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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, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2011, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió 
celebrada el dia 28 de desembre de 2010, hem realitzat el seguiment de la fiscalització 
realitzada en l’exercici de 2010, que ha consistit a revisar l’aplicació de determinats 
aspectes de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) per part de les entitats 
autònomes, societats mercantils, entitats de dret públic i fundacions del sector públic 
autonòmic valencià. 

La fiscalització efectuada per la Sindicatura de Comptes, objecte de seguiment en el 
present Informe, figura en l’apartat 5 de les introduccions dels volums II, III i IV de 
l’Informe del Compte General de la Generalitat de l’any 2009, així com en els 
corresponents informes individualitzats, per a aquelles entitats en les quals es va 
realitzar un control general o un control sobre àrees significatives en l’esmentat 
exercici. 

L’àmbit subjectiu de la fiscalització no inclou les universitats públiques ni les cambres 
de comerç, entitats a les quals també es va realitzar un fiscalització sobre la mateixa 
matèria. 

Quant a l’àmbit objectiu de la fiscalització interessa ressaltar que ha tingut per objecte 
verificar els següents aspectes: 

- El compliment del que preveu la normativa que hi és d’aplicació, pel que fa al 
perfil de contractant i Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

- L’aprovació d’unes instruccions d’obligat compliment intern, per les quals es 
regulen els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada, 
en els supòsits que escaiga. 

- Comprovar si les dites instruccions son accessibles per a qualsevol ciutadà 
interessat, i valorar també el seu contingut i la seua adequació a l’LCSP. 

Aquestes proves d’auditoria s’han efectuat en els mesos d’agost a octubre de 2011, per 
la qual cosa els resultats del treball han de referir-se a la situació del perfil i 
documentació publicada en la referida data. 
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2. ABAST I METODOLOGIA 

2.1 Abast 

Hem fiscalitzat totes les entitats autònomes dependents de la Generalitat amb activitat, 
segons que defineix l’article 5.1 de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana (LHPGV). En aquest sentit, hem fiscalitzat 8 entitats autònomes, segons 
detall que mostrem en el quadre recollit en l’apartat 4.1 de l’Informe. 

Hem fiscalitzat 19 entitats de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica 
pròpia i les activitats de les quals es regisquen per l’ordenament jurídic privat, segons 
que defineix l’article 5.2 de l’LHPGV i que mostrem en el quadre recollit en l’apartat 
5.1 de l’Informe. 

En el mateix sentit, hem fiscalitzat 15 societats de capital en les quals existeix una 
participació majoritària de la Generalitat o de les seues entitats autònomes i que 
mostrem en el quadre recollit en l’apartat 6.1 de l’Informe. 

Quant a la fiscalització realitzada en l’exercici de 2010, cal ressaltar que tres societats 
de capital estan en procés de dissolució i liquidació, o que es troben liquidades. Les que 
es troben en aquesta situació, que no han sigut fiscalitzades, són les següents: Centro 
d’Oci “Mundo Ilusión” SL, Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional 
de la Comunitat Valenciana i Comunitat Valenciana d’Inversions, SAU 

Hem fiscalitzat 30 fundacions del sector públic de la Generalitat, que són aquelles en les 
quals en la seua dotació participa majoritàriament, de forma directa o indirecta, la 
Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes o d’altres entitats que conformen el 
seu sector públic, segons que defineix l’article 5.3 de l’LHPGV i que mostrem en el 
quadre 7.1 de l’Informe. 

Quant a la fiscalització de l’exercici de 2010, s’ha vist reduït el nombre de fundacions 
públiques de la Generalitat. En aquest sentit podem indicar que quatre entitats han 
quedat reduïdes a dues, per les seues respectives fusions: la Fundació enfront de la 
Discriminació i dels Maltractaments Tolerància Zero s’ha integrat en la Fundació per a 
l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per al Trobament Familiar, alhora que s’han 
fusionat la Fundació de les Arts Escèniques i la Fundació per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies tot creant la nova Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts. 

D’altra banda s’han dissolt i liquidat, o estan en procés de liquidació, un total de cinc 
fundacions, que són les següents: Fundació Gestió i Eficiència Empresarial, Fundació 
Marca de Garantia del Port de València, Fundació per a la Investigació de 
l’Audiovisual, Fundació per a l’Estudi de la Violència - Reina Sofia, i la Fundació de 
Drets Humans de la Comunitat Valenciana. 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 de l’Informe, 
hem revisat el compliment del que estableixen les següents normes jurídiques: 
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- Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana (LAECV). 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre Procediments de Contractació en els 
Sectors de l’Aigua, l’Energia, els Transports i els Serveis Postals (LSE). 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics (LAECSP). 

- Reial Decret 817/2009, de 12 d’octubre, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (RLCSP). 

Cal ressaltar que, de forma complementària, s’ha tingut en consideració el Decret Llei 
1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic i 
Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, en tant que obliga a què les 
instruccions de contractació de les entitats que l’integren s’adapten a determinades 
precisions, abans del 4 de gener de 2012. 

El perfil de contractant és un nou instrument de publicitat, basat en Internet i regulat en 
l’article 42 de l’LCSP, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la 
informació relativa a l’activitat contractual d’un òrgan de contractació. 

La revisió a consistit a verificar si les entitats fiscalitzades disposen de pàgina en 
Internet o seu electrònica pròpia, si hi disposen del perfil de contractant, si posseeixen 
enllaç o bé estan integrades directament en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat i, per últim, si aquest perfil conté les instruccions de contractació, en el 
supòsit de les entitats de dret públic, societats de capital públiques i fundacions del 
sector públic de la Generalitat. 

Les instruccions de contractació són un document que han d’elaborar i aprovar les 
entitats de dret públic, societats de capital públiques i fundacions de sector públic de la 
Generalitat, que tenen la consideració de poders adjudicadors, encara que no són 
Administracions públiques. 

En les esmentades instruccions de contractació s’han de regular els procediments 
d’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que són, 
bàsicament, aquells contractes el valor estimat dels quals, exclòs l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA), siga inferior als següents imports: 

- La xifra de 4.845.000 euros, en els contractes d’obres i de concessió d’obres 
públiques. 

- La xifra de 193.000 euros, en els contractes de subministrament i en els 
contractes de serveis, (categories 1 a 16). 
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L’LCSP exigeix un conjunt mínim per a les instruccions de contractació, de forma que 
en els procediments de contractació regulats per aquelles instruccions, es garantisca el 
compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que els contractes s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

La Sindicatura de Comptes ha analitzat la normativa vigent i ha establit els criteris 
respecte del contingut mínim exigit per l’LCSP en la guia de fiscalització de les 
instruccions de contractació, que està publicada en la seu electrònica de la Sindicatura, 
en la secció 803 del Manual de fiscalització de la Institució. 

En aquest sentit, el treball ha consistit a comprovar si les instruccions de contractació 
han sigut elaborades i aprovades, i a verificar que les aprovades compleixen amb els 
punts del qüestionari inclòs en la guia citada, i que mostrem tot seguit: 
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 Punts revisió de les instruccions de contractació 

 Aspectes generals 

1 Existència d’instruccions de contractació 

2 Consta la data i l’òrgan que les aprova 

3 Signatura hològrafa o electrònica de qui les aprova 

4 Publicació en el perfil de contractant 

5 
Regulació per a fer efectiva la necessària adjudicació del contracte a favor de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb els criteris objectius de valoració d’ofertes que en cada caso se establisquen 

6 Justificar la necessitat del contracte 

 Principis de publicitat i concurrència 

7 Regulació de la publicitat de las licitacions  

8 Regulació de la publicitat de les adjudicacions 

9 Regulació excepcions por raó de la quantia 

10 Regulació excepcions: por raons d’urgència i d’altres 

11 Regulació excepcions: limitació del nombre de candidats invitats a presentar oferta 

12 Regulació excepcions: els contractes menors  

13 Regulació de modificats i pròrrogues  

 Principis d’igualtat i no discriminació 

14 Descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte 

15 Garanties d’igualtat d’accés 

16 
Prohibició de facilitar, de forma discriminatòria, informació que puga proporcionar avantatges a determinats 
licitadors 

 Principi de transparència  

17 Menció expressa a la normativa específica d’aplicació i principis bàsics 

18 Fixació de terminis adequats 

19 Fixació precisa i prèvia dels criteris objectius aplicables per a la valoració d’ofertes  

20 Determinació clara i prèvia de l’òrgan al que, en cada cas, li correspon efectuar la proposta d’adjudicació 

21 Determinació clara i prèvia, en cada cas, de l’òrgan competent per a adjudicar el contracte 

 Principi de confidencialitat  

22 Referència detallada al principi 

Quadre 1 

 

2.2 Metodologia 

En la fiscalització realitzada en l’exercici de 2010, conformement al que disposa el 
Programa Anual d’Actuació d’aqueix any, la informació es va obtenir a través dels llocs 
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d’Internet de les diferents entitats fiscalitzades, sense utilitzar qüestionaris ni entrevistes 
directes, i el treball es va dur a terme en el tercer i quart trimestre de 2010. 

En la present fiscalització, per a aquelles entitats en les quals s’ha establit en el 
Programa Anual d’Actuació de 2011 un nivell de control general o sobre àrees 
significatives, el seguiment sobre aquests aspectes concrets de la contractació s’ha 
realitzat en els seus respectius treballs de fiscalització. 

En els supòsits de les entitats en les quals s’ha establit un nivell de control formal de la 
rendició de comptes, s’ha sol·licitat que comunicaren a la Sindicatura de Comptes les 
mesures adoptades, o aquelles que està previst que se n’adopten en el futur, en relació 
amb el compliment de la normativa vigent respecte al perfil de contractant i a les 
instruccions de contractació, tot analitzant les contestacions rebudes. 
  



Perfil de contractant i instruccions de contractació en el sector públic autonòmic valencià. Informe 
especial de seguiment de la fiscalització de l’exercici de 2010 

- 12 - 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Perfil de contractant i Plataforma de Contractació de la Generalitat 

Com a resultat del treball efectuat en relació amb el perfil de contractant, amb l’abast 
assenyalat en l’apartat 2.1 de l’Informe, s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa que hi és d’aplicació: 

- En l’activitat contractual de les entitats que mostrem en el quadre 2 no està 
assegurada la transparència i l’accés públic a la informació, en no difondre per 
Internet el seu perfil de contractant, ni en la seua seu electrònica ni en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, incomplint així l’obligació 
establida en l’article 42.1 de l’LCSP. 

 En l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària i en l’Agència 
Valenciana de Prestacions Socials, SAU, es produeix la dita difusió en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, malgrat que l’incompliment de la 
normativa vigent es produeix per no quedar especificat com s’hi ha d’accedir. 

