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Ciutat de la Llum. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
verificar si les despeses d'explotació de l'exercici de 2008 de Ciutat de la Llum, S.A.U., 
(d'ara endavant, la Societat) es presenten de forma adequada, d'acord amb els principis 
comptables aplicables; així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics durant l'exercici citat, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control de la Societat; en els diferents apartats d'aquest Informe 
s'assenyalen 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 Ciutat de la Llum, S.A.U., estan formats pel balanç abreujat a 31 
de desembre de 2008, el compte de pèrdues i beneficis abreujat, l'estat abreujat de 
canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada, tot corresponent a l'exercici finalitzat 
en la data citada, i els adjuntem íntegres en l'annex d'aquest Informe juntament amb 
l'informe d'auditoria. Els dits comptes foren formulats pels administradors de la Societat 
el 30 de març de 2009, aprovats per la Junta General d’Accionistes el 16 de juny i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat –conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, juntament 
amb l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria és resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent 
al que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma d'auditoria. En 
aquest informe s'emet una opinió amb una limitació a l'abast (per la falta de conciliació 
d'alguns saldos mantinguts amb Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., ja que han sorgit 
diferències entre la informació facilitada per aqueixa societat als auditors i els saldos 
comptabilitzats per Ciutat de la Llum, S.A.U.) i dues incerteses (una de referida als 
dubtes sobre la recuperació de les inversions realitzades per la Societat en el curs 
ordinari del seu negoci; l'altra incertesa fa referència als litigis existents). 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb 
les despeses d'explotació registrades per la Societat durant 2008 ha sigut adequada, i a 
comprovar l'adequació de la formalització i presentació dels comptes anuals. 
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La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

També s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2007. 

D'acord amb tot això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern, i a les 
"Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, 
revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut aplicables 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 la 
Societat, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l'activitat 
contractual –en relació amb l'àrea fiscalitzada– durant l'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2008; així com l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2008. 

- Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- 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. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.564/1989, de 22 de desembre. 

- Acord de Govern de la Generalitat Valenciana de 24 d'octubre de 2000, per 
mitjà del qual es crea la societat Ciutat de la Llum, S.A. 

- Estatuts de la Societat. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret del Consell 79/2000, de 30 de maig, per mitjà del qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i d'empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

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

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes a què 
estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, i 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 que hi són 
d'aplicació: 

a) Segons que manifesten els administradors en la nota 13 de la memòria dels 
comptes anuals, hi ha en curs procediments legals dels quals es desconeixen el 
desenllaç definitiu i les conseqüències econòmiques. Els administradors 
consideren que aquests contenciosos es resoldran de forma favorable per a la 
Societat, raó per la qual no hi han proveït cap import en el balanç a 31 de 
desembre de 2008. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics –en relació amb l'àrea fiscalitzada– que 
assenyalem a continuació: 

a) La Societat, basant-se en un informe de l'Advocacia General de la Generalitat, 
considera que no és un poder adjudicador i que li és aplicable l'article 176 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). Sota aquesta premissa es van 
aprovar les "Instruccions que regeixen l'adjudicació dels contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada de Ciutat de la Llum, S.A.U.". 

 Aquesta Sindicatura no comparteix la dita interpretació i considera que, per a 
determinar el caràcter mercantil o jurídic d'una entitat, cal atenir-se a la realitat 
de la situació en què actua aqueixa entitat, i no solament a la forma jurídica que 
haja adoptat; tal i com s'assenyala en l'apartat 5.1.b) d'aquest Informe. en 
conseqüència, hi és d'aplicació l'article 175 de la LCSP. 

b) Unes altres incidències sorgides en la fiscalització de la contractació de la 
Societat en 2008, es posen de manifest en els apartats 5.2 i 5.3. 

c) Tenint en compte el que s'indica en l'apartat 4.3.c), entenem que cal revisar els 
objectes contractuals i les condicions acordades en els contractes subscrits amb 
Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., amb la finalitat d'obtenir una evidència 
suficient sobre l'equivalència entre els serveis prestats per aquesta empresa i el 
seu preu. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Ciutat de la Llum, S.A.U., es va constituir el 2 de novembre de 2000. Al tancament de 
2008, la xifra del seu capital es situa en 104.270.700 euros i pertany íntegrament a 
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. (SPTCV). 

