de 2017, per un any, prorrogable per un altre més si persisteixen les 
necessitats que motiven l’acord. En la data de realització d’aquest treball 
de camp (octubre de 2019) s’havia superat el període de duració d’aquesta 
adscripció, i aquesta funcionària continuava exercint tasques en el 
Consorci sense que ens conste quina és ara la seua situació 
administrativa.” 

Ha de dir: 

“D’altra banda, per mitjà de l’Acord de 9 de maig de 2017, del Consorci i de 
la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, s’acorda adscriure temporalment una funcionària de carrera 
perquè col·labore en les funcions del Consorci per insuficiència de 
personal. Aquesta adscripció té efectes a partir de la notificació, el 4 de 
juliol de 2017, per un any, prorrogable per un altre més si persisteixen les 
necessitats que motiven l’acord. S’ha superat el període de duració 
d’aquesta adscripció. En aquest sentit, se’ns ha facilitat la notificació amb 
data 13 de novembre de 2019 per la qual se li dona tràmit d’audiència en 
el procediment de reclassificació del lloc de treball adscrit a la Direcció 
Territorial de València, Museu de Belles Arts, a un altre adscrit al Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana.” 

Dotzena al·legació 

Apartat 5.k, pàgina 10; recomanació q, pàgina 12, i apèndix, apartat 10, 
pàgines 37 i 38, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci manifesta que a causa de la falta de personal que pateix no 
s’ha pogut tenir actualitzada la informació del portal de transparència, 
però que s’estan fent els esforços possibles per a esmenar la situació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apartat 6.1.a, pàgina 10, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci està treballant en l’actualització d’uns estatuts que servisquen 
veritablement a les finalitats del Consorci i milloren la seua gestió. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 6.d, pàgina 10, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci manifesta que ja es realitza l’aprovació del pla d’activitats. En 
primer lloc, la proposa la Comissió Cientificoartística, i posteriorment 
l’aprova el Ple, igual que la memòria, però en comptes de fer-se en un punt 
específic de l’ordre del dia s’ha fet en l’informe del director i s’indica que 
es modificarà en el pròxim ple. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apartats 6.e, f, g, h i i, pàgines 10, 11 i 23, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte a identificar la persona que signa els documents comptables i de 
comprovació, el Consorci indica que ja s’està aplicant des de la 
recomanació realitzada al novembre de 2019.  

Pel que fa a les transferències realitzades, sempre són supervisades pel 
gerent, i atés que no existeix la figura d’un interventor o tècnic econòmic, 
va desaparéixer la segona figura de control. 

A més hi afegeix que, vista la recomanació sobre la realització de les 
conciliacions mensuals tant de caixa com dels comptes d’entitats 
financeres, tenen el propòsit per a l’exercici 2020 de dur a terme aquest 
control mensual i intentar elaborar un reglament intern del funcionament 
de la caixa en efectiu, en què s’establisquen límits i procediments de 
pagaments i cobraments. 

El Consorci també assenyala que adaptarà la normativa en matèria de 
modificacions pressupostàries i realitzarà conciliacions en el tancament 
de l’exercici dels comptes 476 i 4751, “Organismes creditors de la Seguretat 
Social” i “HP creditora per retencions practicades”, amb els documents a 
pagar. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 
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Setzena al·legació 

Apartats 5.e, f, g, h, i i j, pàgines 8 i 9; recomanacions n, o i p, pàgina 11, i 
apèndix, apartat 9, pàgines 27 a 38 de l’esborrany de l’Informe 

1. Expedient CMV/CON/113 

Comentaris: 

- El Consorci al·lega que al llarg de l’expedient administratiu queda 
prou determinat l’objecte del contracte, ja que en el contracte 
formalitzat amb data 10 de setembre de 2018 i en els informes del 
director gerent del Consorci, emesos el mateix dia de la formalització 
del contracte, es detalla amb minuciositat. 

En aquest sentit, cal assenyalar que tant el plec de clàusules 
administratives com el contracte formalitzat estableixen com a 
objecte del contracte textualment “dur a terme Cultura en Peu 
d’Igualtat en el Consorci de Museus” i “Creació i realització del 
projecte Cultura en Peu d’Igualtat”, respectivament, per la qual cosa 
no se’n dedueix en què consisteix aquest projecte. 

Respecte a l’informe del gerent del Consorci que porta la mateixa 
data en què es va formalitzar el contracte amb l’adjudicatari, fa 
al·lusió a una proposta individualitzada i a una convocatòria. No 
obstant això, no consten en l’expedient aquests documents ni ens 
han sigut facilitats. 