 

Tipus de Entitat Nom 

Entitat autònoma Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

Societat de capital pública Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU 

Entitat de dret públic Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

Fundació del sector públic Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la Comunitat 
Valenciana 

Fundació del sector públic Fundació Generalitat Valenciana - Iberdrola 

Fundació del sector públic 
Fundació para la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital Clínic Universitari 
de València  

Fundació del sector públic Fundación de las Artes 

Fundació del sector públic Fundación Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo 

Fundació del sector públic 
Fundación per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital General Universitari 
d’Elx 

Fundació del sector públic Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana 

Fundació del sector públic Fundació “Costa Azahar Festivales” 

Fundació del sector públic Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 

Quadre 2 
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 Aquestes entitats representen el 25% de les entitats autònomes, idèntic 
percentatge de l’exercici de 2010; el 5% de les entitats de dret públic, enfront 
d’un 11% de l’exercici anterior; un percentatge del 7% de les societats de capital 
públiques, quan en l’exercici de 2010 en representaven un 13%; així com un 
30% de les fundacions del sector públic de la Generalitat, mentre que en 
l’exercici anterior en representaven un percentatge del 41%. 

- La transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual 
està afectada en les entitats que mostrem en el quadre 3, en no publicar en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat el perfil de contractant difós per 
Internet en la seua seu electrònica, tot incomplint l’obligació establida en 
l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de 
setembre de 2008. 

 

Tipus d’Entitat Nom 

Entitat de dret públic Centre Superior d’Investigació en Salut Pública 

Entitat de dret públic Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Entitat de dret públic Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

Societat de capital pública Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

Societat de capital pública Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA 

Fundació del sector públic Fundació Oftalmològica del Mediterrani 

Fundació del sector públic Fundació per a la Prevenció de Riscs Laborals 

Fundació del sector públic Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea 

Quadre 3 

 

 Aquestes entitats representen el 16% de les entitats de dret públic, enfront d’un 
21% de l’exercici anterior; un percentatge del 13% de les societats de capital 
públiques, quan en l’exercici de 2010 en representaven un 27%; així com un 
10% de les fundacions del sector públic de la Generalitat, mentre que en 
l’exercici anterior en representaven un percentatge del 30%. 

 En els apartats 5, 6 i 7 de l’Informe mostrem aquestes situacions de manera 
individualitzada, i hi detallem la naturalesa d’aquests incompliments i hi 
realitzem recomanacions per a la millora de la gestió contractual, en relació amb 
el perfil de contractant. 
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3.2 Instruccions de contractació 

Com a resultat del treball efectuat en relació amb les instruccions de contractació, amb 
l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 de l’Informe, s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa que hi és d’aplicació: 

- En les entitats que mostrem en el quadre 4 no s’ha tingut constància que l’òrgan 
competent haja aprovat les instruccions de contractació previstes en l’article 175 
de l’LCSP, sent obligatori per tractar-se d’entitats que tenen, als efectes de la 
dita norma, la consideració poders adjudicadors, que no són Administracions 
públiques. 

 En conseqüència,  en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada, 
no queda adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

 Cal significar que, de conformitat amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir 
per les normes aplicables als contractes celebrats per les Administracions 
públiques, amb les adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

 

Tipus d’Entitat Nom 

Societat de capital pública Projecte Cultural de Castelló, SAU 

Fundació del sector públic Fundació d’Estudis Borsaris i Financers 

Fundació del sector públic Fundació Generalitat Valenciana - Iberdrola 

Fundació del sector públic 
Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital Clínic Universitari 
de València  

Fundació del sector públic Fundació de les Arts 

Fundació del sector públic Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo 

Fundació del sector públic Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana 

Fundació del sector públic Fundació “Costa Azahar Festivales” 

Quadre 4 

 

 Aquestes entitats representen el 0% de les entitats de dret públic, quan en 
l’exercici anterior en representaven el 5%; el 7% de les societats de capital 
públiques, quan en l’exercici anterior en representaven el 13%; mentre que 
suposen un 23 % de les fundacions del sector públic de la Generalitat, quan en 
l’exercici anterior en representaven un percentatge del 49%. Cal ressaltar que es 
tracta d’entitats que estan obligades a aprovar-les, per tenir la consideració de 
poders adjudicadors, que no són Administracions públiques. 
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- En determinades entitats de dret públic, societats de capital públiques i 
fundacions del sector públic de la Generalitat, que sí han aprovat instruccions de 
contractació, el seu contingut no garanteix el compliment efectiu dels principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, ni que 
aquests contractes s’adjudiquen a l’oferta econòmica mes avantatjosa, com 
disposa l’article 175 de l’LCSP. 

Un resum del total d’incompliments en matèria d’instruccions de contractació, distingint 
entre la situació observada en la present fiscalització i la de l’exercici anterior, el 
mostrem en els tres quadres que recollim tot seguit, en funció de la naturalesa de les 
entitats. 

Tot seguit mostrem el quadre quant a les set entitats de dret públic que tenen aprovades 
les instruccions de contractació, tenint-hi en compte que, entre ambdues fiscalitzacions, 
dues entitats han aprovat aquestes instruccions: 

 

Principi que s’incompleix 

Entitats de dret públic 

Fiscalització 2011 Fiscalització 2010 

Nombre entitats amb incompliments 

Adjudicació del contracte a l’oferta econòmica més 
avantatjosa 

2 1 

Publicitat i concurrència:   

Regulació de la publicitat de les licitacions  2 2 

Regulació de la publicitat de les adjudicacions 4 4 

Regulació excepcions per raó de la quantia 1 3 

Regulació excepcions: els contractes menors  1 2 

Igualtat i no discriminació 4 4 

Principi de transparència   

Fixació de terminis adequats 1 - 

Determinació clara i prèvia de l’òrgan al qual, en cada 
cas, li correspon efectuar la proposta d’adjudicació 

6 4 

Principi de confidencialitat 4 3 

Quadre 5 

 

Quant a les catorze societats de capital públiques que tenen aprovades instruccions de 
contractació, tenint-hi en compte que en la fiscalització de l’exercici de 2010 l’Agència 
Valenciana de Prestacions Socials SAU no en tenia, la situació és la següent: 
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Principi que s’incompleix 

Societats de capital 

Fiscalització 2011 Fiscalització 2010 

Nombre entitats amb incompliments 

Adjudicació del contracte a l’oferta econòmica més 
avantatjosa 

6 9 

Publicitat i concurrència:   

Regulació de la publicitat de las licitacions  3 4 

Regulació de la publicitat de les adjudicacions 7 15 

Regulació excepcions per raó de la quantia 2 9 

Regulació excepcions: els contractes menors  7 9 

Igualtat i no discriminació 6 9 

Principi de transparència   

Determinació clara i prèvia de l’òrgan al qual, en cada 
cas, li correspon efectuar la proposta d’adjudicació  

4 7 

Determinació clara i prèvia de l’òrgan competent per a 
adjudicar el contracte 

6 8 

Principi de confidencialitat 4 7 

Quadre 6 

 

Per a les vint-i-tres fundacions del sector públic de la Generalitat que tenen aprovades 
instruccions de contractació, tenint-hi en compte que entre ambdues fiscalitzacions cinc 
fundacions les han aprovades o se n’han facilitat, la situació és la següent: 
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Principi que s’incompleix 

Fundacions públiques 

Fiscalització 2011 Fiscalització 2010 

Nombre entitats 
amb incompliment 

Nombre entitats 
amb incompliment 

Adjudicació del contracte a l’oferta econòmica més 
avantatjosa 

5 1 

Publicitat i concurrència:   

Regulació de la publicitat de les adjudicacions 11 10 

Regulació excepcions per raó de la quantia 12 12 

Regulació excepcions: els contractes menors  12 12 

Igualtat i no discriminació 4 - 

Principi de transparència   

Fixació de terminis adequats 1 - 

Determinació clara i prèvia de l’òrgan al qual, en cada 
cas, li correspon efectuar la proposta d’adjudicació 

10 13 

Determinació clara i prèvia de l’òrgan competent per a 
adjudicar el contracte 

11 13 

Principi de confidencialitat 9 13 

Quadre 7 

 

En els apartats 5, 6 i 7 de l’Informe mostrem aquestes situacions de manera 
individualitzada per a cadascuna de les entitats fiscalitzades, i hi detallem la naturalesa 
d’aquests incompliments i hi realitzem recomanacions per a la millora de la gestió 
contractual, en relació amb les instruccions de contractació. 
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4. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DE CONTRACTANT DE LES 
ENTITATS AUTÒNOMES 

4.1 Entitats fiscalitzades i resum general 

Les vuit entitats autònomes difonen per Internet el seu perfil de contractant a través de 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, però no queda assegurada com cal la 
transparència en l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, com indiquem en 
l’apartat 4.2 de l’Informe, segons el detall que recollim tot seguit: 

 

Entitats autònomes Sigles 
Seu 

pròpia 
Accés 
perfil 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació SERVOF Sí Sí 

Institut Valencià d’Estadística IVE Sí Sí 

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT Sí Sí 

Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana TDCCV GVA Sí 

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària AVFGA No No 

Institut Cartogràfic Valencià ICV Sí Sí 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries IVIA Sí Sí 

Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove IVAJGJ Sí Sí 

Quadre 8 

 

La documentació que s’adjunta en la Plataforma de Contractació de la Generalitat no 
conté la signatura electrònica. En aquest sentit, recomanem que els documents publicats 
en el perfil de contractant siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 

4.2 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

Hem comprovat que l’AVFGA no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent posat 
de manifest en l’Informe realitzat en 2010, en la mesura que no disposa d’adreça 
electrònica diferenciada, ni ofereix cap contingut específic en la seu electrònica de la 
Generalitat, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 de 
l’LAECV. 
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4.3  Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

Quant al perfil de contractat de l’Entitat, reiterem la recomanació recollida en l’Informe 
de 2010, en el sentit que aquest no està correctament identificat, en denominar-se 
“licitacions”, per la qual cosa recomanem el canvi de denominació. 
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5. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DE CONTRACTANT I DE LES 
INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ DE LES ENTITATS DE DRET 
PÚBLIC 

5.1 Entitats fiscalitzades i resum general 

Els aspectes més destacables, com a resultat del seguiment realitzat a 19 entitats de dret 
públic, els mostrem tot seguit: 

 

Entitat de dret públic 
Perfil de 

contractant
Instruccions 
contractació

Enllaç a 
Plataforma 

GV 

Integrada en 
Plataforma 

GV 

Ens Públic Ràdio Televisió Valenciana SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica SÍ SÍ SÍ SÍ 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva SÍ SÍ SÍ SÍ 

Agència Valenciana de l’Energia  SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Agència Valenciana del Turisme SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Centre Superior d’Investigació en Salut Pública SÍ SÍ NO NO 

Consell Valencià de l’Esport SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la GV SÍ SÍ NO SÍ 

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV SÍ N/A (1) NO SÍ 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  SÍ SÍ NO NO 

Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la GV  SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Institut Valencià d’Art Modern SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats i Acció Social SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Instituto Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia 
“Ricardo Muñoz Suay” 

SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals NO N/A (1) SÍ NO 

Institut Valencià de Finances SÍ SÍ SÍ SÍ 

Institut Valencià de la Música SÍ SÍ SÍ SÍ 

Teatres de la Generalitat Valenciana  SÍ N/A (1) SÍ SÍ 

RESPOSTES NEGATIVES 1 0 4 3 

% INCOMPLIMENTS 5% 0% (2) 21% 16% 
(1) N/A: No aplica ja que es tracta de poders adjudicadors que actuen com a Administració pública. 
(2) Calculat sobre el total d’entitats no qualificades com a Administració pública, que en són 7. 