L'objecte social de la Societat, segons l'article 4 dels seus Estatuts, és: 

- La promoció, organització, gestió i contractació de totes aquelles activitats que 
requerisca la construcció, posada en funcionament i explotació de l'actuació 
denominada "Ciutat de la Llum", delimitada en el Pla Especial Director d'Usos i 
Infraestructures (PEDUI) "Ciutat de la Llum", en l'àmbit qualificat com de sòl 
lúdicorecreatiu en el terme municipal d'Alacant, i de totes les instal·lacions i 
activitats que existisquen o es desenvolupen en la dita actuació. 

- La construcció, posada en funcionament i explotació d'instal·lacions 
audiovisuals i cinematogràfiques de qualsevol gènere; així com la construcció, 
instal·lació, gestió i explotació de totes aquelles activitats que tinguen relació 
amb l'hoteleria i l'oci. La Societat en podrà fer el desenvolupament de manera 
directa, o bé mitjançant la cessió a tercers, en qualsevol de les formes 
jurídicament permeses. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

La memòria dels comptes anuals assenyala, com a activitat de la Societat en 2008, la 
que resumim en els paràgrafs següents. 

D'una banda, l'activitat ha consistit a finalitzar la segona fase de construcció de les 
instal·lacions del complex i a mantenir les instal·lacions i edificacions acabades; i de 
l'altra, l'explotació en fase de prova de les instal·lacions cinematogràfiques ja 
finalitzades. 

La Societat té signat amb Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., (d'ara endavant, 
Aguamarga) un contracte d'arrendament de serveis d'assessorament i orientació o 
supervisió general subscrit l'any 2000, ampliat per mitjà de sengles addendes en 2004 i 
2005. Segons els dits contractes (dels quals s'informa en la memòria dels comptes 
anuals fiscalitzats, i que ja han sigut àmpliament comentats en informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors), Aguamarga gestionarà el complex industrial de produccions 
audiovisuals fins a l'any 2014, i s'hi estableix com a data d'inici del període d'explotació 
experimental la de primer d'agost de 2008, data en què havia d'estar finalitzada la 
segona fase de construcció del complex. 

A 31 de desembre de 2008 encara no havia finalitzat la construcció de l'edifici 
d'administració, element considerat "essencial" dins de la segona fase del complex. 
Segons el que s'estipula en els contractes, el retard en el lliurament dels elements 
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essencials comporta automàticament la pròrroga del termini del contracte per un període 
igual al temps real d'explotació experimental perdut. 

També segons el que s'estipula en els contractes, Aguamarga presta els serveis 
d'explotació experimental en els edificis i instal·lacions situats en la Zona 
Cinematogràfica de Ciutat de la Llum. La Societat conserva la propietat dels actius i 
posa a disposició d'Aguamarga el dret d'ús sobre les infraestructures, les edificacions i 
instal·lacions que integren el complex a mesura que aquestes finalitzen. A 31 de 
desembre de 2008, les instal·lacions cedides a Aguamarga corresponen a la Fase I i als 
elements finalitzats de la Fase II del complex. 

Durant 2008 s'han rodat en els estudis onze pel·lícules i una sèrie de televisió. 

Quant a l'Escola de Formació, per al curs 2007-2008 es va signar un conveni amb la 
Fundació Quòrum, pertanyent a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per a gestionar 
la llicenciatura de Comunicació Audiovisual. La vigència d'aquest conveni es va 
ampliar dos mesos, des del 30 de setembre fins al 30 de novembre de 2008. 