- El Consorci exposa que en aquesta mateixa línia, també ha de 
considerar-se prou documentada la naturalesa i l’extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte de referència. 

Cal observar que l’article 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) assenyala que l’òrgan de contractació iniciarà l’expedient 
motivant la necessitat del contracte. Per tant, ha de ser una actuació 
prèvia a l’aprovació de l’expedient i, per descomptat, a la 
formalització del contracte. 

- Respecte a la motivació de l’exclusivitat de l’adjudicatari, el Consorci 
al·lega que en l’informe del gerent de 10 de setembre de 2018 
s’estipula de manera expressa que l’associació In Arte. Arte, 
Discapacidad, Inclusión e Intergeneracionalidad ha creat la proposta 
Cultura en Peu d’Igualtat ex profeso per al Consorci. 

En aquest sentit, cal assenyalar que aquest informe del gerent té la 
mateixa data que el contracte formalitzat i que no s’hi motiva per 
què només l’adjudicatari podia cobrir la necessitat del Consorci. 
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- El Consorci al·lega, respecte a la falta d’un plec de prescripcions 
tècniques, que aquest plec i el de clàusules administratives es troben 
en el mateix document i, per tant, sí que existeix.  

En primer lloc, cal assenyalar que el plec de clàusules 
economicoadministratives i tècniques que consta en l’expedient no 
ha rebut informe dels serveis jurídics ni va ser aprovat per l’òrgan de 
contractació, tal com es va posar de manifest en l’esborrany de 
l’Informe.  

L’article 124 de l’LCSP estableix que l’òrgan de contractació aprovarà 
el plec de prescripcions tècniques particulars abans de la licitació o, 
si no n’hi ha, abans de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives i tècniques que consta en 
l’expedient no conté els aspectes que, com a mínim, ha de contenir 
un plec de prescripcions tècniques d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 68 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

A més, l’apartat 3 d’aquest article indica que en cap cas els plecs de 
prescripcions tècniques particulars contindran declaracions o 
clàusules que hagen de figurar en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

- Respecte al pagament del 50% del contracte quan se signe, establit 
en el plec i en el contracte formalitzat, el Consorci assenyala que 
troba l’origen en el contingut de l’article 198.3 de l’LCSP, en virtut del 
qual el contractista pot percebre abonaments per a sufragar el cost 
de les operacions preparatòries de l’execució del contracte i que 
tenen la finalitat d’aportar liquiditat als artistes. 

Cal observar que l’article 198.3 de l’LCSP estableix que els 
abonaments a compte per operacions preparatòries han d’assegurar-
se per mitjà de la prestació de garantia i de s’han de realitzar d’acord 
amb les condicions que s’assenyalen en el plec. A més, no consta en 
l’expedient quines van ser les actuacions preparatòries realitzades 
per l’adjudicatari, ni la seua regulació en el plec ni l’exigència de 
garantia. 

- El Consorci indica en l’índex de la documentació aportada en 
al·legacions que hi inclou aquest expedient complet. No obstant això, 
no consta aquesta documentació entre la presentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 
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2. Expedient CMCV/CAS5/2018 

Comentaris: 

Entre la documentació aportada pel Consorci n’hi ha una part que 
correspon a aquest expedient i una altra part a l’expedient 
CMCV/CAS6/2018, relacionat amb la contractació d’una borsa d’hores per 
als serveis d’assistència per a muntatges d’exposicions al Centre del 
Carme Cultura Contemporània. 

Respecte a l’expedient CMCV/CAS6/2018, el Consorci realitza les 
al·legacions següents: 

- No es va executar la prestació del servei prèviament a l’adjudicació 
del contracte sinó que, abans de la licitació, s’havia formalitzat un 
contracte menor. 

Cal assenyalar que les factures constaven en l’expedient; això no 
obstant, s’accepta l’observació del Consorci i es modifica en aquest 
sentit l’esborrany de l’Informe. 

- S’hi adjunta com a document onze l’acta d’aprovació del plec, així 
com l’acta de la seua adjudicació.  

Aquesta documentació presentada en al·legacions s’ha analitzat i es 
modifica l’Informe en els termes exposats a continuació. 

- Quant a l’adjudicació per preu/hora quan en el PCAP s’indicava a tant 
alçat, el Consorci manifesta que es va contestar una pregunta 
aclaridora en la Plataforma. 