Quadre 9 
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5.2 Ens Públic Ràdio Televisió Valenciana 

En la revisió efectuada en el perfil de contractant, hem posat de manifest que l’entitat ha 
incorporat un enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, encara que 
considerem oportú reiterar les següents recomanacions, recollides en l’Informe realitzat 
en l’exercici de 2010: 

- Que s’aproven unes instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

- Hauria de figurar la identificació de les persones responsables, ja que només es 
fa una referència a la unitat de compres. 

5.3 Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

Pel que fa a les instruccions de contractació, hem comprovat que l’Entitat les ha 
revisades amb data 14 de novembre de 2011, que ha resolt els incompliments de la 
normativa vigent assenyalats en l’Informe de 2010, i que ha implementat les 
recomanacions que feien en l’esmentat Informe. 

5.4 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

Hem comprovat que l’Entitat ha modificat el criteri que mantenia en l’exercici anterior, 
en el sentit que ja no es consideren Administració pública i han aprovat la corresponent 
instrucció de contractació, que es recull en el perfil de contractant. 

En la fiscalització realitzada en el perfil de contractant, d’altra banda, s’ha vist la 
conveniència de recomanar que els documents publicats en el perfil de contractant 
haurien de ser signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i 
en l’LAECSP, respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Pel que fa al contingut de les instruccions de contractació, hem vist la conveniència de 
formular les següents recomanacions: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les ha aprovades. 

- En les instruccions de contractació haurien de regular-se expressament els 
supòsits en els quals es limite el nombre de candidats invitats a presentar una 
oferta, tot fent referència a l’article 146 i següents de l’LCSP. 

5.5 Agència Valenciana de l’Energia 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat disposa d’un enllaç 
amb la Plataforma de Contractació de la Generalitat, tot i que considerem convenient 
reiterar la recomanació referida a què els documents publicats en el perfil de contractant 
haurien de ser signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i 
en l’LAECSP, respecte a l’autenticitat i integritat dels documents publicats. 
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5.6 Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

5.7 Centre Superior d’Investigació en Salut Pública 

En relació al perfil de contractant hem observat que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que es recollia en l’Informe de 2010, en la mesura que 
no es difon en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, en contra del que disposa 
l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, 
per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

En el marc de la fiscalització realitzada, d’altra banda, hem constatat que l’Entitat no 
tenia aprovades unes instruccions de contractació, circumstància que ha resolt en data 
21 d’octubre de 2011. Aquestes instruccions es recullen en el perfil de contractant de 
l’Entitat; i quant al seu contingut, en la revisió efectuada, s’han posat de manifest els 
següents incompliments de la normativa vigent: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les licitacions i adjudicacions, 
de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat, que 
requereix l’article 175.a) de l’LCSP. 

- En les instruccions no es regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació, que comporta l’exigència d’una prescripció no discriminatòria de 
l’objecte del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats 
membres de la Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- En el termini establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions s’estableix, 
amb caràcter general, el que es considera insuficient i incompatible amb una 
adequada aplicació del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no determinen de forma clara i prèvia l’òrgan al 
qual correspon efectuar la proposta d’adjudicació, pel que afecta l’aplicació 
efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
cal formular les següents recomanacions respecte al contingut de les instruccions de 
contractació: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de l’òrgan que les ha aprovades, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència. 
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- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions de contractació haurien de regular-se, de forma expressa, les 
excepcions per raons d’urgència i d’altres, així com els supòsits en els quals es 
limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta, segons que refereix 
l’article 146 de l’LCSP. 

- En els instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Recomanem la fixació amb major precisió dels criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes. 

5.8 Consell Valencià de l’Esport 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

5.9 Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat 

En la revisió efectuada del perfil de contractant s’ha posat de manifest que l’Entitat no 
ha resolt un incompliment de la normativa vigent que es recollia en l’Informe realitzat 
en 2010, en el sentit que la publicació de la documentació referida a la licitació o 
adjudicació de contractes en el perfil, no es produeix en tots els expedients de 
contractació tramitats, i que no tota la informació publicada en la seua seu electrònica 
coincideix amb la publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Amb independència de la circumstància anterior, considerem convenient reiterar les 
següents recomanacions recollides en l’Informe de 2010: 

- L’Entitat hauria de millorar el contingut del perfil de contractant i hi hauria 
d’aprovar unes instruccions per a la tramitació d’altes i baixes i modificacions 
dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil. 

- Els documents publicats en el perfil de contactant haurien de ser signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de manifest els 
següents incompliments de la normativa vigent, que no han sigut resolts per l’Entitat i 
que es van posar de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions no regulen la publicitat de les adjudicacions, de manera que no 
es garanteix  suficientment l’aplicació del principi de publicitat, com requereix 
l’article 175 de l’LCSP. 
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- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- En les instruccions no es regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació, que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de 
l’objecte del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats 
membres de la Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
hem vist la necessitat de reiterar les següents recomanacions que van ser recollides en 
l’informe realitzat en 2010: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica, per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions de contractació conste expressament el 
procediment de modificació de contractes i els seus requisits. També haurien de 
regular-se les pròrrogues. 

5.10 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana 

En la revisió efectuada s’ha posat de manifest que no s’hi ha resolt un incompliment de 
la normativa vigent, recollit en l’Informe realitzat en 2010, referit a què la informació 
relativa a les licitacions en curs, procediments anul·lats, adjudicacions provisionals i/o 
definitives no apareixen en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. Aquesta 
informació només és possible trobar-la en la pàgina d’Internet de l’Entitat. 

5.11 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

En relació al perfil de contractant, la revisió efectuada ha posat de manifest que no han 
sigut resolts els següents incompliments de la normativa vigent, que van ser ressaltats 
en l’Informe realitzat en 2010: 

- L’Entitat no difon el seu perfil de contractant en la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat, i per tant incompleix el que disposa l’Ordre de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, per la qual 
s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

- L’aplicació informàtica utilitzada per al perfil de contractant en la seua seu 
electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita 
seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir de forma fefaent la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. S’ha posat de 
manifest, a més a més, que no existeixen eines que agiliten l’accés públic a la 
informació contractual d’FGV, mitjançant cerques ordenades per diferents 
criteris. 
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En el mateix sentit, en relació amb el perfil de contractant, reiterem les següents 
recomanacions recollides en l’Informe realitzat en 2010: 

- Els documents publicats en el perfil de contractant haurien de ser signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

- Recomanem formalitzar documentalment les funcions de les persones 
encarregades de la gestió del perfil de contractant, en la seua normativa interna. 

En relació amb les instruccions de contractació de l’Entitat, hem comprovat que 
persisteixen els següents incompliments de la normativa vigent, que reiterem: 

- Les instruccions de contractació no regulen els procediments de publicitat de les 
adjudicacions, de manera que no es garanteix l’aplicació del principi de 
publicitat que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no determinen de forma clara i prèvia l’òrgan al 
qual, en el seu cas, li correspon efectuar la proposta d’adjudicació, per la qual 
cosa afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions regulen com un dels procediments d’adjudicació el procediment 
restringit. Tanmateix, no especifiquen els criteris que s’ha de tenir en compte per 
a la seua aplicació. 

- Les instruccions de contractació, no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 174 de l’LCSP. 

En el mateix sentit, en relació a les instruccions de contractació, reiterem les següents 
recomanacions recollides en l’Informe realitzat en 2010, que no han sigut ateses: 

- Encara que no ho diu expressament l’LCSP, en les instruccions hauria de constar 
la signatura hològrafa o electrònica de qui les aprova. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions de contractació haurien de regular-se de forma expressa, les 
excepcions per raons d’urgència i d’altres, així com els supòsits en els quals es 
limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta, segons que refereix 
l’article 146 i següents de l’LCSP. 
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- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Recomanem la fixació amb major precisió dels criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes, que en les instruccions estan ressenyats de manera molt 
general. 

- No es regula la formalització per escrit dels contractes, els terminis i el seu 
contingut mínim. 

- En els mitjans de publicitat prevists per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada hauria d’afegir-se el BOE. 

- Haurien de considerar les normes que ha d’aplicar FGV en contractes de serveis 
i subministraments exclosos de l’LSE, l’import dels quals se situe entre el 
412.000 i els 206.000 euros. 

5.12 Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat 

En el marc de la revisió efectuada, reiterem la recomanació recollida en l’Informe 
realitzat en 2010 referida a què els documents publicats en el perfil de contractant 
siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en 
l’LAECSP, respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

5.13 Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats i Acció Social 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem vist la necessitat de reiterar la recomanació 
recollida en l’Informe realitzat en 2010 referida a què els documents publicats en el 
perfil de contractant siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 

5.14 Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

En el marc de la revisió realitzada s’ha conclòs que l’Entitat no ha resolt l’incompliment 
de la normativa vigent posat de manifest en l’Informe realitzat en 2010, que es refereix 
a què, en l’activitat contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés 
públic a la informació en no difondre per Internet el seu perfil de contractant, 
incomplint l’obligació establida en l’article 42.1 de l’LCSP. 

5.15 Institut Valencià de Finances 

En la revisió efectuada en les instruccions de contractació s’ha posat de manifest que 
persisteixen els següents incompliments de la normativa vigent, remarcats en l’Informe 
realitzat en 2010: 
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- No s’estableixen les directrius o criteris per a l’avaluació d’ofertes, de manera 
que es faça efectiu i quede garantit que els contractes siguen adjudicats a les 
ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments i 
serveis com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No s’hi determina de forma clara i prèvia l’òrgan al qual, en el seu cas, li 
correspon efectuar la proposta d’adjudicació, per la qual cosa afecta l’aplicació 
efectiva del principi de transparència. 