Per a la formació complementària es va signar un contracte amb l'empesa Avantya in 
Education, S.L., ampliat fins a febrer de 2009. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que Ciutat de la Llum, S.A.U., 
ha formulat aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 
1.514/2007. 

D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials; raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha inclòs la comprovació de l'adequació de l'aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

Ciutat de la Llum ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, la qual 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç 
d'obertura conformement als principis i normes vigents amb anterioritat a l'entrada en 
vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 

S'ha verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passiu registrades en els 
assentaments de transició són raonables, segons les regles descrites en les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb l'observació següent: 

S'ha comprovat que en la nota número 5 de la memòria, "Aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables", es recullen el balanç i el compte de pèrdues i 
beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, els quals foren formulats 
aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en aqueix exercici, juntament amb una 
explicació de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en els 
exercicis de 2007 i 2008; així com la quantificació de l'impacte que produeix aquesta 
variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de la 
transició comptable. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis abreujats 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç abreujat a 31 de desembre de 2008. 
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ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 149.727.924 

Immobilitzat intangible 655.588 

Immobilitzat material 148.295.926 

Inversions immobiliàries 776.409 

Inversions financeres a llarg termini - 

Actiu corrent 9.192.559 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 4.774.878 

Inversions financeres a curt termini 786.015 

Perioditzacions a curt termini 2.804.857 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 826.809 

Total actiu 158.920.483 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 16.226.257 

Fons propis 16.226.257 

Capital 104.270.700 

Reserves -2.597.135 

Resultats d'exercicis anteriors -63.442.984 

Resultat de l'exercici -22.004.324 

Passiu no corrent 115.000.000 

Deutes amb empreses del grup a llarg termini 115.000.000 

Passiu corrent 27.694.226 

Deutes a curt termini 9.211.933 

Deutes amb empreses del grup a curt termini 15.432.999 

D'altres creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 3.049.294 

Total patrimoni net i passiu 158.920.483 

Quadre 1 
 

L'immobilitzat material constitueix el 93,3% de l'actiu total. Tal com s'assenyala en la 
nota 1.2.3, "Cessió d'ús d'infraestructures", de la memòria dels comptes anuals, dins 
d'aquest epígraf hi ha comptabilitzats immobles –per una quantia no especificada– que 
la Societat, en virtut dels contractes subscrits amb Aguamarga Gestión de Estudios, 
S.L., amb vigència fins a l'any 2014, "posa a disposició d'Aguamarga el dret d'ús de les 
infraestructures, les edificacions i instal·lacions que integren el complex a mesura que 
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aquestes finalitzen. A 31 de desembre de 2008 les instal·lacions cedides a Aguamarga 
corresponen a la Fase I i als elements finalitzats de la Fase II del complex". 

En la nota 6.4 s'indica que, malgrat tenir cedits els elements assenyalats, la Societat 
considera que cap dels seus béns immobles no té la consideració d'inversió 
immobiliària.  

El component més important del passiu està format pels préstecs concedits per la 
Societat matriu, per un total de 125 milions d'euros, el 78,6% del passiu. D'aquests, 
tenen venciment a llarg termini dos préstecs participatius per un import de 115 milions 
d'euros. A més a més, en “Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini” hi 
ha comptabilitzat un altre préstec concedit per SPTCV de 10.000.000 d'euros. 

El compte de pèrdues i beneficis abreujat de l'exercici es mostra a continuació, en euros. 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  178.975 

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 764.899 

D'altres ingressos d'explotació 964.073 

Despeses de personal -858.862 

D'altres despeses d'explotació -11.627.161 

Amortització de l'immobilitzat -5.060.197 

D'altres resultats -2.308 

Resultat d'explotació -15.640.580 

Ingressos financers 261.866 

Despeses financeres -6.625.610 

Resultat financer -6.363.743 

Resultat abans d'imposts -22.004.324 

Resultat de l'exercici -22.004.324 

Quadre 2 
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4.3 D’altres despeses d’explotació 

Els comptes que integren aquest epígraf del compte de pèrdues i beneficis, són: 

