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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Entre les disposicions que regulen l’activitat de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana i fonamenten aquest Informe, es poden esmentar les següents: 

- L’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes (LSC), que estableix el següent: 

“Cal necessàriament que els informes referents als comptes generals es 
pronuncien sobre els punts següents: 

a) Determinar si la informació financera es presentada adequadament, 
d’acord amb els principis comptables que li són aplicables. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius prevists.” 

- L’article 7 de la Llei de Sindicatura de Comptes, que assenyala que “per a 
desenvolupar les seues funcions, la Sindicatura de Comptes podrà utilitzar tots 
els mitjans adequats per a aconseguir els seus objectius, incloent-hi els de 
caràcter informàtic i la contractació d’experts. El Consell també podrà contractar 
amb empreses consultores o d’auditoria per a complir el seu programa anual 
d’actuació.” 

- L’article 11.1 de la mateixa Llei estableix expressament que: 

“En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes 
proposarà les mesures que considere que cal prendre per a la millor gestió 
econòmica i administrativa del sector públic valencià, i també aquelles més 
idònies per a aconseguir un control més eficaç d’aquest.” 

- L’article 58 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, en 
què s’estableix que “en l’exercici de la funció fiscalitzadora s’avaluarà 
adequadament el control intern de les institucions, organitzacions o entitats 
fiscalitzades”. 

Per complir de manera satisfactòria les seues funcions fiscalitzadores en els entorns 
tecnològics avançats en què actualment operen i desenvolupen la seua activitat totes les 
institucions públiques, singularment en l’àmbit de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària, la Sindicatura de Comptes, tal com va quedar compilat en els objectius 
estratègics dels seus plans triennals, ha introduït en els darrers anys noves eines 
informàtiques d’auditoria i ha desenvolupat una metodologia de treball innovadora 
adaptada a les circumstàncies actuals en què ha d’acomplir la seua activitat. 
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L’adopció de noves eines informàtiques i metodològiques, juntament amb 
l’aprofundiment en l’aplicació d’un enfocament d’auditoria basat en l’anàlisi dels riscs, 
permet a la Sindicatura de ser més eficaç i eficient en la realització de les seues tasques 
fiscalitzadores; això es reflecteix, entre altres coses, en dos aspecte fonamentals: 

a) Proporcionant un major grau de seguretat als equips de fiscalització, a l’auditar 
la informació financera en entorns informatitzats, respecte a les garanties sobre 
la validesa, la integritat, l’exactitud, la confidencialitat i la disponibilitat que 
ofereix aqueixa informació. 

Això permet, en conseqüència, d’incrementar de manera notable el nivell de 
qualitat dels nostres informes de fiscalització de regularitat. No obstant això, 
malgrat la importància que té per al pronunciament d’acord amb els apartats a i 
b de l’article 8.3 de la LSC, el resultat d’aquest treball no s’ha d’incloure 
necessàriament de manera explícita en aqueixos informes. 

b) Per a atènyer la meta anterior, cal revisar exhaustivament els sistemes de gestió i 
de control intern de les entitats fiscalitzades, els seus procediments o processos 
de gestió més significatius i avaluar l’eficàcia d’aqueixos sistemes i processos —
tant manuals com informatitzats— en el compliment dels seus objectius de 
gestió i de control. 

El resultat d’aquest treball, tot i estar subordinat a l’objectiu principal de la 
fiscalització derivat dels apartats a i b de l’article 8.3 de la LSC, permet d’atenir-
se també al que preveuen els apartats c i d del mateix article i aportar un 
important valor afegit addicional al treball de fiscalització. 

Aquest treball pot ser de gran utilitat no sols als parlamentaris i els ciutadans 
destinataris finals de tots els informes de la Sindicatura de Comptes, sinó també, 
especialment, als gestors de les entitats fiscalitzades, ja que és el resultat d’un 
treball exhaustiu que ha dut a terme un equip pluridisciplinari i inclou 
recomanacions que han de contribuir sens dubte a millorar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió i el control intern de les entitats auditades. 

Aquesta circumstància aconsella que les observacions, les conclusions i les 
recomanacions resultants es recopilen detalladament en un informe separat del 
de fiscalització de regularitat. 

D’acord amb tot això, com a part de la fiscalització de l’exercici 2010 de la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències, SA, (en avant, CACSA o la Societat), s’ha realitzat una auditoria 
d’eficàcia dels seus sistemes d’informació i de control intern. 