No ens consta que aquest aclariment s’haja realitzat en la Plataforma 
de Contractació del Sector Públic, on el Consorci té ubicat el perfil de 
contractant i es va licitar l’expedient de contractació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Com a conseqüència de la documentació aportada en al·legacions, es 
realitzen les modificacions següents sobre les conclusions de l’expedient 
CMCV/CAS6/2018: 

- En l’apartat 5.g de la pàgina 9 de l’esborrany de l’Informe, on diu: 

“En l’expedient de contractació CMCV/CAS6/2018 no consten 
elements essencials que han d’integrar els expedients de 
contractació, com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient, la 
determinació adequada del criteri d’adjudicació, el mètode de càlcul 
del valor estimat, el desglossament del pressupost de licitació en el 
plec de clàusules administratives particulars, l’adjudicació, si la 
valoració de les ofertes es va fer per mitjans automàtics o amb la 
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col·laboració d’una unitat tècnica, així com altres aspectes 
enumerats en l’apartat 9.3.1 de l’apèndix.” 

Ha de dir: 

“En l’expedient de contractació CMCV/CAS6/2018 no consten 
elements essencials que han d’integrar els expedients de 
contractació, com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient, la 
determinació adequada del criteri d’adjudicació, el mètode de càlcul 
del valor estimat, el desglossament del pressupost de licitació en el 
plec de clàusules administratives particulars i la motivació de 
l’adjudicació, així com altres aspectes enumerats en l’apartat 9.3.1 de 
l’apèndix.” 

- S’elimina el segon paràgraf de l’apartat 5.g de la pàgina 9 i l’últim 
paràgraf de l’apartat 9.3.1.b de la pàgina 34 de l’esborrany de 
l’Informe. 

- S’elimina el paràgraf sisé de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe. 

- En el paràgraf nové de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe, on 
diu: 

“No hi consta acord d’adjudicació del contracte ni la seua justificació. 
En l’anunci publicat en el perfil de contractant el 15 de març de 2019 
s’indica que l’adjudicació es va realitzar el 10 de novembre de 2018. 
Tampoc consta la formalització del contracte, encara que pot 
efectuar-se per mitjà de la signatura d’acceptació pel contractista de 
la resolució d’adjudicació.” 

Ha de dir: 

“L’acord d’adjudicació amb data 9 de novembre de 2018 no està prou 
motivat. En l’anunci publicat en el perfil de contractant el 15 de març 
de 2019 s’indica que l’adjudicació es va realitzar el 10 de novembre 
de 2018. A més, no consta la formalització del contracte, encara que 
podria haver-se formalitzat per mitjà de la signatura d’acceptació pel 
contractista de la resolució d’adjudicació.” 

- En el paràgraf vuité de la pàgina 33 de l’esborrany de l’Informe, on 
diu: 

“En l’expedient no consta si la valoració de les ofertes s’ha realitzat 
automàticament per mitjà de dispositius informàtics o amb la 
col·laboració d’una unitat tècnica que auxilie l’òrgan de 
contractació.” 
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Ha de dir: 

“En l’informe de la comissió que realitza la valoració de les ofertes hi 
ha incongruències. D’una banda, s’indica que no s’ha presentat cap 
oferta i a continuació, que són diverses les ofertes presentades. A 
més, aquest informe fa al·lusió al fet que en la Plataforma s’ha 
contestat una pregunta en la qual s’aclareix que el preu resulta del 
nombre d’hores. No ens consta que aquest aclariment s’haja realitzat 
en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on el Consorci té 
situat el perfil de contractant.” 

Com a conseqüència de la documentació aportada en al·legacions, es 
realitzen les modificacions següents sobre les conclusions de l’expedient 
CMCV/CAS5/2018: 

- En l’apartat 5.f de la pàgina 8 de l’esborrany de l’Informe, on diu: 

“En l’expedient de contractació CMCV/CAS5/2018 no consten 
elements essencials que han d’integrar els expedients de 
contractació com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient, el mètode de 
càlcul del valor estimat, el desglossament del pressupost de licitació 
en el plec de clàusules administratives particulars, l’adjudicació, si la 
valoració de les ofertes es va fer per mitjans automàtics o amb la 
col·laboració d’una unitat tècnica, així com altres aspectes 
enumerats en l’apartat 9.3.1 de l’apèndix.” 

Ha de dir: 

“En l’expedient de contractació CMCV/CAS5/2018 no consten 
elements essencials que han d’integrar els expedients de 
contractació, com ara l’inici i l’aprovació de l’expedient, el mètode de 
càlcul del valor estimat i el desglossament del pressupost de licitació 
en el plec de clàusules administratives particulars, així com altres 
aspectes enumerats en l’apartat 9.3.1 de l’apèndix.” 

- S’elimina el paràgraf tercer de la pàgina 35 de l’esborrany de 
l’Informe. 