 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.445.137 

Serveis de professionals independents 3.812.956 

Reparacions i conservació 2.051.993 

Subministraments 734.583 

D'altres despeses 224.956 

D'altres tributs 199.653 

Primes d'assegurances 157.882 

D'altres despeses d'explotació 11.627.161 

Quadre 3 
 

Hem revisat una mostra que representa el 34,32% d'aquestes despeses; fet això, escau 
efectuar els comentaris següents: 

a) Ciutat de la Llum signa un contracte el 5 de setembre de 2008 per import de 
500.000 euros amb la productora de la pel·lícula "Tetro", rodada parcialment en 
els estudis de Ciutat de la Llum, l'objecte del qual consistia que el director de la 
pel·lícula impartís una conferència o una classe magistral en el centre d'estudis 
de Ciutat de la Llum i fes una conferència de premsa el dia anterior; així com 
l'autorització a disposar de la seua imatge en la pàgina web de Ciutat de la Llum 
i del centre d'estudis per a commemorar respectivament el rodatge de la 
pel·lícula i la conferència donada. 

 S'ha revisat l'expedient que justifica les activitats realitzades i l'impacte en els 
mitjans de comunicació. 

b) No s'aprecia cap criteri uniforme en la subscripció d'acords de patrocini. En 
relació amb el patrocini de llargmetratges, aquesta activitat deixarà de 
correspondre a Ciutat de la Llum a partir de 2009, ja que serà gestionada per 
l'Institut Valencià de l'Audiovisual. Quant a la resta d'activitats de patrocini 
concertades amb tercers, recomanem que s'elaboren unes normes generals que 
regulen els criteris pera concertar-les. 

c) Les despeses en concepte de serveis professionals abonats a Aguamarga es 
corresponen amb els imports estipulats en el contracte subscrit entre aquesta 
societat i Ciutat de la Llum en l'any 2000 (i posteriors novacions). 

 Ha tingut el detall següent, en euros: 
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Assessorament i orientació general 1.473.674 

Màrqueting, promoció i posada en marxa del complex audiovisual 484.157 

Aportació a produccions audiovisuals que proven les instal·lacions 203.789 

Total 2.161.620 

Quadre 4 
 

Segons que s'estipula en els acords subscrits, Aguamarga s'obliga a prestar els serveis 
d'assessorament i orientació o supervisió que li siguen requerits o sol·licitats de forma 
expressa. 

Quant a la constatació documental dels serveis d'assessorament i orientació general, 
igual com en exercicis anteriors l'assessorament s'efectua de manera continuada al llarg 
de l'exercici i queda reflectit en una memòria d'activitats que Aguamarga presenta una 
vegada finalitzat l'any. 

Tenint en compte les observacions realitzades en informes de fiscalització anteriors –
que substancialment es mantenen–, entenem que caldria revisar l'objecte contractual i 
les condicions acordades en els contractes subscrits amb Aguamarga, a fi de definir amb 
major claredat i concreció les prestacions contractades (assessorament, col·laboració, 
cessió d'infraestructures, concessió de l'explotació) i els pagaments estipulats en 
contraprestació, garantint en tot cas l'adequat equilibri contractual de les obligacions i 
els drets assumits per ambdues parts. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

El 30 d'abril de 2008 entrà en vigor la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP); per tant, en aqueix exercici es produeixen dos períodes en què el règim jurídic 
aplicable a la contractació és diferent, en funció de la data d'inici dels expedients 
respectius. 

a) Règim jurídic aplicable als expedients iniciats fins al 30 d'abril de 2008 

Ciutat de la Llum –d'acord amb sengles dictàmens de l'Advocacia General de la 
Generalitat– considera que, tret de l'àrea de l'escola de formació, desenvolupava una 
activitat mercantil o industrial i, en conseqüència, quedava subjecta a les prescripcions 
de la LCAP relatives a capacitat, publicitat, procediments i formes d'adjudicació en 
l'execució d'equipaments esportius, recreatius o d'oci, sempre que s'hi superessen els 
llindars establits en l'article 2.2 de la dita Llei; i que en la resta de casos observava els 
principis generals de publicitat i concurrència prevists en la disposició addicional 
sisena. 