En el mateix sentit, també en relació amb les instruccions de contractació, considerem 
que cal reiterar les següents recomanacions, que van ser recollides en l’Informe realitzat 
en 2010: 

- Encara que no ho diu expressament l’LCSP, per raons de seguretat jurídica i pel 
principi de transparència, en les instruccions hauria de constar, de forma 
expressa, l’òrgan competent que les ha aprovades. 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

5.16 Institut Valencià de la Música 

En la revisió efectuada de les instruccions de contractació aprovades, que figuren en el 
seu perfil de contractant, s’ha posat de manifest que persisteixen els següents 
incompliments de la normativa vigent, que van ser posats de manifest en l’Informe 
realitzat en 2010: 

- Les instruccions de contractació no estableixen les directrius o criteris per a 
l’avaluació d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els 
contractes siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les licitacions i adjudicacions, 
de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat, que 
requereix l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes se subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- En les instruccions no es regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació, que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de 
l’objecte del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats 
membres de la Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 
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- No s’hi determina, de forma clara i prèvia, l’òrgan al qual li correspon efectuar 
la proposta d’adjudicació, per la qual cosa afecta l’aplicació efectiva del principi 
de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies expressades, en relació amb el perfil de 
contractant, reiterem la recomanació que es recollia en l’Informe realitzat en 2010, en el 
sentit que els documents publicats en el perfil de contractant siguen signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Pel que fa a les instruccions de contractació de l’Entitat, les recomanacions que 
recollíem en l’Informe realitzat en 2010 i que reiterem, són les següents: 

- En les instruccions hauria de constar la signatura hològrafa o electrònica de qui 
les aprova. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions de contractació haurien de regular-se de forma expressa, els 
supòsits en els quals es limite el nombre de candidats invitats a presentar una 
oferta, segons que refereix l’article 146 i següents de l’LCSP. 

- Recomanem que en les instruccions conste expressament el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- S’haurien d’establir amb major precisió els criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes, que en les instruccions estan ressenyats de forma molt 
general. 

5.17 Teatres de la Generalitat Valenciana 

En le marc de la fiscalització realitzada hem vist la necessitat de reiterar la recomanació 
recollida en l’Informe realitzat en 2010 referida a què els documents publicats en el 
perfil de contractant siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 
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6. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DE CONTRACTANT I DE LES 
INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ DE LES SOCIETATS DE 
CAPITAL PÚBLIQUES 

6.1 Entitats fiscalitzades i resum general 

Els aspectes més destacables obtinguts com a resultat del seguiment realitzat a 15 
societats de capital, els mostrem tot seguit: 

 

Societat mercantil 
Perfil de 

contractant
Instruccions 
contractació

Enllaç a 
Plataforma 

GV 

Integrada en 
Plataforma 

GV 

Institut Valencià d’Habitatge, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ 

Aeroport de Castelló, SL SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ciutat de la Llum, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ràdio Autonomia Valenciana, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Televisió Autonòmica Valenciana, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU SÍ SÍ NO SÍ 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU SÍ SÍ NO NO 

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, 
SAU SÍ SÍ SÍ SÍ 

Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques 
Sanitàries, SA SÍ SI NO NO 

Institut Valencià de l’Exportació, SA SÍ SÍ SÍ SÍ 

Projecte Cultural de Castelló, SAU SÍ NO SÍ SÍ 

RESPOSTES NEGATIVES 0 1 5 2 

% INCOMPLIMENTS 0% 7% 20% 13% 

Quadre 10 

 

6.2 Institut Valencià d’Habitatge, SA 

En relació amb el perfil de contractant, la revisió efectuada ha posat de manifest que 
l’Entitat únicament ha publicat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat els 
contractes adjudicats mitjançant procediment obert, i hi ha quant menys 13 contractes 
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de la relació facilitada tramitats mitjançant procediments negociats, que no han sigut 
publicats en el perfil ce contractant, incomplint així el principi de publicitat establit en 
l’article 175 de l’LCSP. 

La revisió efectuada en relació amb les instruccions de contractació ha posat de 
manifest que no s’han resolt els següents incompliments de la normativa vigent, 
remarcats en l’Informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes 
siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Les instruccions de contractació no regulen els procediments de publicitat de les 
licitacions i/o adjudicacions, de manera que no es garanteix l’aplicació del 
principi de publicitat que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions contemplen determinats supòsits, els contractes d’obra d’import 
superior a 200.000 euros i inferior a 1.000.000 d’euros, així com els contractes 
de subministraments i serveis d’import superior a 60.000 euros i inferiors a 
100.000 euros, en els quals no s’apliquen els principis de publicitat i 
concurrència, que són de caràcter obligatori en virtut del que estableix l’article 
175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors, difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- En virtut del principi de transparència, l’Entitat hauria d’assenyalar en les seues 
instruccions qui és l’òrgan de contractació. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
hem vist la necessitat de reiterar les següents recomanacions que vam recollir en 
l’Informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions haurien de contemplar l’obligació de justificar les necessitats 
prèvies que s’han de satisfer amb el contracte i el procediment per a fer-ho. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions de contractació conste expressament el 
procediment de modificació de contractes i els seus requisits. També s’hi 
haurien de regular les pròrrogues. 

- Recomanem que les instruccions contemplen el contingut dels anuncis de 
licitació. 
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6.3 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU 

En relació amb el perfil de contractant, la revisió efectuada ha posat de manifest que 
l’Entitat ha integrat el seu perfil directament i exclusivament en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, encara que considerem adient recomanar que l’enllaç a la 
dita Plataforma que apareix en la pàgina d’inici de la pàgina d’Internet de l’Entitat siga 
inclòs dintre del perfil de contractant. 

6.4 Aeroport de Castelló, SL 

El treball de fiscalització, en relació amb el perfil de contractant de l’Entitat, ha posat de 
manifest la conveniència de reiterar les següents recomanacions, recollides en l’Informe 
realitzat en 2010. 

- L’aplicació utilitzada per l’Entitat per a publicar el seu perfil de contractant en la 
seua seu electrònica no té segells de temps, per la qual cosa no es compleixen els 
requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicats. 

- Recomanem que els documents publicats en el perfil de contractant siguen 
signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en 
l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats. 

- S’haurien d’elaborar unes instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

6.5 Ciutat de la Llum, SAU 

Quant a les instruccions de contractació, en el treball efectuat s’ha posat de manifest que 
no han sigut resolts els següents incompliments de la normativa vigent, que van ser 
posats de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions contemplen quatre procediments d’adjudicació diferents als 
contractes menors. En tres, però, no es regula la publicitat de les adjudicacions, 
de manera que no es garanteix l’aplicació del dit principi, com requereix l’article 
176 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 
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- Les instruccions de contractació no determinen de forma clara i prèvia l’òrgan 
competent per a adjudicar el contracte, la qual cosa afecta l’aplicació efectiva del 
principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 176 de l’LCSP. 

Quant al perfil de contractant, la revisió efectuada ha posat de manifest la necessitat de 
reiterar la recomanació, que es recollia en l’Informe realitzat en 2010, relativa a què els 
documents publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament, per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

En el mateix sentit, quant a les instruccions de contractació de l’Entitat, considerem 
necessari reiterar les següents recomanacions, que van ser recollides en l’Informe 
realitzat en 2010: 

- En les instruccions de contractació hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan 
competent que les ha aprovades, la data d’aprovació o modificació i la signatura 
hològrafa o electrònica. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- Quant a la publicitat de la licitació, haurien d’assenyalar que l’anunci hauria de 
tenir el següent contingut: l’òrgan de contractació, el tipus de procediment, la 
identificació del contracte, el termini de presentació de les proposicions, el lloc i 
adreça on presentar-les, el dia i hora d’obertura de la proposició econòmica, i els 
plecs i el lloc de consulta. 

- Recomanem que en les instruccions conste expressament el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

6.6 Ràdio Autonomia Valenciana, SA 

En la revisió efectuada del perfil de contractant, s’ha posat de manifest que l’Entitat ha 
incorporat un enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, tot i que 
considerem convenient reiterar les següents recomanacions recollides en l’Informe 
realitzat en 2010: 

- L’Entitat ha d’aprovar unes instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

- Hi hauria de figurar la identificació de la/les persona/es responsable/s, ja que 
només es fa una referència a la unitat de compres. 

Quant a les instruccions de contractació, cal ressaltar que se’n van aprovar unes de 
noves, en data 14 de desembre de 2010, que van resoldre els incompliments de la 
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normativa vigent posats de manifest en l’Informe de 2010, així com les recomanacions 
efectuades. 

6.7 Televisió Autonòmica Valenciana, SA 

En el marc de la fiscalització hem comprovat que l’Entitat ha incorporat un enllaç a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, encara que considerem necessari reiterar 
les següents recomanacions, que es recollien en l’Informe realitzat en 2010. 

- Que s’aproven unes instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i 
modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

- Hi hauria de figurar la identificació de la/les persona/es responsable/s, ja que 
només es fa una referència a la unitat de compres. 

Quant a les instruccions de contractació, cal ressaltar que se’n van aprovar unes de 
noves, en data 14 de desembre de 2010, que van resoldre els incompliments de la 
normativa vigent recollits en l’Informe de 2010, així com les recomanacions efectuades. 

6.8 Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 

Quant a les instruccions de contractació, hem comprovat que l’Entitat les ha revisades 
en data 17 de novembre de 2011, i ha resolt els incompliments de la normativa vigent 
assenyalats en l’Informe de 2010, i ha esmenat allò que recomanàvem. 

6.9 Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 

En la revisió efectuada en el perfil de contractant s’ha posat de manifest que l’Entitat no 
ha resolt l’incompliment de la normativa vigent, recollida en l’Informe realitzat en 
2010, en el sentit que l’aplicació informàtica emprada per l’Entitat no té segellat de 
temps, per la qual cosa no es compleixen els requisits establis en l’LCSP per a garantir, 
de forma fefaent, la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

Quant al perfil de contractant, en el marc de la fiscalització realitzada, hem vist la 
necessitat de reiterar les següents recomanacions, recollides en l’Informe realitzat en 
2010: 

- A fi d’evitar possibles errors i incidències, recomanem que l’Entitat publique el 
seu perfil de contractant únicament en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. Així, es garantiria, a més a més, que el seu perfil de contractant 
tinguera segellat de temps. 

- Els documents publicats en el perfil de contractant haurien de ser signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 
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Quant a les instruccions de contractació de l’Entitat, en el treball efectuat s’ha posat de 
manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, 
posats de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions de contractació no estableixen les directrius o criteris per a 
l’avaluació d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els 
contractes siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les licitacions i de les 
adjudicacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments i 
serveis com a contractes menors, difereixen dels límits establits en l’article 
122.3 de l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de 
la Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, la qual cosa afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem convenient reiterar les següents recomanacions, recollides en l’Informe 
realitzat en 2010. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure d’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

6.10 Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU 

Quant al perfil de contractant, hem comprovat que l’Entitat no ha resolt els 
incompliments de la normativa vigent recollits en l’Informe realitzat en 2010, que són 
els següents: 
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- L’Entitat no disposa d’adreça electrònica diferenciada ni ofereix cap contingut  
específic en la seu electrònica de la Generalitat, per la qual cosa incompleix 
l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la 
Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. 