- En el paràgraf desé de la pàgina 35 de l’esborrany de l’Informe, on 
diu: 

“No hi consta la resolució d’adjudicació motivada de l’òrgan de 
contractació. En l’anunci d’adjudicació s’assenyala que es va 
adjudicar el 2 de novembre de 2018.” 
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Ha de dir: 

“La resolució d’adjudicació de l’òrgan de contractació de 2 de 
novembre de 2018 no està prou motivada. A més, en aquesta 
resolució consten diferents imports d’adjudicació.” 

3. Expedient de subministrament d’energia elèctrica 

Comentaris: 

El Consorci ha aportat en el tràmit d’al·legacions la documentació següent: 

- Petició d’oferta vinculant del preu fix d’energia efectuada pel 
Consorci, on es mostren les dades d’estimació d’energia activa a 
consumir, el nombre de punts de subministrament, els preus 
unitaris màxims de licitació i el termini de duració, entre altres 
aspectes, que s’hi adjunta com a document dotze. 

- Acta núm. 20/18, de la Comissió de Contractació del Consorci, de 4 
de juliol de 2018, d’obertura dels sobres, que s’hi adjunta com a 
document tretze, en la qual es proposa a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació a Suministros Especiales Alginetenses Coop. V. 

- El contracte administratiu formalitzat amb data 6 de juliol de 2018 
subscrit entre el Consorci i l’empresa Suministros Especiales 
Alginetenses Cooperativa. 

Conseqüències en l’Informe: 

Una vegada analitzada la documentació aportada en al·legacions, es 
modifica l’esborrany de l’Informe en els termes següents: 

En l’apartat 5.h de la pàgina 9 de l’esborrany de l’Informe, on diu: 

“En l’expedient de subministrament elèctric seleccionat, contracte basat 
en un acord marc per import de 108.163 euros amb IVA, no hi ha expedient 
administratiu. El Consorci solament ens ha facilitat el contracte sense que 
hi consten especialment les exigències establides en l’article 198 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).” 

Ha de dir: 

“En l’expedient de subministrament d’energia elèctrica concorren una 
sèrie d’incompliments detallats en l’apartat 9.3.1.d de l’apèndix.” 

En l’apartat 9.3.1.d de la pàgina 36 de l’esborrany de l’Informe, on diu: 

“L’expedient de subministrament elèctric seleccionat, per import de 
108.163 euros amb IVA, té caràcter administratiu i es tracta d’un contracte 
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basat en un acord marc. Cal assenyalar que no existeix expedient 
administratiu. El Consorci només ens ha facilitat el contracte sense que hi 
consten especialment les exigències establides en l’article 198 del 
TRLCSP.” 

Ha de dir: 

“L’expedient de subministrament elèctric seleccionat, per import de 
108.163 euros amb IVA, té caràcter administratiu i es tracta d’un contracte 
basat en un acord marc. 

Quant a la tramitació del contracte, cal assenyalar les incidències 
següents: 

- No s’ha justificat que el Consorci forme part de l’Acord Marc 1/16, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 198 del TRLCSP. 

- En la petició d’oferta vinculant s’ha estimat el preu màxim per a la 
modalitat de subministrament 3.0 A i 6.1, igual que ho fa l’acta núm. 
20/18 de la Comissió de Contractació. No obstant això, en el contracte 
formalitzat es refereix al peatge d’accés 3.1 A i 6.1 A. 

- Els preus unitaris del cost per terme d’energia activa del contracte 
formalitzat no coincideixen amb els de l’adjudicatari detallat en 
l’acta núm. 20/18 de la Comissió de Contractació. 

- No hem pogut verificar les ofertes presentades pels licitadors ni la 
justificació de la petició d’ofertes. 

- Tampoc hem pogut verificar l’execució del contracte, ja que no s’han 
remés les factures i els pagaments. 

- No consten en l’expedient els documents següents, exigits en les 
clàusules del PCAP, en relació amb els contractes basats en l’acord 
marc i en el mateix TRLCSP: document d’existència de crèdit, 
fiscalització de la despesa o tràmits equivalents, aprovació de la 
despesa, informe de l’òrgan de contractació en què es justifique 
l’elecció de l’oferta més avantatjosa, l’adjudicació i la comunicació a 
la Central de Compres dels contractes formalitzats.” 

4. Contractes menors 

Comentaris: 

- Respecte al percentatge de pagament avançat que es realitza en els 
contractes menors, el Consorci manifesta que obeeix únicament a un 
pagament per a cobrir necessitats de caràcter preparatori de 
l’execució del contracte en el si del que s’estableix en l’article 198.3 
de l’LCSP. 
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S’aplica ací el que s’ha comentat en l’apartat 1 d’aquesta al·legació. 

