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Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha 
tingut per objecte determinar si els comptes anuals de l’exercici de 2007 de 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. 
(d’ara endavant CIEGSA o l’Entitat) es presenten adequadament, d’acord amb els 
principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern de CIEGSA, i en els diferents 
apartats d’aquest informe indiquem aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Entitat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CIEGSA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 
2007, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l’exercici 
terminat en la dita data, i s’ajunten íntegrament, juntament amb l’informe 
d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pels 
administradors de l’Entitat amb data 27 de març de 2008, aprovats per la Junta 
General Universal d’Accionistes amb data 27 de juny de 2008, i presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat 
(IGG), conformement a la normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, juntament 
amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori de conformitat amb la legislació 
mercantil, és alhora el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que 
estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), 
realitza la IGG en col·laboració amb firmes privades d’auditoria contractades per 
la IGG. En aquest informe s’emet una opinió amb excepcions referides a aspectes 
relatius als imports per cobrar a la Generalitat i al tractament de les construccions 
escolars construïdes sobre terrenys propietat de la Generalitat i dels ajuntaments i 
a la incertesa quant a la continuïtat del negoci que depèn de les futures 
aportacions de la Generalitat. 

D’acord amb això, s’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han 
considerat pertinents conformement amb els “Principis i normes d’auditoria del 
sector públic”, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les “Directrius tècniques de 
fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
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procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió del 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut d’aplicació en aquest 
cas. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l’Entitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici 
terminat el 31 de desembre de 2007. 

Aquesta revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera 
i Administrativa, i d’Organització de la Generalitat Valenciana. 

- Llei de Societats Anònimes, Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós aprovat 
per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’acorda la constitució de CIEGSA. 

-  Estatuts de la Societat. 

- Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i CIEGSA de 5 
de febrer de 2001. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes dels Sector Públic, solament 
pel que fa a la disposició transitòria setena. 

- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció. 

- Reial Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i de contractistes i empreses classificades de 
la Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el registre 
de convenis i s’estableix el règim juridicopressupostari dels convenis que 
subscriga la Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació 
de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat i les seues normes d’adaptació a les empreses 
immobiliàries, aprovades mitjançant ordre de 28 de desembre de 1994 i 
modificades per l’ordre d’11 de maig de 2001. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 4 d’octubre de 1995, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, per la qual es determina el tractament comptable 
de les subvencions corrents percebudes per les empreses públiques. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, sobre la informació anual que han de retre les 
empreses públiques. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han 
posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma 
significativa l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables 
d’aplicació: 

- Com assenyalem en l’apartat 4.2.1, l’Entitat ha seguit el criteri de registrar 
les construccions corresponents a obres d’instituts d’educació secundària, 
com a immobilitzat material, bé en “Immobles per revertir” o en 
“Immobles per revertir en curs”, encara que els terrenys són propietat de la 
Generalitat. D’acord amb el conveni de 5 de febrer de 2001, la forma 
jurídica elegida per a mantenir la titularitat de les dites construccions ha 
sigut la concessió de dret de superfície a favor de CIEGSA, per la qual 
cosa aquesta societat mantindrà la titularitat pública d’aquests edificis fins 
a formalitzar l’acte de transmissió en què revertiran a la Generalitat. 

 El total de construccions educatives imputades a l’”Immobilitzat material” 
a 31 de desembre de 2007 puja a 142 segons la informació proporcionada 
per l’Entitat. D’acord amb les dades facilitades per CIEGSA, s’han 
constituït drets de superfície sobre terrenys de 38 construccions. En 
aquesta situació, les construccions realitzades sobre els terrenys en els 
quals no s’ha constituït encara el dret de superfície, no haurien de figurar 
registrades com a “Immobilitzat material”. 

En relació amb l’anterior cal destacar addicionalment dues qüestions: 

- Que els immobles construïts per CIEGSA han continuat mantenint 
la destinació que tenien abans de la desafectació com a domini 
públic; és a dir, prestar-hi el servei públic d’educació, servei que 
una vegada terminades les obres és realitzat per la Conselleria 
d’Educació, amb independència que formalment s’haja constituït 
un dret de superfície. 

- Que els terrenys posats a disposició de CIEGSA i sobre els que es 
puga constituir un dret de superfície, no són utilitzats en l’activitat 
ordinària de la Societat, l’objecte de la qual és la construcció de les 
infraestructures educatives, però no la prestació del servei 
d’educació. 

Addicionalment, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interès observats en el 
curs de la fiscalització efectuada: 
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a) L’Entitat ha seguit el criteri de registrar com a existències les 
construccions de col·legis d’educació infantil, primària i especial, ja que 
considera que actua com a promotora. Els terrenys i les edificacions que hi 
ha construïdes són propietat dels ajuntaments, (vegeu apartat 4.2.2). 

b) El deute de l’accionista únic amb l’Entitat ha sigut classificat per aquesta 
com actiu circulant, encara que no es coneix el seu venciment. L’import 
pendent de cobrament, 647.271.434 euros, serà finançat per la Generalitat, 
principalment a través d’ampliacions de capital amb data límit del 31 de 
desembre de 2015, sense perjudici que aquesta data puga ser ampliada 
posteriorment. (Vegeu l’apartat 4.2.3). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, hem 
detectat durant el període objecte de fiscalització, els incompliments significatius 
de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem tot seguit: 

a) S’han posat de manifest determinades deficiències relatives al compliment 
dels requisits i termini assenyalats en l’article 28 de la Llei de Pressuposts 
de la Generalitat per a l’exercici de 2007, relacionats amb la massa 
salarial. 

b) En l’apartat 6 d’aquest Informe assenyalem les observacions més 
significatives posades de manifest en la fiscalització de la contractació i en 
alguns altres aspectes que s’hi relacionen. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana S.A.U. 
es constitueix per Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, en 
forma de societat anònima, amb la consideració d’empresa de la Generalitat 
conformement al que disposa l’article 5 del Text Refós de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

L’Entitat té per objecte: 

a) L’organització, contractació i gestió de quantes activitats requerisca la 
preparació, construcció d’obres, instal·lacions, execució i posada en 
funcionament de les infraestructures educatives necessàries per a 
l’adequada implantació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, 
d’Ordenació General del Sistema Educatiu, i normativa que la 
desenvolupa dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

b) La realització de qualsevol obra d’adequació dels centres que es 
construïsquen, així com dels ja construïts, que siguen competència de la 
Generalitat. 

L’Entitat durà a cap el dit objecte social amb subjecció als termes i condicions 
que determina el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i 
Educació de la Generalitat i CIEGSA subscrit el 5 de febrer de 2001 i adequarà 
les seues activitats a les línies d’actuació anuals o plurianuals programades i 
aprovades per la Conselleria de Cultura i Educació. Actualment depèn de la 
Conselleria d’Educació. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons assenyala l’Entitat en el seu informe de gestió que s’adjunta als comptes 
anuals que figuren en l’annex d’aquest Informe, l’activitat desenvolupada en 
l’exercici ha sigut de continuïtat respecte de l’anterior amb la construcció i 
adequació del col·legis de primària i secundària per a completar el mapa escolar a 
la Comunitat Valenciana. 

Segons aquest informe, CIEGSA ha posat a disposició de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport en 2007, 48 centres, 30 dels quals corresponen a 
educació infantil i primària i 18 a centres de secundària. 

Un altre aspecte ha sigut la gestió de l’escolarització provisional en els casos en 
què ha sigut necessari adoptar mesures transitòries, com ara muntatge i lloguer de 
mòduls prefabricats, obres d’adaptació de locals provisionals i d’altres. 

- 186 - 



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2007 

Durant l’exercici de 2007, igual que en els exercicis anteriors, l’Entitat s’ha 
encarregat de l’adquisició de l’equipament escolar actuant com a òrgan de 
contractació, realitzant els tràmits de licitació, adjudicació, formalització de 
contractes i resolució de les incidències contractuals, i haurà d’assumir el 
pagament de les obligacions econòmiques derivades dels dits contractes. La gestió 
logística de l’equipament escolar segueix efectuant-la, com en exercicis anteriors, 
la Conselleria d’Educació. 

Segons l’informe de gestió, la programació de CIEGSA a 31 de desembre de 
2007, inclou 846 actuacions, 104 de les quals corresponen al pla “Millor escola” i 
la resta a “Mapa escolar” i “Crea escola”. 

D’acord amb la informació rebuda de l’Entitat, la inversió acumulada realitzada 
en centres educatius és la següent, en euros i sense IVA: 

 
Inversions Total inversió En execució Finalitzada 

Primària 369.703.180 68.589.519 301.113.660 

Secundària 910.378.945 62.912.561 847.466.385 

Total infraestructures 1.280.082.125 131.502.080 1.148.580.045 

Equipament 130.994.243 - 130.994.243 

Total inversió a 31/12/07 1.411.076.368 131.502.080 1.279.574.288 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS 
DELS COMPTES ANUALS 

4.1 Balanç 
El balanç de CIEGSA al tancament de l’exercici de 2007, juntament amb les 
xifres corresponents de l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 
ACTIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 

Immobilitzat 
Despeses d’establiment 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Immobilitzacions financeres 

Despeses per a distribuir diversos exer. 
Ajusts per periodificació a llarg termini 
Actiu circulant  

Existències 
Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 
Ajusts per periodificació 

866.756.151 
882.595 
221.880 

865.624.526 
27.150 

3.187.500 
46.590.230 

747.099.425 
69.050.726 

677.600.853 
4.500 

443.346 
- 

796.455.845 
1.499.319 

53.985 
794.894.107 

8.434 
- 

29.529.027 
626.331.276 
22.961.588 

600.509.454 
- 

2.819.208 
41.026 

8,8% 
(41,1%) 
311,0% 

8,9% 
221,9% 

- 
57,8% 
19,3% 

200,7% 
12,8% 

- 
(84,3%) 

(100,0%) 
Total actiu 1.663.633.306 1.452.316.148 14,6% 

 
PASSIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 

Fons propis 
Capital subscrit 
Resultats negatius exercicis anteriors 
Aportació socis compensació pèrdues 
Pèrdues i beneficis (Pèrdues) 

Creditors a llarg termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Deutes entitats grup, ampliació capital 
Creditors  

Creditors a curt termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Deutes amb entitats del grup 
Creditors comercials 
D’altres deutes no comercials 
Provisions de finalització d’obra 

233.040.293 
259.820.604 
(7.753.631) 
32.597.000 

(51.623.680) 
1.136.008.491 
1.036.000.000 

25.289.478 
74.719.013 

294.584.522 
48.119.050 

- 
20.741.791 

225.723.681 
- 

252.066.973 
259.820.604 

(526.173) 
22.950.000 

(30.177.458) 
654.019.217 
636.000.000 

- 
18.019.217 

546.229.958 
246.672.827 

(431) 
83.379.455 

210.923.860 
5.254.247 

(7,5%) 
0,0% 

1373,6% 
42,0% 
71,1% 
73,7% 
62,9% 

- 
314,7% 

(46,1%) 
(80,5%) 

(100,0%) 
(75,1%) 

7,0% 
(100,0%) 

Total passiu 1.663.633.306 1.452.316.148 14,6% 

Quadre 1 
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Com hem assenyalat en l’apartat 1.2 d’aquest Informe, hem revisat els epígrafs 
més significatius del balanç. Els comentaris més importants que han sorgit 
d’aquesta revisió els indiquem en l’apartat següent. 