- En l’activitat contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés 
públic a la informació en no quedar especificat com accedir al perfil de 
contractant. 

Quant a les instruccions de contractació, l’Entitat ha justificat la seua existència, 
l’aprovació de les qual es va produir el 13 de novembre de 2008, però no es produeix la 
seua difusió per Internet pels fets indicats en els paràgrafs anteriors. En el treball de 
revisió efectuat s’han posat de manifest els següents incompliments de la normativa 
vigent: 

- Les instruccions de contractació no estableixen les directrius o criteris per a 
l’avaluació d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els 
contractes siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- No s’hi regulen es procediments de publicitat de les adjudicacions, de manera 
que no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat que requereix 
l’article 175 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del contracte, 
cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anterior, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem convenient efectuar les següents recomanacions, en relació amb el contingut 
de les instruccions de contractació de l’Entitat: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la signatura hològrafa o electrònica, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 
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- Recomanem que en les instruccions conste expressament el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així con el de les pròrrogues. 

- Recomanem la fixació amb major precisió dels criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes. 

6.11 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

Quant al perfil de contractant, en la revisió efectuada s’ha posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, que van ser 
posats de manifest en l’Informe realitzat en 2010. 

- La transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual 
està afectada en no publicar en la Plataforma de Contractació de la Generalitat el 
perfil de contractant difós per Internet en la seua seu electrònica, com disposa 
l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 
de setembre de 2008. 

- L’aplicació informàtica utilitzada per al perfil de contractant en la seua seu 
electrònica, no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita 
seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Quant al perfil de contractant, en el marc de la fiscalització realitzada, s’ha posat de 
manifest la conveniència de reiterar les següents recomanacions recollides en l’Informe 
realitzat en 2010: 

- Recomanem que els documents publicats en el perfil de contractant siguen 
signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en 
l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats. 

- A més a més, per a millorar el contingut del perfil de contractant recomanem que 
s’aproven unes instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i modificacions 
dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

- Hi haurien de figurar les dades de contacte i la identificació de les persones 
responsables del perfil de contractant; també s’hauria d’actualitzar 
periòdicament la informació relativa a les licitacions obertes o en curs i mantenir 
la informació referent a expedients ja conclosos en exercicis anteriors. 

Quant a les instruccions de contractació, el treball efectuat ha posat de manifest que 
l’Entitat no les ha revisades, circumstància que determina que es mantiguen els següents 
incompliments de la normativa vigent, posats de manifest en l’Informe de 2020: 

- Les instruccions no regulen els terminis per a la presentació d’ofertes en les 
licitacions dels contractes i remeten a la convocatòria respectiva, cosa que es 
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considera insuficient i incompatible amb l’adequada aplicació del principi de 
transparència 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem convenient reiterar les següents recomanacions, quant al contingut de les 
instruccions de contractació de l’Entitat, recollides en l’Informe realitzat en 2010: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Cal que conste expressament la regulació dels límits prevists per a la pròrroga en 
els contractes de serveis. 

- Recomanem la fixació amb major precisió dels criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes. 

6.12 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

En el treball realitzat s’ha posat de manifest que l’Entitat ha refós i actualitzat les seues 
instruccions de contractació, i ha resolt nombrosos incompliments de la normativa 
vigent recollits en l’Informe de 2010. 

Independentment de l’observació anterior, cal ressaltar que l’Entitat no ha resolt un dels 
incompliments de la normativa vigent que recollia l’esmentat Informe i que es referia a 
què les instruccions de contractació no regulen els procediments de publicitat de les 
adjudicacions, de forma que no es garanteix l’aplicació del dit principi, com requereix 
l’article 175 de l’LCSP. 

Quant al perfil de contractant, cal reiterar la recomanació recollida en l’Informe realitzat 
en 2010 relativa a què els documents publicats en el perfil de contractant siguen signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

En el mateix sentit, quant a les instruccions de contractació, reiterem les següents 
recomanacions, que van ser recollides en l’Informe realitzat en 2010: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de l’òrgan competent que les ha aprovades. 
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- Hauria de regular-se el termini de presentació d’ofertes quan els expedients es 
trameten abreujadament. 

6.13 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, 
SAU 

Quant a les instruccions de contractació, el treball realitzat ha posat de manifest que 
l’Entitat les ha modificades el 29 de desembre de 2010, cosa que ha resolt nombrosos 
incompliments posats de manifest en l’Informe de 2010, encara que no ha resolt el 
referit a què les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, 
serveis i d’altres com a menors, que l’Entitat denomina simplificats, difereixen dels 
límits establits en l’article 122.3 de l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

Pel que fa al perfil de contractant, l’Entitat ha introduït la signatura electrònica en el 
procediment administratiu de licitació, encara que s’ha comprovat que en cap dels 
expedients subjectes a revisió, que han sigut publicats en el perfil de contactant, la 
documentació corresponent es trobava signada electrònicament, per la qual cosa cal 
reiterar aquesta recomanació recollida en l’Informe de 2010, per a millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació, hem vist la conveniència de recomanar que 
s’adapten als canvis introduïts per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, en particular els referits 
a la regulació de la publicitat de la formalització dels contractes. 

6.14 Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA 

Quant al perfil de contractant, en la revisió efectuada s’ha posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent recollit en l’Informe 
realitzat en 2010, referit a què la transparència i l’accés públic a la informació relativa a 
l’activitat contractual està afectada, en no publicar en la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat el perfil de contractant difós per Internet en la seua seu electrònica, 
contrari al que disposa l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En el mateix sentit, quant a les instruccions de contractació, en el treball efectuat s’ha 
posat de manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa 
vigent, als quals es fa referència en l’informe de 2010: 

- Les instruccions de contractació no estableixen les directrius o criteris per a 
l’avaluació d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els 
contractes siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions, de manera 
que no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat, que requereix 
l’article 175 de l’LCSP. 
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- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del contracte, 
cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem convenient reiterar les següents recomanacions que es recollien en 
l’Informe realitzat en 2010. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de l’òrgan competent que les ha aprovades. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Recomanem la fixació amb major precisió dels criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes. 

6.15 Institut Valencià de l’Exportació, SA 

Quant als incompliments de la normativa vigent, que van ser posats de manifest en 
l’Informe realitzat en 2010, hem comprovat que no ha sigut resolt l’incompliment que 
es refereix a què l’aplicació informàtica emprada per al perfil de contractant en la seua 
seu electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita seu 
els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Quant a les instruccions de contractació, hem comprovat que l’Entitat les ha revisades 
en data 22 de juliol de 2011, i ha resolt els incompliments de la normativa vigent 
assenyalats en l’Informe de 2010, així com les recomanacions. 

6.16 Projecte Cultural de Castelló, SAU 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que fins al 18 de 
novembre de 2011 l’Entitat no figurava en la llista d’entitats de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, cosa que afectava fins a la dita data la transparència i 
l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual. Hem comprovat que en el 
perfil no figuren licitacions en curs o passades. 
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Hem comprovat, d’altra banda, que l’Entitat no ha aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, sent obligatori per tractar-se d’entitats 
que tenen, als efectes de la dita norma, la consideració de poders adjudicadors que no 
són Administracions públiques. 

En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada, no 
queda adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que 
s’adjudiquen a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’haurien de regir per les 
normes que hi són d’aplicació als contractes celebrats per les Administracions 
públiques, amb les adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

Les circumstàncies que hem expressat van ser posades de manifest en l’Informe realitzat 
en 2010, per constituir un incompliment rellevant de la normativa vigent, i no han sigut 
resoltes per l’Entitat. 
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7. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DE CONTRACTANT I DE LES 
INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ DE LES FUNDACIONS EL 
SECTOR PUBLIC DE LA GENERALITAT 

7.1 Entitats fiscalitzades i resum general 

Els aspectes més destacables obtinguts com a resultat del seguiment realitzat a 30 
fundacions del sector públic de la Generalitat, el mostrem tot seguit: 
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Fundació 
Perfil de 

contractant 
Instruccions 
contractació 

Enllaç a 
Plataforma 

GV 

Integrada en 
Plataforma 

GV 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers NO NO NO NO 
Fundació del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació Servei Valencià d’Ocupació SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació Generalitat Valenciana - Iberdrola NO NO NO NO 
Fundació de la Qualitat de la Comunitat Valenciana SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació Institut Portuari Estudis i Cooperació de la Comunitat 
Valenciana SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació La Llum de las Imatges  SÍ SÍ NO SÍ 
Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat 
Valenciana SÍ SÍ NO NO 
Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital 
Clínic Universitari de València  

NO NO NO NO 

Fundació per a la Prevenció de Riscs Laborals SÍ SÍ NO NO 
Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts NO NO NO NO 
Fundació per a la Investigació en l’Hospital Universitari La Fe SÍ SÍ NO SÍ 
Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo NO NO NO NO 
Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea SÍ SÍ SÍ NO 
Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a el 
Trobament Familiar SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació per a l’Estudi, Prevenció i Assistència a les 
Drogodependències SÍ SÍ NO SÍ 
Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés SÍ SÍ NO SÍ 
Fundació per a la Investigació en l’Hospital Universitari Doctor 
Peset 

SÍ SÍ NO SÍ 

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat 
Valenciana  SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació per a la Investigació en el Hospital G. Universitari 
d’Alacant SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació Universitat Internacional de València SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital 
General Universitari d’Elx 

NO SÍ NO NO 

Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana NO NO NO NO 
Fundació “Costa Azahar Festivales” NO NO NO NO 
Fundació per a la Qualitat de l’Educació SÍ SÍ NO SÍ 
Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat 
Valenciana NO SÍ NO NO 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica SÍ SÍ NO SÍ 
Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum SÍ SÍ SÍ SÍ 

RESPOSTES NEGATIVES 9 7 18 12 

% INCOMPLIMENT 30% 23% 60% 40% 

Quadre 11 
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7.2 Fundació d’Estudis Borsaris i Financers 

En el marc de la fiscalització realitzada, en relació amb el perfil de contractant, hem 
comprovat que no s’han resolt els següents incompliments rellevants de la normativa 
vigent que van ser posats de manifest en l’Informe que es va realitzar en 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua 
seu electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 
de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica 
de la Comunitat Valenciana. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com requereix l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència amb el que hem expressat, podem afirmar que en l’activitat contractual 
de l’Entitat no està assegurat el compliment del principi de transparència i l’accés públic 
a la informació. 