b) Règim jurídic dels expedients iniciats a partir del 30 d'abril de 2008 

La Societat, basant-se en un informe de l'Advocació General de la Generalitat de 4 
d'agost de 2008 (que al seu torn es sostenia en un informe del director general del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de 21 de gener de 2005, que identifica Ciutat de la 
Llum, S.A.U., com una entitat de caràcter mercantil o industrial), considera que la 
Societat no és un poder adjudicador i que li és aplicable l'article 176 de la LCSP. Al no 
considerar-se la Societat un poder adjudicador, solament són contractes subjectes a 
regulació harmonitzada els subvencionats prevists en l'article 17 de la LCSP. 

Sota aquesta premissa, el director general de la Societat aprovà el 30 d'abril de 2008 les 
"Instruccions que regeixen l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada de Ciutat de la Llum, S.A.U.". El Consell d'Administració les va ratificar 
el 30 de setembre de 2008. 

Aquesta Sindicatura considera que, per a determinar el caràcter mercantil o industrial 
d'una entitat, cal atenir-se a la realitat de la situació en què actua tal entitat, i no 
solament a la forma jurídica que haja adoptat. En aquest sentit, d'acord amb la 
jurisprudència comunitària, es considera que els ens subjectes a la influència dominant 
d'una Administració pública o d'un altre poder adjudicador han sigut creats 
específicament per a satisfer necessitats d'interés general que no tinguen caràcter 
industrial o mercantil; llevat que acrediten la concurrència de les tres condicions 
següents: 

- que actuen en condicions normals de mercat; 

- que tinguen ànim de lucre; 
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- que suporten les pèrdues derivades de l'exercici de la seua activitat. 

Solament en el cas que la resposta a aquestes tres qüestions siga afirmativa, la 
Sindicatura considera que una entitat no és un poder adjudicar als efectes de la LCSP. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D'acord amb la informació rebuda de la Societat s'han elaborat els quadres següents, en 
els quals s'indica el nombre i import, en euros, dels expedients de contractació 
adjudicats en l'exercici, detallats per tipus de contractes i de formes i procediments 
d'adjudicació. En el primer se'n sintetitza la informació (IVA inclòs) referida als 
expedients iniciats abans del 30 d'abril de 2008, tramitats conformement a la LCAP. 

 

Tipus de contracte Modalitat d'adjudicació Import d'adjudicació 
Nombre 

d'expedients 

Concurs públic 532.662 44,8% 1 10,0%

Obres Subtotal 532.662 44,8% 1 10,0%

Concurs públic 399.042 33,6% 1 10,0%

Procediment negociat 151.004 12,7% 5 50,0%

Subministraments Subtotal 550.046 46,3% 6 60,0%

Procediment negociat 105.025 8,8% 3 30,0%

Consultoria, assistència i serveis Subtotal 105.025 8,8% 3 30,0%

Total 1.187.733 100,0% 10 100,0%

Quadre 5 
 

En el quadre següent es resumeix la informació (IVA exclòs) dels expedients iniciats a 
partir del 30 d'abril de 2008, tramitats conformement a la LCSP. 

 

Tipus de contracte Modalitat d'adjudicació Import d'adjudicació Nombre d'expedients

Procediment obert 318.800 13,1% 2 50,0%

Subministraments Subtotal 318.800 13,1% 2 50,0%

Procediment obert 1.612.069 66,3% 1 25,0%

Procediment negociat 500.000 20,5% 1 25,0%

Serveis Subtotal 2.112.069 86,8% 2 50,0%

Total 2.430.869 100,0% 4 100,0%

Quadre 6 
 

En l’exercici s’han formalitzat, encara, deu addendes modificatives; en tres d'aquestes hi 
ha hagut canvis en l'objecte i en la resta se n'ha canviat el termini d'execució. 
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Una vegada revisades les "Instruccions que regeixen l'adjudicació dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada de Ciutat de la Llum, S.A.U.", a més del que hem 
indicat en l'apartat 5.1.b, es pot assenyalar el següent: 

1r) Cal corregir certes observacions posades de manifest per l'Advocacia General de 
la Generalitat en l'informe de 4 d'agost de 2008 sobre les instruccions, abans 
mencionat. 