4.2 Epígrafs més significatius del balanç 

4.2.1 Immobilitzacions materials 

L’epígraf “Immobilitzacions materials” és el més rellevant de l’actiu del balanç 
de CIEGSA a 31 de desembre de 2007, ja que en representa un 52% del total. 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2007 i el seu 
moviment durant el dit exercici el mostrem tot seguit, en euros: 

 
Concepte 31-12-06 Altes/(Baixes) Traspassos 31-12-07 

Cost:      

Terrenys 1.591.370 - - 1.591.370 

Construccions ús propi 6.461.930 - - 6.461.930 

Immobles per revertir 728.361.932 - 112.769.924 841.131.856 

Instal·lacions tècniques i maquinària 62.354 -  62.354 

D’altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 398.338 5.969 - 404.307 

Equips per a processos d’informació 242.928 14.309 - 257.237 

D’altre immobilitzat 10.162 - - 10.162 

Immobles per revertir en curs 87.741.718 87.940.767 (112.769.924) 62.912.561 

Total cost 824.870.732 87.961.045 - 912.831.777 

Amortització acumulada:     

Construccions - 129.234 359 129.593 

Immobles per revertir 29.529.027 17.061.203 - 46.590.230 

Instal·lacions tècniques i maquinària 34.821 7.483 - 42.304 

D’altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 211.683 9.734 - 221.417 

Equips per a processos d’informació 196.100 21.449 - 217.549 

D’altre immobilitzat 4.994 1.523 (359) 6.158 

                    Total amortització 29.976.625 17.230.626 - 47.207.251 

Valor net 794.894.107 70.730.419 - 865.624.526 

Quadre 2 
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L’apartat 7, “Immobilitzacions materials” i l’apartat 4.c) “Principis comptables i 
normes de valoració aplicats a les immobilitzacions materials” de la memòria dels 
comptes anuals de CIEGSA, que adjuntem en l’annex d’aquest Informe, mostren 
la informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 2. 

Durant l’exercici de 2007, les altes de l’”Immobilitzat material” han pujat a 
87.961.045 euros, els quals, pràcticament la totalitat, corresponen a les altes en 
“Immobles per revertir en curs”. 

Hem revisat un 30% de l’import de les dites altes i no hem detectat incidències 
significatives. 

En l’exercici de 2007, s’han traspassat del compte “Immobles per revertir” un 
total de 112.769.924 euros. Aquest import inclou el cost de 18 construccions 
educatives i hem verificat que el dit traspàs és correcte. 

L’inici de l’amortització de les construccions de secundària es corresponia fins a 
l’exercici de 2006 amb la posada a disposició del centre a la Conselleria. 
Tanmateix, en l’exercici de 2007 s’ha considerat convenient que els immobles es 
mantinguen com a immobilitzat en curs fins que la Conselleria els ocupe, moment 
en què es traspassen a l’epígraf “Immobles per revertir” (abans denominat 
“Construccions secundària”) i s’inicia la seua amortització. 

L’Entitat ha quantificat aquest canvi de criteri en 1.204.898 euros en 
l’”Amortització acumulada d’immobles per revertir” a l’inici de 2007. Aquest 
increment de l’amortització s’ha imputat a “Pèrdues i beneficis” de l’exercici de 
2007 en comptes d’imputar-la a “Resultats negatius d’exercicis anteriors”. 

Atés que la reversió d’aquests immobles  a la Generalitat es realitzarà pel cost a fi 
de compensar la despesa per amortització, CIEGSA comptabilitza el mateix 
import de la dotació per amortització amb un càrrec a “Ajusts per periodificació a 
llarg termini”, i un abonament a “Beneficis en alienació d’immobilitzat”. 
L’import imputat per aquest concepte en 2007 ha pujat a 17.061.203 euros. 

Tal com hem comentat en els successius informes de fiscalització d’aquesta 
Sindicatura i com posem de manifest en l’apartat 4.c) de la memòria dels comptes 
anuals de CIEGSA, l’Entitat ha seguit el criteri de registrar les construccions 
d’infraestructures educatives corresponents a obres d’instituts d’educació 
secundària com a immobilitzat material, bé en “Immobles per revertir” o bé en 
“Immobles per revertir en curs”, encara que els terrenys són propietat de la 
Generalitat. D’acord amb el conveni de 5 de febrer de 2001, la forma jurídica 
triada per a mantenir la titularitat de les dites construccions ha sigut la concessió 
de dret de superfície a favor de CIEGSA, per la qual cosa aquesta societat 
mantindrà la titularitat pública d’aquests edificis fins a l’acte formal de 
transmissió, quan revertiran a la Generalitat. 
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A la data d’elaboració d’aquest Informe, s’han constituït i inscrit en el Registre de 
la Propietat drets de superfície sobre 38 immobles. L’Entitat ha informat en la 
memòria dels seus comptes anuals sobre el corresponent valor dels drets de 
superfície escripturats. 

Segons la informació disponible, a 31 de desembre de 2007, les construccions 
d’infraestructures educatives corresponents a obres d’instituts d’educació 
secundària són de 32 centres en curs i 142 finalitzats. En aquesta situació, les 
construccions realitzades sobre els terrenys en què no s’ha constituït encara el dret 
de superfície, no haurien de figurar registrades com a “Immobilitzat material”.  

En relació amb l’anterior cal destacar les següents qüestions que aquesta 
Sindicatura ha posat de manifest en els successius informes de fiscalització: 

- Que els immobles construïts per CIEGSA han continuat mantenint la 
destinació que tenien abans de la desafectació com a domini públic, és a 
dir, prestar-hi el servei públic d’educació, servei que una vegada 
terminades les obres és realitzat per la Conselleria d’Educació, amb 
independència que formalment s’haja constituït un dret de superfície. 

- Que els terrenys posats a disposició de CIEGSA i sobre els quals es pot 
constituir un dret de superfície no són utilitzats en la seua activitat 
ordinària, l’objecte de la qual és la construcció de les infraestructures 
educatives, però no la prestació del servei d’educació. 

La reversió al patrimoni de la Generalitat, quan el finançament s’haja efectuat per 
ampliacions de capital, es realitzarà mitjançant reducció de capital social, amb 
devolució de les aportacions realitzades, a través del lliurament de les 
construccions. 

La distribució territorial per províncies de l’obra en curs imputada en “Immobles 
per revertir en curs” és la següent a 31 de desembre de 2007, en euros: 

 
Obra D’altres costs Total 

Província 
Import % s/ total Import % s/ total Import % s/ total 

Alacant 20.682.844 46% 9.266.239 51% 29.949.083 48%

Castelló 6.137.496 14% 2.617.303 14% 8.754.799 14%

València 17.903.970 40% 6.304.709 35% 24.208.679 38%

Total 44.724.310 100% 18.188.251 100% 62.912.561 100%

Quadre 3  

En el concepte “D’altres costs” s’inclouen les taxes inherents de la construcció, 
els honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra, els honoraris de liquidació 
d’obra, d’assistències tècniques, la realització dels estudis geotècnics i les 
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despeses relatives a l’escolarització provisional dels alumnes dels centres. 
Aquests últims corresponen bàsicament a les despeses de muntatge i lloguer de les 
aules prefabricades que a 31 de desembre de 2007, pujaven a 4.441.122 euros. 

A 31 de desembre de 2007, la distribució territorial per províncies de l’obra 
acabada imputada a “Immobles per revertir”, és la següent, en euros: 

 
 Total 

Alacant 

Castelló 

València 

332.976.179 

96.780.234 

411.375.443 

40%

11%

49%

Total 841.131.856 100%

Quadre 4  

 

Segons la informació rebuda, el desglossament per nombre d’obres en curs i 
acabades, per províncies, és la següent a 31 de desembre de 2007:  

 

Província Obres acabades Obres en curs % s/ acabades % s/obres en 
curs 

Alacant 

Castelló 

València 

55 

17 

70 

13 

6 

13 

39% 

12% 

49% 

41% 

19% 

40% 

Total 142 32 100% 100% 

Quadre 5  

 

Hem efectuat una selecció de diversos projectes d’obra registrats en “Immobles 
per revertir” per fer-ne un seguiment. 

El quadre següent mostra la informació dels citats projectes i els principals 
comentaris que sorgeixen de la informació disponible analitzada: 
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Data 

Actuació IES Data 
contracte 

Data acta 
comprovació 

replanteig 

Termini 
exec. 

(mesos) 

Import 
contracte 

(amb IVA) 
euros 

Última 
certificació 

Acta 
d’ocupació 

Acta de 
recepció 

Import 
31-12-07 

(*)  

IES Ausiàs March, Manises 03/07/03 04/03/04 12 5.150.999 22/10/07 05/02/07 11/09/07  
Modificat 17/07/07  1 371.700    6.630.742 

Subtotal    5.522.699    6.630.742 

IES  Eduardo Primo Marqués, Carlet 05/09/02 28/11/02 15 7.412.372  15/09/04 28/03/06  
Ampliació termini 23/11/04  9    6.797.999 

Subtotal    7.412.372    6.797.999 

IES El Cabanyal, València  (Fase I) 19/05/04 21/09/04 6 1.401.729 22/02/06 30/08/05 21/02/06  

Ampliació termini 12/07/05  2     

Fase II  15/04/05   14.766.231  13/09/07 25/07/08 15.802.299

Subtotal    16.167.960    15.802.299

IES Gonzalo Anaya, Xirivella 24/05/04 08/11/04 18 8.449.861 20/06/07 22/03/07 20/06/07  
Ampliació termini 30/10/06  143 días    8.406.225 

Subtotal    8.449.861    8.406.225 

IES Nº 4, Torrevieja 28/06/05 24/08/05 18 7.155.098 09/10/07 12/09/07 01/02/08  
Modificat 04/07/07  4 1.342.578    7.627.465 

Subtotal    8.497.676    7.627.465 

IES Príncipe de España, Picassent 06/02/04 30/06/04 16 6.980.492 19/04/07 04/01/07 09/05/07  
Ampliació termini 01/07/05  12     
Modificat 24/01/06  1,28 571.198    9.621.068 

Subtotal    7.551.690    9.621.068 

IFP Ciudad del Aprendiz, València        
Contracte inicial per 9.653.010 
euros 19/05/04  18     

Addenda i autorització costs 
indirectes fase I (divideix en 3 fases 
l’execució i amplia termini i 
import) 

28/06/05  12 239.874     

Fase I (inclòs en l’import de 
l’inicial 19/05/04 28/06/05 27/09/04 12 3.593.770 16/01/06 21/10/05 21/12/05  

Complementari fase I 22/07/05 04/08/05 3 655.083 21/12/05 07/10/05 21/12/05  

Fase II 28/06/05 18/10/05 15 5.699.229 27/04/07 25/05/07 
(1) 06/09/07  

P. Modificat Nº1 fase II 30/05/06  5 1.859.442     

P. Modificat Nº2 fase II 30/11/06  5 1.957.459     

Costs acceleració fase  18/05/06   304.517 07/04/06    

Danys i perjudicis fase I 09/05/07   1.139.225    15.468.293

Subtotal    15.448.599    15.468.293

Total seleccionat    69.050.857    70.354.091

(*) Import comptabilitzat a 31/12/07 en “Immobles a revertir”. 
(1) Acta d’ocupació parcial  

Quadre 6  
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Com hem assenyalat en els successius informes de fiscalització, l’anàlisi de la 
present informació posa de manifest que s’han produït diversos modificats, 
ampliacions de termini i increments percentualment no massa significatius de 
l’import del projecte d’execució, en ocasions motivats per peticions de la 
Conselleria per a actualitzar el programa del centre, per imprevists apareguts 
durant l’execució de l’obra o per peticions de CIEGSA derivades de propostes de 
la direcció facultativa. 

Unes altres vegades, durant l’execució de l’obra s’han generat modificacions 
d’unitats d’obres amb repercussió econòmica, per causa de diverses 
circumstàncies entre les quals destaquen les motivades per decisions de la 
direcció facultativa per a adaptar el projecte a les necessitats d’execució o per 
sol·licitud de la Conselleria per a millorar el projecte. La modificació del cost 
total s’inclou en la liquidació de l’obra. 

Si analitzem el termini d’execució de les obres observem retards originats per 
situacions que van fer inviable el seu inici (CP Nou núm. 2. Racó de l’Albir, de 
l’Alfàs del Pi o el CP Isidoro Andrés Villarroya, Castelló), per l’adequació del 
projecte inicial a les sol·licituds de CIEGSA i de la direcció facultativa una 
vegada començada l’obra (CP Nou núm. 2. Racó de l’Albir, de l’Alfàs del Pi) o 
per necessitats imprevistes que han generat noves unitats d’obra (CP Padre 
Manjón, Elda, o CEE Tomàs Llàcer, Alcoi). 

En unes altres ocasions s’acorda executar l’obra en vàries fases per tal de no 
interrompre l’activitat docent o perquè resulta inviable allotjar en un altre centre 
l’alumnat existent. (IES Ciutat de l’Aprenent, València) 

Per tant, respecte al termini d’execució de les obres podem assenyalar que 
habitualment es produeixen retards respecte a la data contractual de finalització. 
Tanmateix, segons els informes de final d’obra que ens han facilitat, normalment 
es considera que les obres s’han realitzat dins dels terminis prevists, ja que el 
retard es justifica per l’aprovació de pròrrogues sol·licitades pels adjudicataris, 
per circumstàncies climatològiques, per l’execució de peticions de CIEGSA que 
van endarrerir les obres o per altres causes no imputables a les empreses 
adjudicatàries.  