- Pel que fa a la falta d’existència de l’informe de necessitat preceptiu, 
el Consorci al·lega que n’hi ha en tots els expedients; de fet, diu que 
s’exigeix als coordinadors com a pas previ a l’adjudicació i que 
s’aporta informe com a document quinze, encara que a continuació 
manifesta que com que no s’indica quins són, queda en espera que 
se’n sol·liciten alguns específicament. 

Cal assenyalar que l’informe de necessitat a què fa referència l’article 
118.1 de l’LCSP exigeix que l’emeta l’òrgan de contractació.  

Hi hem d’afegir que el Consorci no aporta el document quinze i que 
era coneixedor de la mostra de contractes menors seleccionats, i que 
des de la Sindicatura s’hi ha facilitat qualsevol tipus d’informació i 
aclariment relacionat amb la fiscalització realitzada. 

- Quant a la justificació de no alteració de l’objecte del contracte, 
al·lega que sí que està i que aporta l’informe tipus com a document 
setze. 

En la documentació facilitada a la Sindicatura durant el treball de 
camp no constava aquest informe. Així mateix, el Consorci no ha 
aportat el document setze en al·legacions, a pesar d’incloure’l en 
l’índex de l’annex. 

- El Consorci manifesta que, pel que fa a l’arxiu de la documentació, 
s’ha canviat el procediment i que actualment s’ha millorat. 

- Respecte al projecte “Resistències artístiques”, el Consorci inclou el 
document disset, en el qual s’indica en quin centre escolar es 
desenvolupa el treball dels artistes.  

No obstant això, aquest document és un full en el qual es detallen els 
treballs sense que hi conste la signatura d’òrgans competents que en 
justifique la realització. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Apèndix, pàgines 17, 18, 22 i 23, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant a la incorporació de romanents de crèdits, el Consorci manifesta 
que està treballant en la documentació acreditativa del compliment de la 
legalitat d’aquesta modificació pressupostària. 
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Així mateix, indica que treballarà en els aspectes relatius a romanents de 
crèdit, compromisos de despeses amb càrrec a pressupost d’exercicis 
posteriors, liquidació per projectes, saldo del compte 4760 i el 
desglossament de despeses de personal. 

Respecte a les diferències detectades entre el model 347 i les obligacions 
reconegudes, al·lega que són degudes a diferències d’imputació temporal 
i que revisaran les que no apareixen en el model 347 per a esmenar-les 
davant de l’AEAT. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Divuitena al·legació 

Apèndix, pàgina 24, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Consorci al·lega que els límits de l’hostalatge són únicament quan no 
existeix una possibilitat més econòmica. S’hi adjunta, com a document 
divuit, un exemple d’una de les justificacions. 

Quant a l’ús de taxis, únicament es fa quan és imprescindible, però resulta 
impossible, per la quantia i el temps que representa, fer-ne un informe 
cada vegada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Dinovena al·legació 

Apèndix, pàgina 25, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En relació amb el compte del capítol III d’ingressos de la bonificació per 
gestió d’assegurances socials per un import de 25.000 €, el Consorci indica 
que ja s’han efectuat les gestions oportunes perquè els informàtics 
l’analitzen i que es tracta d’un error no esmenat per la falta de personal. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 
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Altra documentació aportada en l’annex amb efectes en l’esborrany de 
l’Informe 

Punt 2 

Comentaris: 

El Consorci aporta documentació justificativa de la baixa d’un treballador. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina el paràgraf onzé de la pàgina 22 de l’esborrany de l’Informe. 

Punt 3 

Comentaris: 

El Consorci aporta documentació justificativa de l’actualització realitzada 
respecte a les persones autoritzades en els comptes bancaris d’una de les 
entitats financeres. 

Conseqüències en l’Informe: 

En la pàgina 15 de l’esborrany de l’informe, on diu: 

“Com a resultat de la circularització realitzada s’ha detectat, en les dues 
entitats bancàries amb què opera el Consorci, una persona que està 
autoritzada per a realitzar moviments de fons que ja no tenia relació 
laboral en l’exercici 2018 amb el Consorci.” 

Ha de dir: 

“Com a resultat de la circularització realitzada s’ha detectat, en les dues 
entitats bancàries amb què opera el Consorci, una persona que està 
autoritzada per a realitzar moviments de fons que ja no tenia relació 
laboral amb aquest en l’exercici 2018. No obstant això, el Consorci ha 
actualitzat les autoritzacions dels comptes bancaris en el període 
d’al·legacions en una de les entitats financeres.” 
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