Quant a les instruccions de contractació, com es va posar de manifest en l’Informe de 
2010, hem observat que l’Entitat no ha aprovat les preceptives instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, obligatori per tractar-se d’una entitat 
que té, als efectes de la dita norma, la consideració de poder adjudicador que no és 
Administració pública. 

En conseqüència, la circumstància ressenyada, que suposa un incompliment rellevant de 
la normativa vigent, determina que, en els seus contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada, no quede adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni 
que s’adjudiquen a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes que hi són d’aplicació als contractes celebrats per les Administracions 
públiques, amb les adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

7.3 Fundació del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 

En relació amb el perfil de contractant, reiterem la recomanació recollida en l’Informe 
de 2010 referida a què els documents que hi ha publicats siguen signats electrònicament, 
per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació de l’Entitat, reiterem les següents 
recomanacions, recollides en l’Informe realitzat en 2010: 
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- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions s’haurien de regular els procediments sense publicitat prèvia, 
per raons distintes a la quantia, como ara els supòsits d’urgència o d’altres 
circumstàncies. 

- Recomanem que en les instruccions conste expressament el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.4 Fundació Servei Valencià d’Ocupació 

En el marc de la fiscalització realitzada, quant a les instruccions de contractació, s’ha 
posat de manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa 
vigent, posats de manifest en l’Informe de 2010: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes 
siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Quant al perfil de contractant, reiterem la recomanació recollida en l’Informe de 2010, 
que es referix a què els documents que s’hi publiquen siguen signats electrònicament, 
per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

En el mateix sentit, quant a les instruccions de contractació de l’Entitat, cal formular les 
següents recomanacions: 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- Recomanem que en les instruccions conste, de forma expressa, el procediment 
de modificació de contractes i els seus requisits, així con el de les pròrrogues. 
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7.5 Fundació Generalitat Valenciana – Iberdrola 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els següents 
incompliments rellevants de la normativa vigent, que van ser posats de manifest en 
l’Informe de 2010: 

- L’Entitat no disposa de pàgina d’Internet o seu electrònica pròpia, com 
requeriria l’article 2.3 a) de l’LAECV. En conseqüència, no ofereix cap 
contingut específic de caràcter contractual, per la qual cosa incompleix l’article 
43.1 de l’LCSP i l’article 9 de l’LAECV. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com requereix l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, amb les circumstàncies expressades podem afirmar que en l’activitat 
contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 

Existeix un altre incompliment rellevant de la normativa vigent, que va ser posat de 
manifest en l’Informe realitzat en 2010, que es refereix a la circumstància que l’Entitat 
no ha aprovat les instruccions de contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, que 
és obligatori per tractar-se d’entitats que tenen, als efectes de la dita norma, la 
consideració de poders adjudicadors que no són Administracions públiques. 

En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en absència 
de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes hauria de regir-se per les normes 
aplicables als contractes celebrats per les Administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

7.6 Fundació de la Qualitat de la Comunitat Valenciana 

Quant al perfil de contractant, reiterem la recomanació recollida en l’Informe realitzat 
en 2010, referida a què els documents hi publicats siguen signats electrònicament, per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació reiterem la recomanació que es referix a què hi 
hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o electrònica de l’òrgan 
competent que les ha aprovades. 
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7.7 Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la Comunitat 
Valenciana 

Pel que fa al perfil de contractant difós en la seua seu electrònica, reiterem la 
recomanació recollida en l’Informe de 2010 en el sentit que l’aplicació informàtica 
emprada no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita seu els 
requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació 
dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En l’Informe realitzat en 2010 no constava l’existència d’instruccions de contractació, 
les quals han sigut aportades en la present fiscalització. En el treball de revisió efectuat 
s’han posat de manifest els següents incompliments de la normativa vigent: 

- Les instruccions de contractació no estan publicades en el perfil de contractant, 
en contra del que estableix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem convenient efectuar les següents recomanacions quant al contingut de les 
instruccions de contractació de l’Entitat: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la signatura hològrafa o electrònica, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions conste expressament el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- En les instruccions haurien de regular-se els procediments sense publicitat prèvia 
per raons distintes a la quantia, com ara urgència o d’altres circumstàncies. 

7.8 Fundació La Llum de les Imatges 

En la revisió efectuada en el perfil de contractant s’ha posat de manifest que l’Entitat no 
ha resolt l’incompliment de la normativa vigent que es recollia en l’Informe realitzat en 
2010, en el sentit que l’aplicació informàtica emprada per l’Entitat no té segellat de 
temps, per la qual cosa no es compleixen els requisits establits en l’LCSP per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Quant al perfil de contractant, cal reiterar les següents recomanacions recollides en 
l’Informe de 2010: 

- Els documents publicats en el perfil de contractant haurien de ser signats 
electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 
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- Recomanem que l’Entitat incloga en la seua pàgina d’Internet un enllaç operatiu 
i accessible, identificat com a tal, a través del qual es puga accedir directament a 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Quant a les instruccions de contractació, el treball efectual ha posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt els següents incompliments que es van posar de manifest en 
l’Informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes 
siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Les instruccions consideren determinats supòsits, referits a les obres superiors a 
50.000 euros i inferiors a 1.000.000 d’euros, així com als contractes de 
subministraments, serveis i d’altres d’import superior a 30.000 euros i inferior a 
100.000 euros, en els quals no s’aplica el principi de publicitat, que és de 
caràcter obligatori en virtut del que estableix l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les instruccions regulen com un dels procediments d’adjudicació el procediment 
restringit, encara que no especifiquen els criteris que s’hi han de tenir en compte 
per a la seua aplicació, ja que les quanties són idèntiques a les del procediment 
obert. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors superen els límits establits en l’article 122.3 de l’LCSP, 
al qual remet l’article 23.3. 

Amb independència de les anteriors circumstàncies, quant a les instruccions de 
contractació, cal reiterar les següents recomanacions recollides en l’Informe de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits així com el de les pròrrogues. 

7.9 Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana 

En la revisió efectuada, quant al perfil de contractant, s’ha posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, que van ser 
remarcats en l’Informe realitat en 2010: 

- L’Entitat no difon el seu perfil de contractant en la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat, com requeriria l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
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i Ocupació de 17 de setembre de 2008, que aprova la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat. 

- L’Entitat no compleix sempre el principi de publicitat, en no haver publicat en el 
seu perfil de contractant la informació que es refereix a l’adjudicació i 
formalització de diversos contractes no menors. 

- L’aplicació emprada per l’Entitat per a publicar el seu perfil de contractant en la 
seua seu electrònica no té certificats de publicació, per la qual cosa no es 
compleixen els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i 
el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, cal reiterar la recomanació 
realitzada en l’Informe de 2010, en el sentit que els documents publicats en el perfil de 
contractant siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes el 
l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats. 

Quant a les instruccions de contractació hem comprovat que aquestes han sigut 
aprovades, en data 23 de juny de 2011, i s’ha posat de manifest en el treball realitzat un 
incompliment de la normativa jurídica, en el sentit que no s’hi contemplen determinats 
supòsits en els quals no s’apliquen els principis de publicitat i concurrència, que són de 
caràcter obligatori en virtut del que estableix l’article 175.a) de l’LCSP, ja que només 
s’estableix l’obligatorietat de publicar les adjudicacions i/o formalitzacions d’import 
superior a 200.000 euros en obres i 60.000 euros en serveis i subministraments. 

7.10 Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències 

En la revisió efectuada del perfil de contractant s’ha posat de manifest que no s’ha resolt 
l’incompliment recollit en l’Informe de 2010 referit a què no s’ha realitzat la publicació 
dels contractes formalitzats en l’exercici, que no tenen la consideració de contractes 
menors. 

Amb independència de la circumstància anterior, hem vist la conveniència de reiterar la 
recomanació recollida en l’Informe de 2010, que es refereix a què l’Entitat hauria 
d’aprovar unes instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i modificacions dels 
usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

Quant a les instruccions de contractació, interessa ressaltar que aquestes instruccions 
han sigut modificades en data 7 d’abril de 2011, i s’han resolt els incompliments 
observats en l’Informe de 2010, tot i que interessa reiterar les següents recomanacions 
que es van recollir en aquest Informe: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de l’òrgan competent que les ha aprovades. 
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- Les instruccions haurien d’adaptar-se als canvis introduïts per la Llei 34/2010, 
de 5 d’agost, en particular els referits a la regulació de la publicitat en 
formalitzar els contractes. 

7.11 Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital Clínic Universitari de 
València 

En el marc de la fiscalització realitzada, quant al perfil de contractant, hem comprovat 
que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments rellevants de la normativa jurídica, 
que vam recollir en l’Informe realitzat en 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua 
seu electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 
de l’LAECV. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com disposaria l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, les circumstàncies expressades determinen que, en l’activitat 
contractual de l’Entitat, no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 

Una altra circumstància que representa un incompliment rellevant de la normativa 
jurídica, que vam recollir en l’Informe de 2010, és el fet que l’Entitat no haja aprovat les 
preceptives instruccions de contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, en la 
mesura que es tracta d’una de les entitats que tenen, als efectes de la dita norma, la 
consideració de poders adjudicadors, que no són Administracions públiques. 

En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes hauria de regir-se per les 
normes aplicables als contractes celebrats per les Administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

7.12 Fundació per la Prevenció de Riscs Laborals 

En el marc de la fiscalització realitzada, en relació amb el perfil de contractant, s’ha 
posat de manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa 
vigent, posats de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 
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- L’Entitat no difon el seu perfil de contractant en la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat, com disposaria l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació de 17 de setembre de 2008, que aprova la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat. 

- L’aplicació informàtica emprada per al perfil de contractant en la seua seu 
electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita 
seu els requisits establits en l’LCSP per garantir, de forma fefaent, la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

D’altra banda, quant al perfil de contractant, reiterem la recomanació recollida en 
l’Informe de 2010, que es refereix a què els documents que s’hi publiquen siguen 
signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i l’LAECSP, 
quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació, reiterem les següents recomanacions que vam 
recollir en l’Informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- En les instruccions ha de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de seguir 
per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- Recomanem que en les instruccions conste, de forma expressa, el procediment 
de modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.13 Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts 

La Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts és el resultat de la fusió de les 
extintes Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies i de la Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts Escèniques. 

En el marc de la fiscalització realitzada, quant al perfil de contractant, hem comprovat 
que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments rellevants de la normativa jurídica, 
que vam recollir en l’Informe de 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua 
seu electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 
de l’LAECV. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com disposaria l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, les circumstàncies expressades determinen que, en l’activitat 
contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 
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Una altra circumstància que representa un incompliment rellevant de la normativa 
jurídica és el fet que l’Entitat no haja aprovat les preceptives instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, en la mesura que es tracta d’una de les 
entitats que tenen, als efectes de la dita norma, la consideració de poders adjudicadors, 
que no són Administracions públiques. 