Hem d’indicar que a causa de l’existència de retards en l’execució de les obres 
tant en les construccions de primària com de secundària, s’han produït 
determinades reclamacions de danys i perjudicis que han incrementat el cost total 
de la construcció. (CP Nou núm. 2. Racó de l’Albir, de l’Alfàs del Pi) o (IES 
Ciutat de l’Aprenent, València) 

4.2.2 Existències 

L’epígraf “Existències” representa un 1,6% del total de l’actiu. La seua 
composició i moviment durant 2007 els mostrem tot seguit, en euros: 
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Conceptes 31-12-06 Augments Traspassos Baixes 31-12-07 

Equipament escolar 2.053.150 25.800.708 - (27.392.650) 461.207

Obres en curs de construcció cicle llarg 19.963.632 66.352.268 (17.726.381) - 68.589.519

Edificis construïts primària 944.806 - 17.726.381 (18.671.187) -

Total 22.961.588 92.152.976 - (46.063.838) 69.050.726

Quadre 7 
 

L’apartat 10, “Existències” i l’apartat 4.f), “Principis comptables i normes de 
valoració aplicats a les existències”, de la memòria dels comptes anuals de 
CIEGSA, mostren la informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el 
quadre 7 anterior. 

Les existències d’equipament escolar es presenten en l’actiu a cost d’adquisició i 
són facturades a la Conselleria conforme es posen a la seua disposició per al seu 
ús. L’import pendent de facturar al tancament de l’exercici puja a 461.207 euros, 
corresponent als imports incorreguts en el disseny d’un sistema de gestió 
informatitzada a mesura, que la Conselleria ha encarregat a l’Entitat. 

Les baixes d’”Equipament escolar”, per 27.392.650 euros, coincideixen amb 
l’imputat al compte “Vendes de mercaderies”, (vegeu apartat 4.4.5), per l’import 
facturat a la Conselleria d’Educació. 

Durant l’exercici de 2007 els augments en existències han ascendit a 92.152.976 
euros, dels quals un 72% correspon a “Obres en curs de construcció de cicle 
llarg”, i un 28% a “Equipament escolar”. Han sigut verificats amb documentació 
suport un 20% dels augments d’existències. 

Els centres es mantenen com a existències fins que es produeix la posada a 
disposició del centre per part de la Conselleria d’Educació. Ha sigut verificat el 
traspàs d’”Obres en curs de cicle llarg” a “Edificis construïts primària”. 

Tal com hem comentat en els successius informes de fiscalització d’aquesta 
Sindicatura i com posem de manifest en l’apartat 4.f) de la memòria dels comptes 
anuals de CIEGSA, l’Entitat ha seguit adequadament el criteri de registrar com a 
existències les construccions d’infraestructures educatives corresponents a obres 
de nova construcció de col·legis d’educació infantil, primària i especial, ja que 
considera que actua com a promotor. Els terrenys i edificacions construïdes són 
propietat dels ajuntaments. D’acord amb el conveni de 5 de febrer de 2001, la 
fórmula jurídica serà l’autorització de les obres concedida mitjançant documents 
subscrits amb la Conselleria d’Educació en compliment del dit conveni. 

Les baixes en “Edificis construïts Primària” per valor de 18.671.187 euros 
coincideixen amb l’import comptabilitzat en el compte “Venda d’edificis de 
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primària”, (vegeu apartat 4.4.5), i ha sigut confirmat per la Conselleria 
d’Educació. 

Aquest import es deu principalment a la valoració de 30 centres d’educació 
infantil i primària que durant 2007 han sigut posats a disposició de la Conselleria 
d’Educació. Algunes d’aquestes obres estan pendents de la liquidació definitiva 
però ja han sigut facturades en 2007, incloent, en el seu cas, les provisions, 
periodificacions o estimacions pertinents segons criteris comptables. En l’exercici 
pròxim s’efectuarà, si el cost facturat no coincideix amb el cost definitiu de 
l’obra, la facturació pertinent que ajuste el dit cost al real. 

El quadre següent mostra, en euros, a 31 de desembre de 2007, la distribució 
territorial per províncies de les “Obres en curs de cicle llarg”. 

 
Obra D’altres costs Total 

Província 
Import % s/ total Import % s/ total Import % s/ total 

Alacant 26.380.513 51% 6.984.736 40% 33.365.249 49% 

Castelló 7.432.311 15% 3.737.776 22% 11.170.087 16% 

València 17.459.399 34% 6.594.784 38% 24.054.183 35% 

Total 51.272.223 100% 17.317.296 100% 68.589.519 100% 

Quadre 8 

 

El quadre següent mostra, en euros, a 31 de desembre de 2007, la distribució 
territorial per províncies del cost de l’obra acabada per CIEGSA des de la seua 
creació. Aquest import coincideix amb l’import que la Generalitat deu a l’Entitat 
per aquest concepte -edificis construïts primària- a 31 de desembre de 2007 
(vegeu el quadre 13). 

 
Província Total 

Alacant 

Castelló 

València 

119.267.859 

75.493.454 

160.493.253 

34% 

21% 

45% 

Total 355.254.566 100% 

Quadre 9 
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A 31 de desembre de 2007, el desglossament pel nombre d’obres en procés i 
acabades per províncies és, d’acord amb les dades facilitades, el següent: 

 
Província Obres acabades Obres en curs % s/acabades % s/obres en 

curs 
Alacant 
Castelló 
València 

38 
27 
59 

15 
12 
26 

31% 
22% 
47% 

28% 
23% 
49% 

Total 124 53 100% 100 % 

Quadre 10  

 

Hem efectuat un seguiment de diversos projectes d’obra registrats en “Edificis 
construïts primària” que durant 2007 han comportat facturació per algun concepte 
a la Conselleria d’Educació. Els detalls dels dits projectes, en euros, és el següent: 

 
Expedient Data 

Núm. Objecte/Localitat Projecte Comprovació 
replanteig Contracte Ocupació Recepció 

Termini 
execució 
(mesos) 

Ppt. 
adjudica. 

obra (amb 
IVA) 

Total 
facturat 
2007 a 

Conselleria 
(amb IVA) 

C. obra 10/12/04 12/05/04 19/01/07 05/04/07 12 3.174.504A010001 CEE Tomàs Llàcer, Alcoi  

Modificat  24/01/07         6 536.913 4.357.159
Subtotal       3.711.417 4.357.159

A930206 CP Padre Manjón, Elda C. obra 03/04/06 06/02/06 27/11/06 29/01/07 3 380.008 1.056.836

Subtotal       380.008 1.056.836

C. obra 01/03/04 18/12/03 14/02/06 25/05/06 15 4.830.108
Ampliació   07/03/06     5 -

A960039 CP Nou núm. 2 Racó de 
l’Albir, l’Alfàs del Pi 

Danys i perjud.   09/05/07     - 340.017 1.125.644
Subtotal       5.170.125 1.125.644

C040007 CP Angelina Abad, Vila-real C. obra 06/11/06 21/09/06 19/12/07  12 3.603.820 4.036.797
Subtotal       3.603.820 4.036.797

C. obra 26/07/05 15/03/05 18/05/07 24/05/07 18 4.773.441C990001 CP Isidoro Andrés 
Villarroya, Castelló Modificat  19/08/05     3 619.054 6.812.099

Subtotal       5.392.495 6.812.099
V960017 CP Comte Salvatierra d’Àlaba, 

Fontanars dels Alforins C. obra  15/01/03 20/08/02 08/09/04 21/10/04 9 2.278.674 1.602.404
Subtotal       2.278.674 1.602.404

Total seleccionat      20.536.539 18.990.939

(*) Acta d’ocupació parcial 

Quadre 11 
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Podem mencionar ací que les conclusions assenyalades en l’apartat 4.2.1 sobre 
modificacions al contracte inicialment signat i sobre el seguiment del termini 
d’execució dels projectes de construcció dels centres de secundària, són aplicables 
als projectes analitzats en aquest apartat. 

Has sigut laboriós el seguiment realitzat per aquesta Institució dels projectes de 
construcció de centres educatius, tant de primària com de secundària, a causa de 
l’actual sistema informàtic, als nombrosos comptes oberts per a un mateix 
adjudicatari, a la complexitat del circuit establit i a la necessitat, en molts casos, 
d’acudir a bases o fitxers auxiliars per a efectuar els controls o quadres 
comptables considerats necessaris que han sigut posats a disposició de la 
Sindicatura. La informació financera corresponent als projectes subjectes a anàlisi 
és correcta i coherent malgrat la complexitat intrínseca del procés de gestió 
establit. 

Durant l’exercici de 2008 està desenvolupant-se un nou sistema de gestió integral, 
la posada en producció del qual s’espera per al mes d’octubre. Amb ell s’intenten 
pal·liar les deficiències de l’actual sistema informàtic. Hem d’indicar que seguim 
considerant necessària la revisió, anàlisi, canvi i millora de determinats circuits 
d’informació a fi d’aconseguir un millor control, anàlisi i seguiment de la 
informació, que hi haurà de contribuir la correcta implementació del nou sistema. 

Seria, així mateix, desitjable una major coordinació entre els distints departaments 
de l’Entitat, així com entre aquesta i la Conselleria. La utilització de bases de 
dades amb informació vàlida i única per a tots els departaments i la millora en la 
implantació i adaptació del nou sistema informàtic han de contribuir-hi. 

En relació amb el que hem comentat, aquesta Institució ha realitzat durant aquesta 
fiscalització una revisió de les deficiències detectades l’any passat en els sistemes 
d’informació de CIEGSA i una anàlisi de les recomanacions incloses en el nostre 
Informe corresponent a l’exercici de 2006. L’apartat 7 d’aquest Informe detalla el 
treball dut a terme i les conclusions que n’han sorgit. 

4.2.3 Deutors 

L’epígraf “Deutors” és rellevant en la composició de l’actiu del balanç de 
CIEGSA a 31 de desembre de 2007, ja que en representa un 41% del total. La 
composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2007 és la següent, en euros: 
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Concepte Import 

Clients per vendes i prestació de serveis 

Empreses del grup, deutors 

Deutors  

Administracions Públiques 

3.494.576 

647.271.434 

1.363 

26.833.480 

Total 677.600.853 

Quadre 12 

 

L’apartat 11, “Deutors”; l’apartat 15, “Deutors i transaccions amb empreses del 
grup” i l’apartat 4.g), “Principis comptables i normes de valoració aplicats als 
deutors”, de la memòria dels comptes anuals de CIEGSA, mostren la informació 
pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 12 anterior. 

En el concepte “Clients per vendes i prestació de serveis” es recull com a l’import 
més significatiu, 1.508.189 euros, per cobrar de l’Ajuntament de Benidorm, 
corresponents a la repercussió dels costs d’adequació de la parcel·la de l’IES “La 
Cala”, comptabilitzats en l’exercici de 2005. Atesa la seua antiguitat, s’haurien 
d’haver analitzat les expectatives de cobrament reals i, si escau, analitzar la seua 
reclassificació a llarg termini o fins i tot a saldos de cobrament dubtós. En aquest 
sentit, la Societat ens ha comunicat en al·legacions -tot aportant-hi la justificació 
corresponent- l’establiment d’un calendari de pagaments a cinc anys amb el citat 
ajuntament, els primer dels quals l’ha realitzat en octubre de 2008. 

Els deutes de les empreses adjudicatàries amb CIEGSA per la publicació 
d’anuncis de les licitacions, s’imputen també a l’epígraf de “Clients per vendes i 
prestació de serveis”. Aquestes quantitats es faran efectives en el moment del 
pagament de les factures als adjudicataris, deduint-les-hi. 