2n) Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministrament, serveis i 
d’altres com a menors difereixen, segons el criteri de la Sindicatura, de les 
establides en l'article 122.3 de la LCSP, que és d'aplicació a tot el sector públic. 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi de verificar si els procediments seguits en la contractació s'adeqüen a la normativa 
aplicable i si la formalització dels corresponents expedients ha sigut correcta, hem 
seleccionat per a la revisió una mostra de quatre expedients de contractació adjudicats 
en 2008. En el quadre següent es mostren els expedients seleccionats. 

 

Núm. exp. Tipus Objecte 
Modalitat 

d'adjudicació 
Import 

d'adjudicació

16/07 S 
Subministrament, instal·lació i manteniment de 
l'equipament informàtic del Centre d'Estudis CdL C 344.002

04/08 bis CAS Assessorament econòmic NSP 52.200

09/08 Serv. 
Contractació del manteniment i gestió integral de 
serveis de la Ciutat de la Llum PA 1.612.069

s/n Serv. 
Realització en el Centre d'Estudis Ciutat de la Llum 
d'una conferència per als estudiants NSP 500.000

 O: Obres    PA: Procediment obert 

 S: Subministraments  NSP: Procediment negociat sense publicitat 

 CAS: Consultoria, assistència i serveis C: Concurs 

Quadre 7 
 

En els dos primers expedients de la mostra, tramitats d'acord amb la LCAP, l'import 
d'adjudicació mostrat en el quadre anterior inclou l'IVA. 

També s'ha realitzat el seguiment d'un expedient adjudicat l'any anterior, que continuava 
executant-se en 2008, que ha sigut objecte de modificació. 
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Núm. exp. Objecte Tipus 
Import 

(amb IVA) 

08/07 
Manteniment i conservació zones enjardinades, instal·lacions de 
reg i ruixat, capçal i dipòsit d'aigua de reg de la Ciutat de la Llum CAS 1.665.705

08/07 Modificació. S'amplia la zona al centre d'estudis  82.345

 Total    1.748.050

Quadre 8 
 

A continuació es comenten aquells aspectes observats en el curs de la fiscalització que 
han de ser objecte d'atenció i millora. 

Actuacions administratives prèvies 

a) En l'expedient 16/07, en el plec de clàusules administratives i en les 
prescripcions tècniques no consta cap diligència amb la data d'aprovació de 
l'òrgan de contractació. 

Forma de selecció i adjudicació 

b) En l'expedient 16/07, adjudicat per concurs, la valoració dels criteris distints del 
preu ascendia al 60% de la puntuació total. Atés que l'objecte del contracte 
(fonamentalment, material informàtic estàndard), la ponderació del factor 
econòmic sembla insuficient. En l'informe d'avaluació tècnica de les ofertes no 
es fonamenta ni s'explica com s'han valorat aquells criteris per a les distintes 
ofertes presentades. 

 A més a més, la ponderació de les millores gratuïtes (20%) es considera 
excessiva, tenint en compte que no es regulava en el plec quins havien de ser els 
criteris per a considerar-les i valorar-les. 

 Les despeses de publicitat s'han facturat al contractista; però, passat un any, a la 
data del treball de camp (juny de 2009), no havien sigut cobrades. 

c) L'expedient 09/08, per a la contractació del manteniment i gestió integral de 
serveis de la Ciutat de la Llum, amb un pressupost d'1.896.552 euros, es va 
adjudicar per 1.612.069 euros. Ha sigut tramitat d'acord amb les instruccions de 
contractació de Ciutat de la Llum abans comentades. 