En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contactes hauria de regir-se per les 
normes aplicables als contractes celebrats per les Administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

7.14 Fundació per a la Investigació en l’Hospital Universitari La Fe de València 

En el marc de les comprovacions efectuades, s`ha posat de manifest que l’Entitat no ha 
resolt l’incompliment de la normativa jurídica que recollíem en l’Informe realitzat en 
2010 relatiu a què l’aplicació informàtica emprada per al perfil de contractant en la seua 
seu electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita seu 
els requisits establits en l’LCSP per a garantir, de forma fefaent, la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Quant a les instruccions de contractació, que van ser aprovades en data 3 de desembre 
de 2010, el treball efectuat ha posat de manifest els següents incompliments de la 
normativa jurídica: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions contemplen determinats supòsits en els quals no s’apliquen els 
principis de publicitat i concurrència, que són de caràcter obligatori en virtut del 
que estableix l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen de forma detallada els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, i la igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres 
de la Unió Europea. 
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- El termini establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions es considera 
insuficient i incompatible amb una adequada aplicació del principi de 
transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
interessa formular les següents recomanacions quant al contingut de les instruccions de 
contractació: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de l’òrgan que les ha aprovades, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de pròrrogues. 

7.15 Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo 

En el marc de la fiscalització realitzada, quant al perfil de contractant, hem comprovat 
que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments rellevants de la normativa jurídica, 
que vam recollir en l’Informe de 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua 
seu electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 
de l’LAECSP. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com requeriria l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia i 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, les circumstàncies expressades determinen que, en l’activitat 
contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 

Una altra circumstància que representa un incompliment rellevant de la normativa 
jurídica és el fet que l’Entitat no haja aprovat les preceptives instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, en la mesura que es tracta d’una de les 
entitats que tenen, als efectes de la dita norma, la consideració de poders adjudicadors, 
que no són Administracions públiques. 

En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
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transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes hauria de regir-se per les 
normes aplicables als contractes celebrats per les Administracions publiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

7.16 Fundació Comunitat Valenciana – Regió Europea 

En el marc de les comprovacions realitzades quant al perfil de contractant, considerem 
necessari deixar constància que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la 
normativa vigent, que vam posar de manifest en l’Informe de 2010: 

- La informació relativa a l’activitat contractual no està publicada en la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de contractant, 
contràriament al que disposa l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

- L’aplicació informàtica emprada per al perfil de contractant en la seua seu 
electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita 
seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, reiterem la recomanació realitzada 
en l’Informe de 2010 en el sentit que els documents publicats en el perfil de contractant 
siguen signats electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en 
l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de manifest que 
no s’ha resolt l’incompliment de la normativa vigent, que recollíem en l’Informe de 
2010 relatiu a què no s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat 
que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

Quant a les instruccions de contractació de l’Entitat, reiterem la recomanació que vam 
recollir en l’Informe realitzat en 2010 relativa a què hauria de constar, de forma 
expressa, la signatura hològrafa o electrònica de qui les ha aprovades, per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

7.17 Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar 

Quant a les instruccions de contractació de l’Entitat, en la revisió efectuada hem 
comprovat que no han sigut resolts els següents incompliments de la normativa vigent, 
que vam posar de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 
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- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat que requeriria l’article 175 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

En la revisió del perfil de contractant considerem convenient reiterar la recomanació 
realitzada en l’Informe de 2010, en el sentit que els documents publicats en el perfil de 
contractant haurien de ser signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes 
en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats. 

En el mateix sentit, quant a les instruccions de contractació reiterem les següents 
recomanacions, que recollíem en l’Informe de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar expressament la signatura hològrafa o 
electrònica de la persona responsable de la seua aprovació, per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.18 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi, la Prevenció i 
l’Assistència a les Drogodependències 

En la revisió del perfil de contractant hem comprovat que l’Entitat ha resolt determinats 
incompliments de la normativa vigent que recollíem en l’Informe de 2010, encara que 
es manté el que es refereix a què l’aplicació informàtica emprada per al perfil de 
contractant en la seua seu electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es 
compleixen en la dita seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la 
data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, considerem que cal reiterar les 
següents recomanacions realitzades en l’Informe de 2010: 
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- Els documents publicats en el perfil de contractant haurien de ser signats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

- En la pàgina d’Internet de l’Entitat hauria d’existir un enllaç operatiu i 
accessible, identificat com a tal, a través del qual es puga accedir directament a 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, que també difon el perfil de 
contractant. 

Cal significar que, pel que fa a les instruccions de contractació, l’Entitat ha resolt els 
incompliments de la normativa vigent que vam posar de manifest en l’Informe realitzat 
en 2010. 

7.19 Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés 

Les comprovacions realitzades, pel que fa al perfil de contractant, han posat de manifest 
que l’Entitat no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent que vam posar de 
manifest en l’Informe de 2010, que es refereix a què l’aplicació informàtica emprada 
per al perfil de contractant en la seua seu electrònica no té segellat de temps, per la qual 
cosa no es compleixen en la dita seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació 

Amb independència de la circumstància anterior, reiterem les següents recomanacions 
recollides en l’Informe de 2010: 

- Els documents que hi ha publicats haurien de ser signats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

- En la pàgina d’Internet de l’Entitat hauria d’existir un enllaç operatiu i 
accessible, indicat com a tal, a través del qual es puga accedir a la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, per la qual també es difon el perfil de contractant. 

Quant a les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent que recollíem 
en l’Informe realitzat en 2010: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, com requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en els quals no s’aplica el 
principi de publicitat que és de caràcter obligatori en virtut del que estableix 
l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 
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- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Independentment de les circumstàncies anteriors, que ha de ser resoltes per l’Entitat, cal 
reiterar les següents recomanacions recollides en l’Informe de 2009, quant a les 
instruccions de contractació: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.20 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació en l’Hospital 
Universitari Doctor Peset de València 

Les comprovacions efectuades, quant al perfil de contractant, han posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt l’incompliment relatiu a què l’aplicació informàtica emprada per al 
perfil de contractant en la seua seu electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa 
no es compleixen en la dita seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de la circumstància anterior, reiterem la recomanació recollida en 
l’Informe de 2010 referida a què els documents publicats en el perfil de contractant 
haurien de ser signat electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i 
en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació cal ressaltar que en la revisió efectuada s’ha 
posat de manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa 
vigent que vam posar de manifest en l’Informe de 2010: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes 
siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministrament, serveis i 
d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 
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Amb independència de les circumstàncies anteriors, considerem que cal reiterar, quant 
al contingut de les instruccions de contractació, les següents recomanacions que 
recollíem en l’informe realitzat en 2010: 

- En les instruccions hauria de constar expressament la signatura hològrafa o 
electrònica de la persona que les ha aprovades, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.21 Fundació Palau de les Arts Reina Sofia 

En relació amb el perfil de contractant, considerem que cal reiterar la recomanació 
recollida en l’Informe de 2010, referida a què els documents publicats en el perfil de 
contactant siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats, així com recomanar que es publiquen en el perfil tots el contractes adjudicats 
considerats com d’alta definició o artístics, excepte per als menors. 

En el marc de la fiscalització de les instruccions de contractació de l’Entitat hem 
comprovat que no s’han resolt els següents incompliments de la normativa vigent, que 
recollíem en l’Informe realitzat en 2010: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions i es consideren determinats supòsits, els contractes d’obra 
d’import superior a 50.000 euros i inferior a 1.000.000 d’euros i els de 
subministraments i serveis d’import superior a 30.000 euros i inferior a 100.000 
euros, en els quals no s’apliquen adequadament els principis de publicitat i 
concurrència que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP. al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi e transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem necessari reiterar les següents recomanacions recollides en l’Informe de 
2010, quant al contingut de les instruccions de contractació: 
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- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.22 Fundació per a la Investigació en l’Hospital General Universitari d’Alacant 

Quant a les instruccions de contractació cal ressaltar que, en data 17 de desembre de 
2010, van ser modificats i resolts els incompliments de la normativa vigent recollits en 
l’Informe de 2010. 

Pel que fa al perfil de contractant considerem convenient reiterar la recomanació 
recollida en l’Informe de 2010, que es refereix a què els documents publicats en el perfil 
siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en 
l’LAECSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

7.23 Fundació per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed 

En el marc de la fiscalització de les instruccions de contractació de l’Entitat hem 
comprovat que no han sigut resolts els següents incompliments de la normativa vigent 
posats de manifest en l’Informe de 2010: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en els quals no s’aplica el 
principi de publicitat, que és de caràcter obligatori en virtut del que estableix 
l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 174 de l’LCSP. 

Quant a les comprovacions realitzades en el perfil de contractant considerem que cal 
reiterar la recomanació realitzada en l’Informe de 2010, que es refereix a què els 
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documents publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament, per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a la revisió del contingut de les instruccions de contractació, interessa reiterar les 
següents recomanacions que recollíem en l’Informe de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar expressament l’òrgan que les ha aprovades, 
la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons de seguretat 
jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en  les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el dels pròrrogues. 

7.24 Fundació Universitat Internacional de València 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment de la normativa vigent recollit en l’Informe de 2010, que es refereix a 
què l’aplicació informàtica emprada per al perfil de contractant en la seua seu 
electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita seu els 
requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació 
dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Quant a les instruccions de contractació, les comprovacions realitzades han posat de 
manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments del principi de publicitat 
en l’Informe realitzat en 2010: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no hi queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en els quals no s’aplica el 
principi de publicitat, que és de caràcter obligatori en virtut del que estableix 
l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen els límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 
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Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem que cal reiterar les següents recomanacions, pel que fa al contingut de les 
instruccions de contractació, que vam recollir en l’Informe realitzat en 2010: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.25 Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital General Universitari 
d’Elx 

En la revisió efectuada, pel que fa al perfil de contractant, hem comprovat que l’Entitat 
no ha resolt els següents incompliments rellevants de la normativa vigent, que vam 
posar de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua 
seu electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 43.1 de l’LCSP i l’article 9 
de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica 
de la Comunitat Valenciana. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com requereix l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, podem concloure que en l’activitat contractual de l’Entitat no està 
assegurada la transparència i l’accés públic a la informació. 