En el quadre següent mostrem, en euros, el desglossament del concepte 
“Empreses del grup, deutors”, que correspon als saldos per a cobrar, confirmats 
com cal i conciliats per la Generalitat, al tancament de l’exercici de 2007, pels 
conceptes següents: 
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Concepte Import 

Equipament centres escolars 

Centres escolars de primària 

Deute fiscal per centres escolars de secundària  

Activitats nàutiques  

134.352.858 

355.254.566 

125.518.329 

1.423.363 

Subtotal per deutes per operacions comercials 616.549.116 

Aportació compensació de pèrdues  

Deute per ampliació de capital 

5.432.840 

25.289.478 

Total 647.271.434 

Quadre 13  

 

L’increment en l’exercici de 2007 de la quantitat que deu la Generalitat a 
CIEGSA per operacions comercials puja a 50.638.869 euros. El dit augment es 
compon de 20.702.170 euros d’equipament; 20.831.204 euros de vendes 
d’edificis de primària; 327.966 euros per activitats nàutiques i 8.777.529 euros 
d’IVA repercutit. Dit increment del deute ha sigut confirmat per la Conselleria. 

Tal com assenyala la memòria dels comptes anuals, l’import del deute de 
l’accionista únic amb l’Entitat, serà finançat per aquest principalment a través 
d’ampliacions de capital fins a la data límit de 31 de desembre de 2015, sense 
perjudici que aquesta data puga ser ampliada posteriorment. No obstant això, 
l’Entitat classifica aquests saldos pendents de cobrament com actiu circulant, 
encara que no es coneix el seu venciment. 

La quantitat pendent de pagament a 31 de desembre de 2007 per “Aportació 
compensació de pèrdues”, ha sigut cobrada en 2008. 

L’aportació corresponent a 2006, pendent a l’inici de l’exercici, ha sigut cobrada 
en 2007. 

El saldo pendent de cobrament de l’epígraf “Deute per ampliació de capital”, és 
l’import total de l’ampliació de capital autoritzat pel Consell en desembre de 2007 
i que s’ha cobrat en gener de 2008 (vegeu l’apartat 5). 

4.2.4 Tresoreria 

A 31 de desembre de 2007 la tresoreria de CIEGSA està integrada per un efectiu 
en caixa de 684 euros i un import de 442.662 euros disponible en 9 comptes 
corrents bancàries de lliure disposició. 
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El treball realitzat per aquesta Institució sobre la raó d’aquests imports no ha 
posat de manifest incidències significatives. 

La informació facilitada per l’Entitat en relació al règim de disposició de fons 
dels comptes citats, indica que hi ha dues persones de l’Entitat que disposen de 
signatura solidària. En aquest sentit seguim recomanant que la disposició de fons 
es realitze sempre de forma mancomunada a fi d’evitar situacions de risc. 

4.2.5 Fons propis 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2007 i el seu 
moviment durant el dit exercici, el mostrem tot seguit en euros: 

 

Concepte 31-12-06 Aportac. 
socis 

Distribuc. 
de resultats 

Resul. de 
l’exercici 31-12-07 

Capital social 259.820.604 - - - 259.820.604

Resul. negatius exercicis anteriors (526.173) - (7.227.458) - (7.753.631)

Aport. socis compensació pèrdues 22.950.000 32.597.000 (22.950.000) - 32.597.000

Pèrdues i beneficis (30.177.458) - 30.177.458 (51.623.680) (51.623.680)

Total 252.066.973 32.597.000 - (51.623.680) 233.040.293

Quadre 14 

 

L’apartat 13, “Fons propis”; l’apartat 3, “Aplicació de resultats 2007”; l’apartat 
4.j), “Principis comptables i normes de valoració aplicats a les aportacions del 
soci per a compensació de pèrdues”; i l’apartat 29, “Fets posteriors” de la 
memòria dels comptes anuals de CIEGSA mostren la informació pertinent sobre 
els conceptes assenyalats en el quadre 14 anterior. 

4.2.6 Creditors de llarg termini 

En aquest epígraf es recullen els deutes a llarg termini de CIEGSA, que 
representen un 68% del passiu del balanç. El desglossament el detallem tot seguit, 
en euros: 
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Concepte Import 

Deutes amb entitats de crèdit 

Préstec Banc Europeu d’Inversions 

Préstec BBVA 

Préstec Bayerische Landesbank 

D’altres creditors 

Fiances rebudes a llarg termini  

Creditors immobilitzat 

Deutes per ampliació de capital 

Deutes amb empreses del grup 

1.036.000.000 

900.000.000 

65.000.000 

71.000.000 

74.719.013 

821.741 

73.897.272 

25.289.478 

25.289.478 

Total 1.136.008.491 

Quadre 15  

 

L’apartat 14, “Deutes amb entitats de crèdit a curt i llarg termini” i l’apartat 16, 
“Creditors i d’altres deutes no comercials a curt i llarg termini”, de la memòria 
dels comptes anuals de CIEGSA, mostren la informació pertinent sobre els 
conceptes assenyalats en el quadre 15 anterior. 

En el concepte “Creditors immobilitzat” es recullen els deutes de l’Entitat per les 
construccions escolars. Aquests deutes es registren en el moment en què l’Entitat 
aprova la certificació rebuda dels adjudicataris de les obres i/o subministraments. 
Es classifiquen a llarg termini, perquè el seu venciment és posterior a un any. 

Per a verificar la racionalitat d’aquests saldos, aquesta Sindicatura ha tramés 
cartes de confirmació de saldos a una mostra dels “Creditors immobilitzat”. El 
resultat d’aquest procediment el comentem en l’apartat 4.2.9 d’aquest Informe. 

4.2.7 Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 

En el quadre següent mostrem el detall dels deutes amb entitats de crèdit a curt 
termini a 31 de desembre de 2007, en euros. 

 
Concepte Import 

Pòlisses de crèdit 34.240.486

Deutes per interessos 13.878.564

Total 48.119.050

Quadre 16 
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L’apartat 14, “Deutes amb entitats de crèdit a curt i llarg termini” de la memòria 
dels comptes anuals de CIEGSA, mostra la informació pertinent sobre els 
conceptes assenyalats en el quadre 16 anterior. 

El concepte “Deutes per interessos” correspon a les despeses financeres meritades 
i no vençudes a 31 de desembre de 2007. Ha sigut verificada la racionalitat del dit 
import i la seua adequada comptabilitat. 

4.2.8 Creditors comercials 

Aquest epígraf recull els deutes amb les empreses adjudicatàries de les obres 
registrades en “Existències” i la resta de deutes comercials. El desglossament 
d’aquest epígraf el reflectim tot seguit, en euros: 

 
Concepte Import 

Deutes per compres o prestacions de serveis 

Proveïdors 

Creditors diversos 

Deutes representats per efectes per a pagar 

Proveïdors, efectes per pagar 

Creditors, efectes per pagar 

8.794.252 

7.589.864 

1.204.388 

11.947.539 

11.350.748 

596.791 

Total 20.741.791 

Quadre 17 

 

L’apartat 16, “Creditors i d’altres deutes no comercials a curt i llarg termini” de la 
memòria dels comptes anuals de CIEGSA, mostra la informació pertinent sobre 
els conceptes assenyalats en el quadre 17 anterior. 

Per a verificar la racionalitat d’aquests saldos, aquesta Sindicatura ha remès cartes 
de confirmació a una mostra de “Proveïdors”, “Proveïdors, efectes per pagar” i 
“Creditors, efectes per pagar”. El resultat d’aquest procediment el comentem en 
l’apartat 4.2.9 d’aquest Informe. 

4.2.9 D’altres deutes no comercials 

En el quadre següent mostrem, en euros, els conceptes que integren aquest epígraf 
del passiu al tancament de l’exercici: 
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Concepte Import 

Administracions Públiques 238.214 

Deutes representats per efectes per pagar 72.139.986 

D’altres deutes 153.107.924 

Fiances rebudes a curt termini 237.557 

Total 225.723.681 

Quadre 18 
 

L’apartat 16, “Creditors i d’altres deutes no comercials a curt i llarg termini” de la 
memòria dels comptes anuals de CIEGSA, mostra la informació pertinent sobre 
els conceptes assenyalats en el quadre 18 anterior. 

El saldo d’”Administracions públiques” comprèn com a imports més significatius 
les retencions per IRPF, per 154.820 euros, i la Seguretat Social del mes de 
desembre de 2007, per import de 83.245 euros. Aquests imports han sigut pagats 
el gener de 2008. 

Les retencions d’IRPF comprenen les corresponents a les nòmines del mes de 
desembre de 2007, l’IRPF de professionals i retencions de lloguers. 

En els conceptes “Deutes representats per efectes per pagar” i “D’altres deutes” es 
comptabilitzen els deutes de CIEGSA amb les empreses adjudicatàries de les 
obres registrades en “Immobilitzacions materials”, així com la resta de deutes no 
comercials. Els deutes amb les empreses adjudicatàries es registren en el moment 
en què l’Entitat aprova la certificació rebuda dels constructors, o bé el document 
de recepció o lliurament del subministrament per part de la resta de creditors no 
comercials. 

A fi de verificar els saldos pendents de pagament a adjudicataris tant d’obres de 
centres de primària i secundària com d’equipament escolar i d’altres 
subministraments, comptabilitzats en diversos comptes de proveïdors a curt i llarg 
termini, proveïdors d’immobilitzat, creditors comercials i d’altres deutes no 
comercials, aquesta Sindicatura ha seleccionat una mostra de 22 adjudicataris per 
a confirmació directa de saldos.  

La mostra seleccionada ha representat el 56% del saldo dels comptes de 
“Creditors d’immobilitzat”, “Creditors comercials”, “Deutes representats pels 
efectes per pagar” i “D’altres deutes (excepte remuneracions pendents de 
pagament)” i que, en conjunt, pugen al tancament de l’exercici de 2007 a  
319.804.367 euros, el 19% del passiu. 

El resultat d’aquest procediment ha posat de manifest que han sigut confirmats o 
correctament conciliats el 65% dels saldos seleccionats i no s’ha rebut contestació 
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de 7 adjudicataris (35% del saldo). En aquests 7 casos s’han realitzat 
procediments alternatius i s’han considerat raonables els saldos analitzats. 

4.3 Compte de pèrdues i beneficis 

En el quadre següent mostrem, en euros, el compte de pèrdues i beneficis que 
l’Entitat ha presentat en els seus comptes anuals de l’exercici de 2007 juntament 
amb les xifres corresponents a l’exercici de 2006. 
 

DESPESES 31-12-2007 31-12-2006 Variació 
Reducció existències obres acabades 
Aprovisionaments 
Despeses de personal  
Dotació amortització immobilitzat 
Variació provisions finalització obra  
D’altres despeses d’explotació 

- 

98.999.166 

3.522.357 

17.873.189 

(5.254.249) 

4.788.687 

10.849.090 

41.283.002 

3.271.732 

13.717.689 

3.213.701 

5.599.685 

(100,0%) 

139,8% 

7,7% 

30,3% 

(263,5%) 

(14,5%) 
Beneficis d’explotació - - - 
Despeses financeres i assimilades 43.722.835 21.716.922 101,3% 
Resultats financers positius - - - 
Beneficis activitats ordinàries   - - - 
Despeses extraordinàries 20.584 - - 
Resultats extraordinaris positius 17.097.236 13.690.960 24,9% 
Resultat de l’exercici (benefici) - - - 
    

INGRESSOS 31-12-2007 31-12-2006 Variació 
Import net xifra de negocis 
Augment d’existències obres en curs 
D’altres ingressos d’explotació 

46.063.837 

47.681.082 

1.003.836 

55.345.607 

- 

180.017 

(16,8%) 

- 

457,6% 
Pèrdues d’explotació 25.180.395 22.409.275 12,4% 
Ingressos financers 182.314 257.779 (29,3%) 
Resultats financers negatius 43.540.521 21.459.143 102,9% 
Pèrdues activitats ordinàries 68.720.916 43.868.418 56,7% 
Beneficis provinents immobilitzat 
Ingressos extraordinaris 

17.061.203 

56.617 

13.221.890 

469.070 

29,0% 

(87,9%) 
Resultats extraordinaris negatius - - - 
Resultat de l’exercici (pèrdua) 51.623.680 30.177.458 71,1% 

Quadre 19 

Les pèrdues de l’exercici, que han pujat a 51.623.680 euros, han experimentat un 
increment respecte a l’exercici anterior del 71%. L’Entitat durant l’exercici de 
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2007 no ha generat recursos suficients per al compliment del seu objecte social, 
per la qual cosa les pèrdues de l’exercici són compensades mitjançant aportacions 
del seu accionista únic, la Generalitat. 

4.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis 

4.4.1 Aprovisionaments 

Aquest epígraf puja a 98.999.166 euros i representa un 83% de les despeses 
d’explotació de l’Entitat. 