 Com que la Sindicatura considera que Ciutat de la Llum és un poder adjudicador 
als efectes de la LCSP, aquest contracte, calia haver-lo tramitat com una 
contracte SARA. 

 La valoració dels criteris distints del preu ascendia al 60% de la puntuació total. 
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 En el plec de clàusules administratives s’assenyalava que "el criteri objectiu que 
servirà de base per a presumir que una oferta es troba en baixa temerària, serà la 
desviació a la baixa superior al 15% del valor del pressupost de licitació". Com a 
conseqüència d'aquesta clàusula, de les deu ofertes presentades, n'hi ha set que 
oferien una baixa pròxima al 15% i han obtingut una puntuació econòmica 
màxima de quaranta punts. 

 Els factors subjectius han determinat l'elecció de l'adjudicatari; tanmateix, a 
pesar de la seua importància, ni en el plec de clàusules administratives 
s’assenyalaven tals factors, ni en l'informe d'avaluació tècnica de les ofertes es 
fonamenta o s'explica de manera suficient com s'han valorat els criteris distints 
del preu per a les distintes ofertes presentades. 

d) En l'expedient 04/08 bis, no consta que s'hagen demanat ofertes a unes altres 
empreses, ni consta que s'haja demanat pressupost a la contractista. S'ha tramitat 
pel procediment d’urgència. 

 En al·legacions, la Societat justifica l’excepció al contingut de la disposició 
addicional 6ª de la LCAP, per la necessitat de disposar “amb caràcter urgent 
d’un informe sobre l’Aplicació del Principi d’inversor en una Economia de 
Mercat a la inversió en els estudis cinematogràfics de Ciutat de la Llum” per a 
presentar-lo davant la Comissió Europea. 

e) En l'apartat 4.3 es comenta el contracte de 5 de setembre de 2008, per import de 
500.000 euros, signat amb la productora del film "Tetro". 

Seguiment de l'expedient 08/07, adjudicat en 2007 

f) Aquest contracte fou adjudicat el 2 d'agost de 2007, i té una duració de dos anys, 
prorrogables per uns altres dos. 

 El dia 1 de juny de 2008 es va signar una addenda al contracte, valorada en 
82.345 euros, per incloure en l'objecte del contracte el manteniment de la zona 
del centre d'estudis. No s'hi han observat altres incidències en l'execució del 
contracte durant 2008. 
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6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de la Societat han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que vénen a continuació; prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per la 
Societat. 

Es pot destacar que la Societat, mitjançant un escrit tramés en aquesta Sindicatura de 
Comptes amb data 21 de maig de 2009, ens ha comunicat les mesures adoptades a 
l'objecte d'atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior; 
aquestes mesures han sigut objecte de comprovació en el curs de la present fiscalització. 

a) Durant l'exercici hom ha atés la següent recomanació, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) Es recomanava l’elaboració d’un manual de procediments per a millorar 
les garanties d'adequat compliment de la normativa legal aplicable i dels 
principis de control intern i bona gestió financera. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) La sol·licitud d'autorització de massa salarial s'hauria de fer dins del 
termini previst en les lleis anuals de pressuposts. 

b.2) Quant a l'activitat contractual, caldrà prendre les mesures necessàries per 
a millorar els aspectes que s'han posat de manifest en l'apartat 5.3 
d'aquest Informe. 

 En al·legacions, la Societat informa que en 2009 ha complit el dit 
termini. 

b.3) Ciutat de la Llum hauria d'adoptar les mesures oportunes per evitar, en 
tant com siga possible, els retards en l'execució de les obres que venim 
indicant en els informes de fiscalització. 

c) La següent recomanació és sobre uns altres aspectes que s'han posat de manifest 
en la fiscalització de l'exercici. 

c.1) Pel que fa a les activitats de patrocini de Ciutat de la Llum, que són 
concertades amb tercers, recomanem que s'elaboren unes normes 
generals que les regulen. 