La revisió de les instruccions de contractació facilitades, que no han sigut publicades 
per l’Entitat, ha posat de manifest els següents incompliments de la normativa que hi és 
d’aplicació: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes 
siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, segons que requereix l’article 175 de l’LCSP. 
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- No s’hi regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies expressades, que ha de ser resoltes per 
l’Entitat, quant al contingut de les instruccions de contractació, considerem que cal 
efectual les següents recomanacions: 

- En les instruccions hauria de constar expressament la signatura hològrafa o 
electrònica de la persona que les ha aprovades, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que ens les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.26 Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana 

En el marc de la fiscalització realitzada, quant al perfil de contractant, hem comprovat 
que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments rellevants de la normativa jurídica, 
que vam recollir en l’Informe de 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua 
seu electrònica, perquè en manca, i incompleix així l’article 42.1 de l’LCSP i els 
articles 2.3 a) i 9 de l’LAECV. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com exigiria l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, les circumstàncies expressades determinen que en l’activitat 
contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 

Una altra circumstància que representa un incompliment rellevant de la normativa 
jurídica, que va ser recollida en l’Informe de 2010, és el fet que l’Entitat no haja aprovat 
les preceptives instruccions de contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, en la 
mesura que es tracta d’una de les entitats que tenen als efectes de la dita norma, la 
consideració de poders adjudicadors que no són Administracions públiques. 
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En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes hauria de regir-se per les 
normes aplicables als contractes celebrats per les Administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

7.27 Fundació “Costa Azahar Festivales” 

En el marc de la fiscalització realitzada, quant al perfil de contractant, hem comprovat 
que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments rellevats de la normativa jurídica, 
que vam recollir en l’Informe realitzat en 2010: 

- L’Entitat no ofereix cap contingut de caràcter contractual en la seua seu 
electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 de 
l’LAECV. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com requeriria l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència, les circumstàncies expressades determinen que en l’activitat 
contractual de l’Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 

Una altra circumstància que representa un incompliment rellevant de la normativa 
jurídica, que va ser recollida en l’Informe de 2010, és el fet que l’Entitat no haja aprovat 
les preceptives instruccions de contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, en la 
mesura que es tracta d’una de les entitats que tenen als efectes de la dita norma, la 
consideració de poders adjudicadors que no són Administracions públiques. 

En conseqüència, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

Cal significar que, conformement amb la disposició transitòria 6ª de l’LCSP, en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes hauria de regir-se per les 
normes aplicables als contractes celebrats per les Administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 
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7.28 Fundació per a la Qualitat de l’Educació 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest, pel que fa al perfil de contractant, 
que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, que vam 
posar de manifest en l’Informe realitzat en 2010: 

- Recomanem que en la pàgina d’Internet s’incloga un enllaç a la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, lloc on es produeix la difusió del perfil de 
contractant. 

- L’aplicació informàtica emprada per l’Entitat per a publicar el seu perfil de 
contractant en la seua seu electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no 
es compleixen els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data 
i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En el mateix sentit, també pel que fa al perfil de contractant, cal reiterar la recomanació 
recollida en l’Informe de 2010 que es refereix a què els documents publicats en el perfil 
de contractant siguen signats electrònicament, per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP, quant a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Quant a les instruccions de contractació, el treball efectuat ha posat de manifest que 
l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, que recollíem 
en l’Informe realitzat en 2010: 

- No s’hi regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, com requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en els quals no s’aplica el 
principi de publicitat, que és de caràcter obligatori en virtut del que estableix 
l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes se subministraments, serveis 
i d’altres com a menors superen els límits establits en l’article 122.3 de l’LCSP, 
al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació del contracte, cosa que 
afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem que cal reiterar la recomanació recollida en l’Informe de 2010 que es 
refereix a què en les instruccions conste expressament el procediment de modificació de 
contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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7.29 Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 

En el marc de la fiscalització realitzada en el perfil de contractant, hem comprovat que 
l’Entitat no ha resolt els següents incompliments rellevats de la normativa vigent, que 
van recollir en l’Informe realitzat en 2010: 

- L’entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual en la seua seu 
electrònica, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 9 de 
la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana. 

- La informació relativa a l’activitat contractual tampoc no està publicada en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat mitjançant la difusió del perfil de 
contractant, com requeriria l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. 

En conseqüència amb el que hem expressat, podem concloure que, en l’activitat 
contractual de l’Entitat, no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació. 

Quant a la revisió de les instruccions de contractació facilitades per l’Entitat, que no 
figuren difoses per Internet, s’han posat de manifest els següents incompliments de la 
normativa vigent: 

- Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes 
siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- No es regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors superen els límits establits en l’article 122.3 de l’LCSP, 
al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 
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Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
considerem que cal realitzar les següents recomanacions, en relació al contingut de les 
instruccions de contractació: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons 
de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions haurien de regular-se el procediments sense publicitat prèvia 
per raons distintes a la quantia com ara urgència o unes altres circumstàncies. 

- Recomanem que en les instruccions conste expressament el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així con el de les pròrrogues. 

7.30 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que l’Entitat s’ha integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, però no ha resolt els següents 
incompliments de la normativa vigent, que vam posar de manifest en l’Informe realitzat 
en 2010: 

- Recomanem que en la pàgina d’Internet de l’Entitat s’incloga un enllaç a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, lloc on es produeix la difusió del 
perfil de contractant. 

- L’aplicació informàtica emprada per al perfil de contractant en la seua seu 
electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no es compleixen en la dita 
seu els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Quant a les instruccions de contractació, en la fiscalització realitzada s’ha posat de 
manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, 
recollits en l’Informe realitzat en 2010: 

- No es regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions i/o 
formalitzacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat, que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions contemplen determinats supòsits en els quals no s’aplica el 
principi de publicitat, que és de caràcter obligatori en virtut del que estableix 
l’article 175.a) de l’LCSP. 
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- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
en relació amb el contingut de les instruccions de contractació, considerem que cal 
reiterar les següents recomanacions que recollíem en l’Informe de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar expressament l’òrgan que les ha aprovades, 
la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons de seguretat 
jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de figurar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

7.31 Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum 

Quant a les instruccions de contractació, les comprovacions realitzades han posat de 
manifest que l’Entitat no ha resolt els següents incompliments de la normativa vigent, 
que vam posar de manifest en l’Informe de 2010: 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en els quals no s’aplica el 
principi de publicitat, que és de caràcter obligatori en virtut del que estableix 
l’article 175.a) de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- Les instruccions de contractació no determinen, de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, cosa que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

En la revisió efectuada en el perfil de contractant hem posat de manifest la conveniència 
de reiterar la recomanació realitzada en l’Informe de 2010 relativa a què els documents 
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publicats en el perfil de contractant haurien de ser signats electrònicament, per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, quant a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics publicats. 

En el mateix sentit, quant al contingut de les instruccions de contractació, considerem 
que cal reiterar les següents recomanacions que recollíem en l’Informe realitzat en 
2010: 

- En les instruccions hauria de constar expressament l’òrgan que les ha aprovades, 
la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica, per raons de seguretat 
jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Recomanem que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha 
de seguir per a justificar les necessitats prèvies per a satisfer en el contracte. 

- En les instruccions hauria de figurar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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8. RECOMANACIONS GENERALS 

A fi de millorar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua 
activitat contractual, considerem convenient efectuar les següents recomanacions, quant 
al perfil de contractant: 

- Les entitats que difonguen el perfil de contractant en la seua seu electrònica, 
haurien d’incorporar un segellat de temps, de forma que es complisquen els 
requisits establits en l’LCSP per a garantir de forma fefaent la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

- El vincle “perfil de contractant” hauria de visualitzar-se en la pàgina d’inici de 
cadascuna de les seus electròniques i difondre’s exactament amb el dit nom, així 
com comptar amb un enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat i 
donar així adequat compliment a l’article 15.i) de l’LAECV que estableix 
l’obligatorietat d’incloure el perfil de contractant de manera clara, visible, eficaç 
i accessible. 

- Recomanem que els documents publicats en el perfil de contractant siguen 
signats electrònicament per a millorar les garanties previstes, quant a 
l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats, en l’LCSP i en 
l’LAECSP. 

- Han d’eliminar-se les instruccions de contractació que figuren en el perfil de 
contractant en aquelles entitats a les quals se’ls aplica íntegrament l’LCSP, per 
ser poders adjudicadors que actuen com a Administracions públiques, en la 
mesura que la dita circumstància pot portar a confusió. 

Pel que fa a les instruccions de contractació, interessa destacar que la inadequació del 
seu contingut en determinats aspectes duu a l’incompliment de la normativa sobre 
contractació, per la qual cosa tot seguit recomanem la necessitat de la seua resolució, 
per a aquells que són comuns a un nombre elevat de les entitats fiscalitzades: 

- L’article 42.2 de l’LCSP obliga a publicar en el perfil de contractant 
l’adjudicació del contracte, per la qual cosa cal que les instruccions hi regulen 
els procediments, de manera que quede garantida l’aplicació del principi de 
publicitat que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Cal que es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació han de determinar, de forma clara i prèvia, 
l’òrgan al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del 
contracte, per a contribuir a l’aplicació efectiva del principi de transparència. 
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- Les instruccions de contractació han de regular amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Finalment, també pel que fa a les instruccions de contractació, interessa ressaltar que 
l’article 13.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional ha 
establit determinades obligacions que han de complir les entitats que s’integren en 
aquests sectors. 

En conseqüència, recomanem a totes les entitats fiscalitzades que, amb anterioritat al dia 
4 de gener de 2012, complisquen amb les esmentades obligacions, mitjançant la 
modificació dels següents aspectes de les seues instruccions: 

- Amb caràcter previ a la licitació dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada, l’expedient haurà de contenir una memòria que justifique amb 
precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenguen cobrir amb 
el contracte, la seua idoneïtat per a satisfer-les, la correcta estimació del preu per 
a l’execució de les prestacions i el procediment elegit per a l’adjudicació. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes d’obres, subministraments i 
serveis i d’altres com a menors, no podran superar els límits establits en l’article 
122.3 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades com a màximes per a poder utilitzar el procediment 
negociat no podran superar els límits establits en l’article 161.2 de l’LCSP. 

Finalment, també recomanem adaptar les instruccions als canvis introduïts per la Llei 
34/2010, de 5 d’agost, en particular els referits a la regulació de la publicitat en el 
moment de formalitzar els contractes. 
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9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe especial de seguiment relatiu 
al “Perfil de contractant i les instruccions de contractació en el sector públic autonòmic 
valencià”, aquest esborrany es va remetre a les respectives entitats perquè, en els 
terminis concedits, formularen al·legacions. 

Quant al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, en cada cas, al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

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

4) Els informes motivats que s’hi han emès, que han servit d’antecedent per a la 
seua estimació o desestimació per aquesta Sindicatura de Comptes, s’incorporen 
com a annex. 



INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE 

L’EXERCICI  DE 2010  

 

- Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

- Volum II Entitats autònomes 

- Volum III Empreses públiques i d’altres ens 

- Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat  

- Volum V Informes especials de fiscalització 

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 12 de desembre de 2011.  

València, 12 de desembre de 2011 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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