Aquest epígraf recull l’aprovisionament de béns inclosos en “Existències”. 
Comprèn també les despeses per obres i els treballs que s’encarreguen als 
contractistes o a unes altres empreses. El seu detall, en euros, és el següent: 

 
Concepte Import 

Compres d’equipament escolar 25.800.708 

Variació existències equipament escolar   1.591.943 

Obres i serveis realitzats per tercers 71.606.515 

Total 98.999.166 

Quadre 20 

 

La Conselleria té encomanada a l’Entitat la contractació i el finançament dels 
subministraments d’equipament i mobiliari escolar. En la seua actuació com a 
òrgan de contractació, CIEGSA ha realitzat compres per 25.800.708 euros i 
s’encarrega de contractar, rebre la compra i posteriorment facturar-la a la 
Conselleria pel mateix import. L’import pendent de facturar al tancament de 
l’exercici de 2007, que figura com a saldo d’existències d’equipament escolar, és 
de 461.207 euros, (vegeu l’apartat 4.2.2, quadre 7). 

El concepte “Obres i serveis realitzats per tercers” recull l’import de les obres i 
serveis que, realitzats per tercers, formen part del cost de les construccions 
educatives de primària. S’imputen a aquest compte les despeses per projectes 
bàsics, projectes d’execució, estudis geotècnics, certificacions d’obra, despeses 
per escolarització, etc. (vegeu l’apartat 4.2.2). 

La revisió efectuada sobre el 19% de les despeses per aprovisionament no ha 
posat de manifest incidències significatives. 

- 206 - 



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2007 

4.4.2 Despeses de personal 

La composició d’aquest epígraf la mostrem tot seguit, en euros: 

 
Concepte Import 

Sous i salaris 

Indemnitzacions 

Seguretat Social a càrrec empresa 

D’altres despeses socials 

2.716.443 

97.723 

701.538 

6.653 

Total 3.522.357 

Quadre 21  

 

La imputació dels sous i salaris i Seguretat Social per departaments és la següent: 

 
Departament Import % 

Gerència 

Financer 

Institucional 

Tècnic 

Jurídic 

85.976 

793.041 

359.395 

2.039.629 

139.940 

3 

23 

10 

60 

4 

Total 3.417.981 100 

Quadre 22 

 

La plantilla mitjana de l’exercici de 2007 ha augmentat un 3,7% respecte a 
l’exercici anterior. El seu detall per categories és el següent: 
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Categories 2007 2006 

Gerent/conseller delegat 

Alta direcció (assessor) 

Cap de divisió 

Cap de departament 

Cap d’unitat tècnica 

Tècnic superior 

Tècnic mitjà 

Cap d’unitat administrativa 

Cap administratiu 

Oficial administratiu 

Recepcionista 

Ordenança 

0,3 

0,3 

6 

4 

7,8 

15,1 

15,4 

10,3 

8,8 

13,9 

0 

0 

0,5 

6 

5 

3 

6 

15 

13,5 

12 

7 

9 

1 

1 

Total 81,9 79 

Quadre 23 
 

D’acord amb la informació facilitada per CIEGSA, a 31 de desembre de 2007 els 
llocs ocupats pugen a 80, 4 dels quals són contractes d’alta direcció i la resta 
contractes laborals indefinits. 

Segons la informació que es desprèn de la sol·licitud de massa salarial de 17 de 
desembre de 2007, la plantilla total (ocupats i vacants) estava composta per un 
total de 96 llocs de treball, 92 llocs de contractats laborals subjectes a conveni 
(incloses 16 vacants a la data de la sol·licitud) i 4 llocs d’alta direcció. 

Com hem posat de manifest en successius informes de fiscalització, el 
procediment d’autorització de la massa salarial de l’Entitat tenia nombroses 
deficiències. La direcció de CIEGSA ha tingut el propòsit d’atendre les 
recomanacions d’aquesta Sindicatura i les directrius de la Direcció General de 
Pressuposts i Despeses de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, i 
esmenar aquestes deficiències en tot el procés d’autorització de la massa salarial 
corresponent a 2007. 

En aquest sentit cal indicar que la Direcció General de Pressuposts i Despeses va 
autoritzar per escrit de 21 de desembre de 2007, una massa salarial per un import 
màxim de 3.046.458 euros per a l’exercici de 2007, que inclou una productivitat 
màxima de 105.818 euros, i va informar favorablement la creació de 8 llocs i la 
modificació de les condicions retributives sol·licitades dels llocs ja existents. 
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No obstant això, en l’apartat de les recomanacions d’aquest Informe, indiquem 
alguns aspectes que encara han de ser millorats en el sentit d’aplicar el que 
assenyala la Llei de Pressuposts respecte als requisits i terminis establits per a les 
“Retribucions de personal laboral” (article 28 de la Llei per a l’exercici de 2007). 

Durant l’any 2007 s’han produït 12 altes de personal. A fi de verificar el 
compliment dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat en la selecció de 
personal i l’adequació dels procediments interns, aquesta Sindicatura ha 
seleccionat una mostra de 6 altes, (una del departament d’obres, una del 
departament de contractació, dues del departament financer i dues d’alta direcció). 

La revisió efectuada ha posat de manifest millores en el procés de selecció del 
personal respecte a exercicis anteriors, si bé s’han de millorar encara determinats 
aspectes dels processos selectius i demanar l’autorització que l’article 30.2 de la 
Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2007 indica per a cobrir 
vacants amb personal laboral temporal. 

Durant l’exercici s’ha produït un total de 16 baixes, 3 de les quals es produeixen 
per acomiadaments basats en la pèrdua de confiança; 6 per extinció del contracte; 
2 per excedència forçosa per incompatibilitat amb càrrec públic i les 5 restants, 
són baixes voluntàries. Hem seleccionat per a revisar-los tots els expedients de 
baixa que han ocasionat el pagament d’indemnitzacions, dos extincions de 
contracte i una baixa voluntària. 

La revisió ha posat de manifest que CIEGSA ha observat la normativa que en 
cada cas aplicava satisfent unes indemnitzacions totals per acomiadament per 
import de 97.723 euros, que han sigut correctament calculades. A la data d’aquest 
informe, en cap cas hi ha hagut reclamació judicial per part de cap treballador. 

Quant a la revisió de les dues extincions de contracte i la baixa voluntària, no hem 
de destacar cap aspecte. 

Durant l’exercici s’han produït 7 reclassificacions de personal que han sigut 
revisades per aquesta Sindicatura. En general el procés ha sigut adequat, excepte 
un cas. 

4.4.3 D’altres despeses d’explotació 

Aquest epígraf representa el 3% de les despeses d’explotació de l’exercici de 
2007 i ha patit una disminució del 14% respecte als imputats en 2006. La seua 
composició és la següent, en euros: 
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Concepte Import 

Serveis exteriors 

Arrendaments i cànons 

Reparació i conservació 

Serveis professionals  

Primes d’assegurances 

Serveis bancaris 

Publicitat i relacions públiques 

Subministraments 

D’altres serveis 

Tributs 

Despeses per repercutir 

4.438.056 

464.127 

111.159 

866.022 

201.176 

1.678 

1.655.874 

159.020 

979.000 

27.365 

323.266 

Total 4.788.687 

Quadre 24 
 

La revisió efectuada sobre una mostra del 27% de l’import de les despeses 
imputades a “Serveis exteriors” ha posat de manifest els següents aspectes: 

- El compte de “Serveis professionals” recull com a imports més 
significatius els següents: 

- Les factures presentades per arquitectes i personal administratiu 
vinculats amb CIEGSA per contractes d’assistència tècnica. 
Aquests contractes, que han de figurar com una prestació de 
serveis de caràcter puntual i temporal, suporten, però, assistències 
tècniques de professionals que provenen de l’any 2002. 

- Despeses de personal, administratiu principalment, contractat 
temporalment a través d’empreses de treball temporal. 

- L’esmentat compte recull també despeses per assessoria laboral, 
fiscal i comptable. En relació a aquestes despeses, reiterem la 
recomanació d’informes anteriors en el sentit de delimitar els 
serveis que s’han de rebre amb la major especificitat i claredat 
possible, de forma que s’establisquen els objectius que es 
persegueixen i els procediments de control que permeten l’adequat 
seguiment del servei rebut i de l’objectiu aconseguit. 

- Inclosos en el compte “Publicitat i relacions públiques” apareixen 
aproximadament 1.646.588 euros corresponents a “Publicitat i 
propaganda”. Considera la realització de diverses exposicions en les quals 
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es donaven a conèixer les actuacions realitzades per l’empresa pública 
CIEGSA. 

4.4.4 Despeses financeres 

Epígraf que inclou l’import dels interessos dels préstecs rebuts i d’altres deutes i 
que s’ha incrementat en un 101% respectes dels de 2006. 

El desglossament a 31 de desembre de 2007 és el següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Interessos deutes a llarg termini  

Banc Europeu d’Inversions 

BBVA 

Bayerische Landesbank 

Interessos deutes a curt termini  

Banc València 

Banc Crèdit Local 

Bancaixa  

Caixa d’Estalvis del Mediterrani 

Institut Valencià de Finances 

D’altres despeses 

38.207.054 

30.732.733 

4.373.165 

3.101.156 

5.499.403 

811.969 

1.812.405 

2.488.431 

282.038 

104.560 

16.378 

Total 43.722.835 

Quadre 25  

 

Aquesta Sindicatura ha revisat el 70% de les despeses financeres imputades en 
2007 i ha comprovat el seu adequat suport i comptabilitat. 

4.4.5 Import net de la xifra de negocis 

Aquest epígraf dels ingressos de l’exercici de 2007 puja a 46.063.837 euros i 
representa el 39% dels ingressos de l’Entitat. Ha patit una disminució del 17% 
respecte a l’exercici anterior. 

Està constituït pels ingressos provinents de les “vendes” realitzades a la 
Generalitat durant l’exercici. Aquests ingressos estan pendents de cobrament en la 
seua totalitat i han sigut confirmats per la Conselleria d’Educació. El detall és el 
següent, en euros: 
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Concepte Import 

Per vendes d’equipament 

Per vendes edificis de primària  

27.392.650 

18.671.187 

Total 46.063.837 

Quadre 26 
 

Hem verificat que els imports per “Vendes d’equipament i “Vendes edificis de 
primària” coincideixen amb les baixes d’existències d’”Equipament escolar” i 
“Edificis primària” respectivament, (vegeu l’epígraf 4.2.2). 

Com a resultat del seguiment realitzat de promocions de primària, hem revisat 
amb documentació suport “vendes” per 16.371.499 euros, import que inclou 
factures corresponents a 11 centres educatius repercutits en 2007 a la Conselleria. 
No n’hi ha cap incidència destacable. 

4.5 Situació tributària 

D’acord amb la revisió efectuada, CIEGSA es troba al dia en la presentació i 
liquidació dels principals imposts als quals està subjecta. No obstant això, i 
d’acord amb la legislació vigent, els imposts no poden considerar-se 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagen sigut 
inspeccionades per les autoritats fiscals o haja transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. 

La memòria dels comptes anuals en la seua nota 22, assenyala que: “Els 
administradors de la Societat no esperen que, en cas d’inspecció, sorgisquen 
passius addicionals d’importància”.  

Hem d’assenyalar que no hem rebut confirmació d’un dels assessors legals 
externs de CIEGSA a la data d’elaboració del present Informe. 
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5. FETS POSTERIORS 

a) L’aportació de capital aprovada per la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat de l’exercici de 2007 es xifrava en 25.290.000 euros. Aquesta 
ampliació de capital va ser aprovada segons l’Acord del Consell de la 
Generalitat de 21 de desembre de 2007 per 25.289.478 euros mitjançant 
l’emissió de 8.413 accions noves nominatives de 3.006 euros de valor 
nominal cada una de la mateixa sèrie i classe que les existents. 

 Aquestes accions van ser subscrites íntegrament per l’accionista únic per 
aportacions de diners que van ser desemborsades el 31 de gener de 2008. 
Aquesta ampliació de capital va ser elevada a escriptura pública el 21 de 
febrer de 2008 i inscrita en el registre mercantil el 12 de març de 2008. 

b) Ateses les necessitats financeres que té CIEGSA han sigut signades durant 
l’exercici de 2008 una sèrie de pòlisses de crèdit. Segons la informació 
rebuda, el detall és el següent, en euros: 

 

Entitat financera Límit Data 
formalit. Venciment Termini Tipus d’interés 

Bancaixa 10.000.000 11/02/08 11/02/09 12 mesos Euribor  + 0.5 

Banc Crèdit Local 50.000.000 22/06/08 22/06/09 12 mesos Euribor +0.29 

Quadre 27  

 

c) Segons la nota 14 de la memòria dels comptes anuals, durant l’exercici de 
2008, CIEGSA formalitzarà amb el Banc Europeu d’Inversions una nova 
operació de préstec. 

d) En els pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2008 s’inclouen 
aportacions de capital a l’Entitat per 25.290.000 euros i transferències 
corrents per a les despeses de funcionament de 33.248.940 euros. 

e) En juliol de 2008 ha sigut venut l’immoble situat en el Parc Tecnològic i 
s’ha formalitzat en escriptura pública la compra d’un local nou a València 
per a la futura seu social de l’Entitat. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

6.1.1 Règim jurídic aplicable a la contractació efectuada per CIEGSA 

D’acord amb la remissió efectuada pel decret de constitució de CIEGSA i els seus 
estatuts socials a l’article 5 de la Llei 3/1996, de 30 de desembre, li resulta 
aplicable la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), quant a 
capacitat, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació quan 
contracten la construcció de les infraestructures públiques educatives. 

D’altra banda, el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i 
Educació i CIEGSA, de 5 de febrer de 2001, assenyala que la seua constitució es 
va fer “amb la finalitat de possibilitar la construcció de nous centres docents de 
titularitat pública, així com per a realitzar l’adequació i/o ampliació dels centres 
docents existents a fi d’ajustar-los als requeriments establits en la LOGSE”. En el 
mateix sentit s’expressen els articles 3 del Decret 122/2000 i 4 dels estatus 
socials. 

En conseqüència, en la mesura que CIEGSA actua com a mandatària o agent de 
l’Administració de la Generalitat, que exerceix part de les seues competències 
educatives a través d’aquella, haurà d’aplicar la LCAP, tant en les matèries 
expressament enunciades en l’article 5 de la Llei 3/1996, com en totes aquelles 
que es defineixen legalment com a actuacions relatives a la contractació. 

6.1.2 Titularitat dels centres d’educació secundària o de règim especial 
construïts per CIEGSA 

En el document subscrit entre la Conselleria de Cultura i Educació i CIEGSA, en 
compliment de la clàusula quarta del conveni de col·laboració signat entre totes 
dues parts, s’estableix el següent: 

- El sòl rebut per la Generalitat dels ajuntaments es manté en la titularitat de 
la Generalitat, i el construït es considera de titularitat de CIEGSA, fins que 
revertisquen a favor de la Generalitat a la finalització del conveni (31 de 
desembre de 2015) o amb anterioritat a aqueixa data si les previsions 
financeres així ho permeteren. 

- La fórmula jurídica elegida per a permetre que CIEGSA siga considerada 
titular dels centres construïts, fins que es produïsca la 
reversió/lliurament/transmissió de titularitat dels centres a la Generalitat, 
és la constitució d’un dret de superfície quan es tracte de béns 
patrimonials. 

En aplicació d’aquestes previsions establides en el conveni de col·laboració citat, 
el Govern Valencià va acordar durant 2003 i 2004 desafectar del domini públic de 
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la Generalitat un total de 38 solars destinats a la construcció de centres educatius 
als únics efectes de constituir-hi un dret de superfície a favor de CIEGSA. En tot 
moment es manté la finalitat de construir un centre docent públic de la 
Generalitat. 

En execució d’aquests acords s’han atorgat fins a la data 38 escriptures públiques, 
constitutives dels respectius drets de superfície, degudament inscrits en el 
Registre de la Propietat. 

CIEGSA disposa d’informes jurídics que aporten arguments favorables a la 
viabilitat d’aquests acords i que tal com hem indicat han sigut degudament inscrits 
en el Registre de la Propietat. No obstant això, la realitat és que es manté en tot 
moment la destinació que justifica la pertinença al domini públic dels terrenys, 
quan l’article 29.1 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la 
Generalitat, exigeix per a la desafectació que els béns i drets demanials hagen 
deixat de ser necessaris a l’ús general o als serveis públics. 

Quant a això, podem indicar que l’esmentada Llei de Patrimoni, en el seu Títol 
VII dedicat a la cessió gratuïta de béns, regula les cessions gratuïtes de drets de 
superfície i d’altres drets reials sobre béns patrimonials. Assenyala en el seu 
article 92 que, mitjançant Acord del Govern Valencià, es podrà constituir i cedir 
gratuïtament drets de superfície i d’altres drets reials sobre immobles 
patrimonials, l’afectació o explotació dels quals no es jutge previsible, a favor de 
societats mercantils de capital enterament públic, per a finalitats d’utilitat pública 
o interès social que redunden directament en benefici dels habitants de la 
Comunitat Valenciana. 

6.1.3 Endeutament derivat de l’execució d’inversions per CIEGSA, 
finançades per la Generalitat 

Amb independència de les conseqüències jurídiques que es deriven de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, Llei 15/2006 de 
reforma de l’anterior, la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, 
complementària de la Llei 18/2001, i la Llei Orgànica 3/2006, de reforma de 
l’anterior, per a l’exercici fiscalitzat s’entén que s’hauria de computar com a 
endeutament propi de la Generalitat el que resulte de l’execució de les inversions 
contractades per CIEGSA, als efectes de verificar el compliment del límit fixat en 
l’article 33 de la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l‘exercici de 2007, ja que la institució autonòmica ha assumit el 
compromís d’”amortitzar el finançament de les inversions que realitze CIEGSA” 
(clàusula quarta del conveni de col·laboració de 5 de febrer de 2001), i que 
aquesta empresa actua com a mera mandatària de la Generalitat en l’execució de 
les obres realitzades en els centres docents de titularitat pública. 
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6.1.4 Registre de contractes 

Segons la informació obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, l’import total adjudicat en 2007 corresponent als contractes 
formalitzats en el dit exercici i inscrits per CIEGSA puja a 307.622.217 euros, 
cosa que ha representat una milloria substancial respecte als inscrits en l’exercici 
anterior. 

Hem verificat que tots els contractes subjectes a inscripció inclosos en la mostra 
revisada (vegeu l’apartat següent) han sigut registrats. 

6.2 Aspectes generals de la contractació 

A partir de la documentació facilitada per l’Entitat, aquesta Institució ha elaborat 
el quadre següent que mostra el detall dels expedients de contractació de 
l’exercici de 2007 i l’abast de la revisió realitzada, desglossats per tipus de 
contracte, modalitats d’adjudicació i els seus imports en euros. 

Les mostres seleccionades dels diferents tipus de contractes i formes 
d’adjudicació, els hem obtingudes a partir de la relació facilitada per CIEGSA. El 
criteri de selecció ha sigut bàsicament el d’importància quantitativa i forma 
d’adjudicació, (concurs i/o procediment negociat). 
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Total Revisats Tipus i formes 

d’adjudicació Import  Nombre  Import  Nombre  
Concurs 184.626.744 91% 144 60% 65.685.321 100% 13 93%
Negociat 14.951.525 8% 33 14% - -  -  - 
Menor 729.713 0% 58 24% 6.796 0% 1 7%
D’altres 2.286.456 1% 5 2% - -  -  - 

Obres 

Total 202.594.438  240  65.692.117   14  
Concurs 8.037.568 26% 90 22% - -  -  - 
Negociat 20.121.304 65% 225 54% 2.518.347 85% 6 86%
Menor 176.966 0% 43 10% - -  -  - 
D’altres 2.741.045 9% 60 14% 456.316 15% 1 14%

Assistència 
tècnica 

arquitectes 

Total 31.076.883  418  2.974.663   7  
Concurs 993.360 37% 41 25% - -  -  - 
Negociat 561.787 21% 18 11% 336.723 100% 1 100%
Menor 401.263 15% 84 50% - -  -  - 
D’altres 745.077 27% 24 14% - -  -  - 

Assistència 
tècnica estudis 
geotècnics  i 

d’altres 
Total 2.701.487  167  336.723   1  
Concurs 1.279.793 14% 7 3% 475.227 31% 1 33%
Negociat 7.654.605 85% 200 94% 1.082.425 69% 2 67%
Menor 23.400 1% 4 2% - -  -  - 
D’altres 21.020 0% 2 1% - -  -  - 

Arrendament 
d’aules 

Total 8.978.818  213  1.557.652   3  
Concurs 411.245 5% 5 1% - -  -  - 
Negociat 1.937.357 23% 71 17% - -  -  - 
Menor 2.562.005 30% 339 78% 8.740 0% 4 80%
D’altres 3.590.178 42% 19 4% 2.937.500 100% 1 20%

Despeses 
generals 

Total 8.500.785  434  2.946.240   5  
Concurs 34.382.828 98% 471 80% 5.840.717 100% 3 100%
Negociat 210.710 1% 8 1% - -  -  - 
Menor 510.139 1% 109 19% - -  -  - 

Equipament 

Total 35.103.677  588  5.840.717   3  
Menor 144.782 100% 21 100% - - - -Immobilitzat 

propi Total 144.782  21        
Total 289.100.870  2.081  79.348.112   33  

Quadre 28  

 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

6.3.1 Contractes d’obra 

El quadre següent mostra, en euros, els expedients d’obres que han sigut 
seleccionats per a revisar-los. Aquesta mostra ha sigut seleccionada de les 
relacions facilitades per CIEGSA on figuren de forma individualitzada les obres 
d’edificació i adequació/ampliació de centres docents. 
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Tipus de contractes  i 

licitació Expt. Detall Municipi Província Import 
adjudicació 

C-05/011 Centre de Tecnificació 
Esportiva 

Vila-Real Castelló 11.415.815 

V-04/002 IES La Coma Paterna València 6.532.186 

V-94/101 IES Jaume I Ontinyent València 6.508.875 

V-96/150 CEIP Jacinto Castañeda Xàtiva València 5.728.353 

Concurs 

Concurs 

Concurs 

Concurs 

Concurs 
A-96/056 IES Fra Ignasi Barrachina Ibi Alacant 5.544.328 

Concurs A-04/018 IES Nou St. Vicent del 
Raspeig 

Alacant 5.526.681 

Concurs A-04/006 IES Nou Mutxamel Alacant 5.228.076 

Concurs V-96/068 IES Gabriel Ciscar Oliva València 5.116.461 

Concurs V-02/002 IES Nou Zona Tulell Alzira València 5.014.486 

Concurs A-96/039 CP Racó de l’Albir 
(liquidació d’obra) 

L’Alfàs del Pi Alacant 507.981 

Concurs V-98/065 CP Campanar 
(Revisió de preus) 

Campanar València 4.891 

Concurs V-98/001 IES Ausiàs March 
(modificat) 

Manises  València 320.431 

Menor V-95/040 IES Rafael Ridaura Bunyol València 6.796 

OBRES 

PNSP C-05/011 Fase II Centre Tecnificació 
Esportiva 

Vila- Real Castelló 8.236.757 

Total     65.692.117 

PNSP:  Procediment negociat sense publicitat 
IES:  Institut d’educació secundària 
CEIP:  Col·legi d’educació infantil i primària 

Quadre 29  

 

Aspectes generals 

La revisió duta a terme ha posat de manifest que CIEGSA ha aplicat durant 
l’exercici de 2007 les directrius aprovades per la Comissió Executiva de 5 de 
desembre de 2003 en relació a la contractació d’obres. 

D’acord amb aquestes directrius, les obres han de ser licitades amb projecte 
d’execució, la convocatòria del concurs no té lloc fins que s’haja aprovat i 
replantejat el projecte que comprove la realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat dels terrenys. També hem observat que l’objecte del contracte 
comprèn l’execució d’una sola obra o centre docent. Els plecs de clàusules 
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administratives, d’ara endavant PCA, són aprovats per la Comissió Executiva o 
pel Consell d’Administració. El quadre de característiques tècniques, d’ara 
endavant CCT, annex a cada PCA és aprovat pel conseller delegat. 

Preparació del contracte 

Respecte de la fase de preparació s’efectuen les següents consideracions, ja 
indicades en el nostre informe corresponent a l’exercici de 2006: 

a) No es publica en el Diari Oficial de les Comunitats Europees l’anunci 
indicatiu al qual fa referència l’article 135 apartat 1) de la LCAP, en 
relació a les característiques bàsiques dels contractes d’obres que hom 
tinga projectat efectuar en els propers dotze mesos, qualsevol que siga el 
procediment d’adjudicació que apliquen i que l’import del qual, amb 
exclusió de l’IVA, siga igual o superior a 5.923.624 euros. Hem d’indicar 
que a partir de l’entrada en vigor (maig de 2008) de la nova Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, serà potestativa la dita 
publicació. 

b) S’estableix que el preu total del contracte serà abonat a l’acceptació per 
part de CIEGSA de la certificació final de l’obra. El pagament 
s’instrumentarà mitjançant dos efectes comercials corresponents cadascun 
al 50% de la quantitat total. Els efectes tindran venciment als 180 i 270 
dies des de la data del seu lliurament (clàusula 12.3 PCA). 

 El procediment de pagament seguit per CIEGSA implica el pagament 
ajornat. La Llei de Contractes no permet, tret de disposició expressa, el 
pagament ajornat de preu de contractes (art. 14.2). 

Adjudicació dels contractes 

Cal indicar-ne els següents aspectes, que també han sigut posats de manifest en 
anteriors informes de fiscalització: 

a) Determinats criteris d’adjudicació que s’estableixen en els plecs no es 
consideren els més adients. Per a corregir els dits aspectes, aquesta 
Institució insisteix en els recomanacions següents: 

- Els subcriteris tècnics i el seu barem han de constar en els plecs de 
clàusules administratives. 

- El criteri econòmic s’ha d’aplicar dins de cada tram de forma 
proporcional, en general, a la major baixa obtinguda. 

b) El quadre de característiques tècniques dels plecs preestableix un 
percentatge de baixa temerària del 16%. Aquest aspecte podria comportar 
que els licitadors s’atenguen a aquest percentatge i no oferisquen preus 
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que encara que superen el percentatge citat, no tinguen per què ser 
considerats com a baixa temerària d’acord amb la normativa. 

 En aquest sentit l’article 86.3 de la LCAP, “criteris per a la l’adjudicació 
del concurs”, estableix que en els contractes que s’adjudiquen per concurs 
podran expressar-se en el plec de clàusules administratives particulars els 
criteris objectius en funció dels quals s’apreciarà, si pertoca, que la 
proposició no pot ser complida com a conseqüència d’ofertes 
desproporcionades o temeràries. 

c) Continuem observant que en alguns expedients se supera el termini legal 
que transcorre des de l’adjudicació fins a la signatura del contracte. 

d) CIEGSA no ha donat compliment al que estipula l’article 93 de la LCAP, 
ja que no ha publicat en el DOCV l’adjudicació dels contractes revisats, 
tot i que sí que els ha tramés al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

e) Cal dir que en l’expedient seleccionat C-05/011, la fase I s’ha adjudicat 
per concurs, i la fase II per procediment negociat sense publicitat, sense 
que estiga adequadament justificat aquest procediment, atés l’import 
d’aquesta fase i les seues característiques. 

Execució dels contractes 

En relació amb l’execució dels contractes, podem destacar el següent: 

a) Amb caràcter general, podem assenyalar que les obres incloses en la 
mostra seleccionada es troba en fase d’execució sense que encara hagen 
transcorregut els terminis estipulats per al seu acabament. 

b) En un dels expedients revisats, V98/001, que correspon a un projecte 
modificat, considerem excessiu el termini de la seua tramitació, ja que des 
que es va sol·licitar el modificat fins a la seua aprovació han transcorregut 
quasi tres anys i es va aprovar quan l’obra ja estava finalitzada. 

c) En la major part dels expedients revisats ha sigut superat el termini de 30 
dies assenyalat en l’article 142 de la LCAP des de la formulació del 
contracte fins a la data de l’acta de comprovació de replanteig. 

6.3.2 Contractes d’assistències tècniques d’arquitectes i estudis geotècnics 

El quadre següent mostra, en euros, els expedients de contractació que han sigut 
seleccionats per a la seua revisió: 
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Tipus de contractes i 

licitació Exp. Detall Municipi Província Import 
adjudicació

ATRD 111/05 CP Jacinto Castañeda Xàtiva València 434.893

ATRD 141/06 Centre Tecnificació Esportiva Vila-Real Castelló 605.572

ATRD 231/07 IES Ramón Cid Benicarló Castelló 496.730

ATRD 242/07 IES Nou, núm. 3 Dénia Alacant 448.328

ATRD 279/07 IES l’Estació Ontinyent València 404.125

PNSP 

ATRD 254/07 CEIP Nou, núm. 53 Alacant Alacant 128.699

Assistències 
tècniques 

arquitectes 

Conveni  Escola Teatre  Manises València 456.316

Assistències 
tècniques 
estudis 

geotècnics  

PNSP ATRD 264/07 IES José María Parra Alzira València 336.723

Total 3.311.386

PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 30 
 

Aquests contractes d’assistències tècniques d’arquitectes tenen com a objecte la 
redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres i instal·lacions, així com 
l’estudi de seguretat i salut, la direcció d’obra per l’arquitecte, la direcció 
d’execució per l’arquitecte tècnic, certificació, liquidació, recepció, coordinació 
en matèria de seguretat i salut i direcció dels projectes d’instal·lacions de les 
obres. 

Quant a les fases de preparació i adjudicació contractual: 

a) Com venim assenyalant en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, 
en els expedients revisats no consta, tal com exigeix l’article 202.1) de la 
LCAP, un informe en el qual es justifique com cal la insuficiència, la 
manca d’adequació o la conveniència de no ampliació dels mitjans 
personals i materials amb què compta l’Administració per a cobrir les 
necessitats que tracta de satisfer a través del contracte. 

b) Respecte als expedients que s’adjudiquen per procediment negociat sense 
publicitat, podem assenyalar que no es considera suficientment justificada 
la utilització del dit procediment perquè el motiu al·legat per la 
Conselleria s’hauria pogut evitar si es realitzaven a temps les degudes 
previsions. 

 Quant a això, observem que la justificació del procediment de contractació 
no s’ajusta als supòsits que considera l’article 210 de la LCAP en el seu 
apartat c). 
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c) Cal destacar que s’ha produït una millora quant als criteris d’adjudicació i 
la seua ponderació (punt g del quadre de característiques tècniques del 
plec de clàusules administratives) respecte del plec anterior. Actualment se 
li assigna un màxim de 60 punts a la proposició econòmica, 40 punts a 
l’equip tècnic proposat, implementant així la recomanació que aquesta 
Sindicatura havia realitzat en els seus informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors. 

d) CIEGSA no ha donat compliment al que estipula l’article 93 de la LCAP, 
ja que no ha publicat en el DOCV l’adjudicació dels contractes revisats, 
encara que sí que els ha tramés al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

6.3.3 Contractes d’arrendament d’aules 

El quadre següent mostra, en euros, els expedients de contractació que han sigut 
seleccionats per a la seua revisió: 

 
Tipus de contractes i 

licitació Expedient Detall Municipi Província Import 
adjudicació 

A-96/056 IES Fra Ignasi 
Barrachina 

Ibi Alacant 689.533 
PNSP 

V-97/003 IES la Martxadella Torrent València 392.892 Arrendament aules 

Concurs A-97/006 IES Batoi Alcoi Alacant 475.227 

Total 1.557.652 

PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 31 
 

L’objecte d’aquests contractes és l’habilitació del terreny, subministrament, 
muntatge, posada en funcionament, arrendament, manteniment, desmuntatge i 
retirada d’aules prefabricades destinades a cobrir les necessitats d’escolarització 
d’alumnes d’educació primària i secundària en el període de construcció o 
adequació del centre escolar. 

En l’encàrrec de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria 
d’Educació, s’estableix la dotació inicial necessària i es tramet tota la 
documentació tècnica suport a CIEGSA a fi que licite i adjudique el contracte 
amb el seu pressupost. Els serveis tècnics del departament de gestió del sòl 
s’ocupen de tots els tràmits en la licitació fins a l’emissió d’un informe tècnic que 
servirà de base perquè l’òrgan de contractació resolga l’adjudicació. La 
documentació esmentada es tramet al servei de contractació administrativa amb 
l’objecte de resoldre l’adjudicació, emetre el contracte, comunicar a l’adjudicatari, 
les fiances, etc. 
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Quant a les fases de preparació i adjudicació: 

El procediment d’adjudicació utilitzat en el 85% de les contractacions de 
l’exercici ha sigut el de negociat sense publicitat, que la llei permet quan es donen 
circumstàncies molt concretes (article 182 de la LCAP) i que no queden sempre 
raonadament acreditades en els expedients revisats, o que podrien haver-se evitat 
amb una adequada previsió o planificació. 

Així mateix, hem detectat les mateixes deficiències de l’exercici anterior pel que 
fa al fet que els expedients revisats no contenen determinada documentació que és 
necessària d’acord amb el que disposen els articles 67 i 69 de la LCAP i que 
determinats criteris d’adjudicació que s’estableixen en els plecs no considerem 
suficientment adequats, (subcriteris tècnics i el seu barem, valoració de l’oferta 
econòmica i característiques pròpies de l’empresa). 

Igualment indiquem que CIEGSA no ha donat compliment al que estipula l’article 
93 de la LCAP, ja que no ha publicat en el DOCV l’adjudicació dels contractes 
revisats, encara que sí que els ha tramés al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

Pel que fa a la fase d’execució, no hi ha aspectes significatius per destacar. 

6.3.4 Contractes de subministraments 

Els expedients de contractació que han sigut seleccionats per a la seua revisió els 
mostrem en el quadre següent, en euros: 

 
Tipus de contractes i 

licitació Expedient Detall  Província 

C-003/07 Equipament escolar. Lots 
933 i 936 informàtica 

Comunitat 
Valenciana 

2.321.592

C-003/07 Equipament escolar. Lots 
932 i 937 informàtica 

Comunitat 
Valenciana 

1.975.120
Equipament Concurs 

C-003/07 Equipament escolar. Lots 
40, 41, 44, 46, 52, 56, 69, 
71, 72, 82 Mobiliari 

Comunitat 
Valenciana 

1.544.005

Total 5.840.717

Quadre 32  

 
Quant a les fases de preparació i adjudicació 

a) Com en exercicis anteriors, no consta l’anunci indicatiu en el qual l’òrgan 
de contractació donarà a conèixer els contractes totals per grups de 
productes l’import dels quals, amb exclusió de l’IVA, siga igual o superior 

- 223 - 



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2007 

a 750.000 euros, i que tinguen previst executar en els propers dotze mesos, 
establit per l’article 177 de la LCAP. 

b) En l’expedient  C-003/07, el plec de clàusules administratives particulars, 
clàusula 7, “Adjudicació del contracte”, assenyala l’existència de la mesa 
de contractació i fins i tot com estarà formada. No hi consta, però, cap acta 
de la mesa en l’expedient. 

 Així mateix, en la resolució de l’adjudicació del conseller delegat es fa 
referència a la proposta d’adjudicació elevada pel president de la mesa de 
contractació, i en l’expedient, dites propostes, no consten. 

 El quadre resum del que es desprén l’adjudicatari per lot i que recull la 
puntuació econòmica i tècnica per lot per als diversos licitadors, ha sigut 
elaborat pel servei de contractació de CIEGSA, si bé no hi consta la 
signatura del responsable ni la data en què l’ha realitzat. 
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7. REVISIÓ DE L’ENTORN INFORMÀTIC 

7.1 Abast de la revisió 

Formant part de la fiscalització dels comptes anuals de CIEGSA de l’exercici de 
2007, hem dut a terme una revisió limitada sobre els sistemes d’informació i la 
seua gestió en aquest exercici, que ha consistit en el seguiment i verificació del 
nivell d’implantació de les recomanacions sorgides de la revisió de sistemes 
informàtics realitzada per la Sindicatura de Comptes respecte a la gestió de 
l’exercici de 2006 en les dues àrees objecte de la revisió: sistemes d’informació 
(controls generals) i cicles de negoci. 

El treball realitzat per l’equip d’auditors informàtics de la Sindicatura de 
Comptes, s’ha centrat en l’actualització de la informació sobre la situació general 
de l’organització del departament de sistemes d’informació i la revisió i 
verificació de les actuacions realitzades per l’Entitat per a implantar les millores i 
les recomanacions contingudes en l’informe de la Sindicatura de l’exercici de 
2006. 

Els procediments usats han inclòs la sol·licitud d’informació sobre els sistemes 
informàtics considerada necessària, realitzar entrevistes amb la persona 
responsable de la gestió dels sistemes informàtics i amb determinats usuaris, així 
com la verificació de l’efectiva implantació dels controls inclosos en les 
recomanacions, directament sobre les aplicacions i sistemes informàtics. 

7.2 Revisió del control general dels sistemes d’informació 

7.2.1 Conclusions 

Com a resultat del treball realitzat i d’acord amb l’abast definit, la conclusió és 
que el nivell de control present sobre els sistemes d’informació de l’Entitat ha 
experimentat una evolució positiva durant l’últim exercici. Hem constatat una 
millora general addicional en el nivell d’implicació del personal tècnic en 
qüestions de seguretat i control dels sistemes d’informació. 

Ara bé, gran part de les oportunitats de millora identificades durant l’anterior 
revisió no han sigut completament resoltes, per la qual cosa l’Entitat ha de seguir 
en el procés de millora contínua iniciat durant l’últim exercici. 

7.2.2 Recomanacions 

Tot seguit mostrem un gràfic on observem la distribució de les recomanacions 
emeses en l’any anterior en funció del seu estat en el moment d’acabar la nostra 
revisió: 
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Totalment esmenada 
(16,7%)

Parcialment 
esmenada (43,3%)

No esmenada (40,0%)

 

Durant la realització del treball de camp, hem identificat algunes febleses 
l’eliminació de les quals, en opinió de l’equip auditor, contribuiria a augmentar el 
nivell de control present en els sistemes d’informació de CIEGSA. 

A continuació detallem la situació en què es trobaven a la data de revisió, les 
incidències comentades en l’informe de la Sindicatura de 2006 i un comentari 
sobre les noves aplicacions en desenvolupament per a 2008: 

a) El nivell de dependència actual de CIEGSA respecte dels seus proveïdors 
de tecnologia s’ha vist reduït des de l’anterior revisió. 

b) Encara que CIEGSA compta amb mesures concretes per a pal·liar els 
possibles desastres que podrien produir-se sobre els sistemes, en 
l’actualitat no compta amb un Pla de Continuïtat de Negoci com a tal, que 
permeta garantir la restauració dels processos crítics de negoci en un 
temps limitat després d’un incident greu. 

 No hem identificat un procediment de proves periòdiques de recuperació 
de l’aplicació Navisión i, a més a més, la responsabilitat sobre la 
recuperació del dit entorn no ha sigut formalment assignada. Així, no es 
pot garantir una recuperació adequada en el cas d’incident greu. 

c) Tot i que CIEGSA ha realitzat algunes accions concretes de 
conscienciació, en l’actualitat no disposa d’una estratègia de 
formació/conscienciació de seguretat per als seus empleats. 

d) Quant a la gestió d’usuaris i privilegis en els sistemes, hem identificat 
àrees de millora que han sigut comunicades a l’empresa i que per motius 
de seguretat no detallem en aquest Informe. L’Entitat està treballant per a 
implantar les recomanacions efectuades. 
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e) La seguretat dels mecanismes d’accés remot als sistemes d’informació de 
CIEGSA actualment implantats (tant per a usuaris de negoci com per a 
proveïdors), presenta alguns aspectes susceptibles de millora. 

f) CIEGSA ha realitzat en l’últim any els passos necessaris per adequar-se al 
compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i del Reglament de 
Mesures de Seguretat que la desenvolupa. L’Entitat ha registrat en 2008 
els seus fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 

g) Encara que les mesures de protecció física implantades en la sala que 
allotja els servidors crítics de l’Entitat presenten algunes debilitats, la 
situació ha millorat  des de el període anterior. En qualsevol cas, s’està a 
l’espera del trasllat al nou edifici per escometre millores addicionals. 

h) CIEGSA no disposa d’una metodologia formal de desenvolupament o de 
control de desenvolupament de tercers que considere, almenys, els criteris 
bàsics quant a l’aprovació de peticions i requisits, realització de proves i 
documentació per generar, associada a cada nou desenvolupament. 

i) Encara que s’ha comprovat que CIEGSA ha sol·licitat l’aplicació d’una 
estructura determinada de perfils i permisos al desenvolupador de la nova 
aplicació integral de gestió de processos i expedients, no s’ha identificat 
una definició formal d’altres requisits de seguretat que hauran de ser 
implantats. Aquesta aplicació integrarà gran part del procés de 
contractació de l’Entitat. La no inclusió d’aquest tipus de requisits des de 
les fases inicials del projecte, pot provocar l’existència de debilitats en el 
control que implemente la dita aplicació i sobrecosts provocats per 
l’aplicació de les dites mesures de seguretat a posteriori, una vegada el 
sistema es trobe en producció. 

7.3 Revisió de controls en el cicle de negoci de compres (encàrrec de 
construcció d’un centre educatiu) i vendes (posades a disposició de la 
Conselleria del centre educatiu) 

7.3.1 Conclusions 

Com a resultat del treball realitzat, i d’acord amb l’abast definit, la conclusió 
preliminar és que l’ambient de control considerat per les aplicacions que suporten 
els processos de negocis analitzats ha experimentat una millora respecte a 
l’exercici anterior. 

7.3.2 Recomanacions 

Tot seguit mostrem un gràfic en el qual podem observar la distribució de les 
recomanacions emeses en l’any anterior en funció del seu estat actual: 
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No escomeses 
(12,5%)

Totalment 
esmenades 

(87,5%)

 

En aquest sentit cal destacar que en l’últim exercici l’Entitat ha realitzat una 
anàlisi de les transaccions crítiques que suporten els seus cicles de compres i 
vendes i ha realitzat una primera segregació entre els departaments dins de 
l’aplicació que suporta el flux comptable dels dits cicles. 

No obstant això, no s’ha realitzat una segregació de funcions intradepartamental 
respecte a l’aplicació Navision. Haurien d’establir-se controls alternatius per a 
compensar els riscs derivats d’aquesta situació, generar fitxers amb dades de les 
accions realitzades en l’aplicació per part dels usuaris i establir procediments per 
a la seua revisió periòdica. 

Tot i això, en general, s’entén que el nivell de control aplicat s’ha vist incrementat 
respecte a la situació de l’exercici anterior com a conseqüència dels canvis 
introduïts. 

D’altra banda, cal tenir en compte l’estratègia de control intern definida per 
l’Entitat, principalment definida en l’execució de controls manuals, amb un suport 
limitat per part de les aplicacions informàtiques. Així, d’acord amb la informació 
facilitada, existeixen controls compensatoris que s’executen en paral·lel als 
controls de l’aplicació. Aquests controls compensatoris consisteixen, 
principalment, en verificacions manuals de documents i signatures d’aprovació. 

Recomanem completar el procés d’implementació de la definició formal de les 
funcions dels usuaris en l’aplicació, associant usuaris i permisos sobre les 
transaccions del sistema, d’acord amb les funcions dins de l’Entitat, de forma que 
es garantisca una adequada segregació de funcions. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present informe, com a resultat del treball de fiscalització, hem 
indicat aquelles incidències més significatives, respecte de les quals els 
responsables de l’Entitat han d’adoptar les mesures correctores per a evitar-les en 
exercicis futurs. 

A més a més cal efectuar les següents recomanacions i destacar prèviament les 
recomanacions dels informes dels exercicis anteriors que han sigut esmenades per 
CIEGSA. 

Cal destacar que l’Entitat, per l’escrit dirigit a aquesta Sindicatura de Comptes de 
13 de juny de 2008, ha comunicat les mesures adoptades per atendre les 
incidències assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut 
comprovades en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha avançat en determinats processos i s’han atés les 
recomanacions següents, realitzades en informes anteriors: 

a.1) En l’exercici de 2007 s’ha modificat el contingut de la memòria 
dels comptes anuals, incloent més informació que completa, 
amplia i comenta el balanç i el compte de pèrdues i beneficis. 

a.2) Actualment CIEGSA s’encarrega únicament de l’adquisició de 
l’equipament escolar dels centres escolars. El dit material es 
transmet a la Conselleria una vegada adquirit i aquesta s’encarrega 
de gestionar el seu posterior lliurament als centres docents. No 
existeix ja, per tant, la necessitat d’instaurar un sistema de control 
específic del magatzem d’equipament. 

a.3) Com hem posat de manifest en successius informes de 
fiscalització, el procediment d’autorització de la massa salarial de 
l’Entitat tenia nombroses deficiències en els exercicis anteriors. La 
direcció de CIEGSA, atenent les recomanacions d’aquesta 
Sindicatura i les directrius de la Direcció General de Pressuposts i 
Despeses de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, s’ha 
proposat corregir-les en tot el procés d’autorització de la massa 
salarial corresponent a 2007. 

 No obstant això, durant l’exercici de 2007 encara queden alguns 
aspectes per millorar, tal com assenyalaren en la recomanació b.4) 
següent. 

b) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 
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b.1) Cal continuar amb les tasques d’adequació i perfeccionament del 
sistema informàtic per tal d’oferir un millor tractament de la 
informació i una millora en els procediments. 

 Per tant, insistim a recomanar que s’efectue un adequat disseny del 
sistema de gestió integral que millore la necessària coordinació 
entre els distints departaments de l’Entitat perquè puguen oferir 
una informació oportuna, fiable i única a tota l’organització. Això 
repercutirà no solament en la millora en el tractament de la 
informació financera i administrativa, sinó també en l’adient 
presentació de la informació que siga útil a la gestió. En aquest 
sentit caldrà veure les recomanacions que efectua aquesta 
Sindicatura com a conseqüència de la revisió de l’entorn 
informàtic.  

b.2) CIEGSA ha de publicar en el Diari Oficial de les Comunitats 
Europees l’anunci indicatiu que s’exigeix en els articles 135 i 177 
de la LCAP, tot i que la nova Llei 30/2007, de Contractes del 
Sector Públic estableix com a potestativa la dita publicació. 

b.3) La disposició dels fons dels comptes bancaris s’ha de fer de 
manera mancomunada a fi d’evitar situacions de risc. 

b.4) Pel que fa a les despeses del personal, l’Entitat ha de complir els 
terminis i requisits assenyalats en la corresponent Llei de 
Pressuposts de la Generalitat per a sol·licitar l’autorització de 
massa salarial, per a determinar o modificar les condicions 
retributives, per a cobrir vacants amb personal laboral temporal, i 
recaptar els preceptius informes favorables de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 Hem d’indicar que la massa salarial i la productivitat corresponent 
a l’exercici de 2008 va ser sol·licitada, juntament amb la 
reclassificació de determinats llocs de treball, el 29 de febrer de 
2008, dins del termini assenyalat i va ser autoritzada per la 
Direcció General de Pressuposts i Despeses el 28 de juliol de 2008. 

 La revisió efectuada ha posat de manifest millores en el procés de 
selecció de personal respecte als exercicis anteriors, si bé s’han de 
millorar encara determinats aspectes dels processos selectius. 

b.5) Cal aprovar i implantació de procediments per seguir en relació 
amb l’adquisició de béns i serveis. Això hauria de derivar en una 
major adequació de l’activitat inversora de CIEGSA a la legislació 
aplicable en matèria de contractació. 
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b.6) Pel que fa a les despeses imputades a “Serveis exteriors” es 
recomana delimitar els serveis que s’han de rebre amb la major 
especificitat i claredat possible, de forma que s’establisquen els 
objectius que es persegueixen i els procediments de control que 
permeten l’adequat seguiment del servei rebut i de l’objectiu 
aconseguit. 

c) Les següents recomanacions són sobre altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici de 2007:  

c.1) En l’apartat 6 d’aquest Informe, relatiu a la fiscalització de la 
contractació, s’inclouen les recomanacions de millora en la gestió 
derivades dels aspectes posades de manifest. 

 En aquest sentit, la Societat ens ha comunicat en al·legacions les 
diverses mesures preses a finals de l’exercici de 2007 (publicació 
de les adjudicacions de contractes) i durant l’exercici de 2008 
(manual de procediments de contractació i modificació general 
dels plecs), tendents a millorar tot el procés de contractació, 
d’acord amb les nostres recomanacions. 

c.2) En l’apartat 7 detallem les recomanacions fetes en relació amb la 
revisió que ha efectuat aquesta Sindicatura de l’entorn informàtic 
de l’Entitat. 
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