En particular, hem revisat l’eficàcia dels controls generals dels sistemes d’informació i 
dels controls implantats en les aplicacions informàtiques utilitzades per a gestionar tant 
el procés de gestió d’ingressos per venda d’entrades com els processos de gestió de 
despeses i de compres, i també el procés de generació dels apunts comptables i de la 
informació financera. 
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L’adequada gestió dels entorns de tecnologies d’informació (TI) en què, per mitjà de les 
aplicacions informàtiques, es gestionen les principals activitats i processos de les 
entitats públiques, és una qüestió d’importància cabdal, atès el gran impacte que 
aqueixos sistemes i la seua constant actualització produeixen en una organització, en els 
seus processos de gestió, en la seua estructura organitzativa, en la seua cultura, en la 
seua presa de decisions, en la seua gestió de recursos, en la seua relació amb els usuaris, 
etc. 

L’aplicació que gestiona els ingressos per venda d’entrades i la seua interconnexió amb 
l’aplicació comptable d’àmbit general, que integra la informació sobre les vendes per a 
elaborar la informació financera, són elements essencials en la gestió de l’activitat de 
CACSA. 

Els processos de gestió i tramitació d’expedients de comptes i despeses també són una 
activitat crítica, ja que garanteixen el nucli de l’activitat de la Societat i, pel volum 
monetari gestionat, tenen un impacte molt significatiu en els comptes anuals. 

Per això, a més de perseguir objectius d’eficiència, els sistemes informàtics s’han de 
dotar de controls i mesures de seguretat adequades, concordes amb la importància de la 
informació que s’emmagatzema, es processa i circula per aquests, minimitzant els riscs 
suportats fins al nivell que hom considere assumible. 

Com a antecedent del treball efectuat, la Sindicatura va fer una auditoria dels controls 
generals dels sistemes d’informació i del procés de gestió de les despeses de CACSA en 
l’informe de l’exercici 2008. 

1.2 Entitat auditada 

La societat Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, es va constituir el 1991, es regeix 
per les normes de dret privat aplicables a les societats mercantils i té la consideració 
d’empresa de la Generalitat, d’acord amb l’article 5è de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, llei que la regula en aquelles matèries que li siguen aplicables. 
Actualment depèn de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. 

La seua activitat principal se centra en la gestió del projecte Ciutat de les Arts i de les 
Ciències que, a l’efecte del present treball, es pot diferenciar en les àrees següents: 

- Museu de les Ciències, Hemisfèric i Umbracle 
- Gestió general 
- Oceanogràfic 
- Palau de les Arts 

La gestió de les primeres activitats la porta CACSA directament, amb personal propi; la 
gestió de l’Oceanogràfic s’ha contractat amb l’empresa Parcs Reunits València, SA, 
(PRV); el Palau de les Arts és gestionat per la fundació Palau de les Arts Reina Sofia, 
Fundació de la Comunitat Valenciana. 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, SA. Exercici de 2010 

- 6 - 

Algunes dades bàsiques relacionades amb l’auditoria realitzada són els següents (no 
n’hi incloem cap de relacionat amb el Palau de les Arts): 

 2009 2010 

Venda d’entrades (1) 22.798 23.914

D’altres ingressos (1) 11.369 11.215

Import net de la xifra de negoci (1) 34.167 35.129

Visites (2) 3.421.096 3.498.757

Entrades venudes (2) 2.102.293 2.315.814

Aprovisionaments d’altres despeses d’explotació (1) 33.348 37.747

Despeses de personal (1) 9.564 9.560

Nombre mitjà d’empleats  339 343

Addicions d’immobilitzats materials (1) 70.464 19.685

(1) En milers d’euros. 
(2) S’hi computen les visites sumant les dels diversos centres. Les entrades combinades poden correspondre a 

més d’una visita a sengles centres. 
Font: Comptes anuals i informes de gestió dels exercicis de 2009 i de 2010 de CACSA 

Figura 1 

La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat els comptes anuals de l’exercici de 2010 de 
CACSA i l’informe resultat es pot consultar en el volum III, “Informes de fiscalització 
de les empreses públiques i d’altres ens”, de l’Informe de Fiscalització del Compte 
General de la Generalitat de l’exercici de 2010. Com a annex a aqueix informe 
s’acompanyen els comptes anuals, l’informe de gestió de l’exercici de 2010 de CACSA 
i l’informe d’auditoria de comptes.1 El conjunt d’aquests documents proporciona 
abundant informació complementària per a aprofundir en el coneixement de la societat. 

La col·laboració dels responsables i del personal dels departaments de sistemes 
d’informació i d’administració dels processos de gestió auditats ha estat en tot moment 
completa, cosa que ha facilitat la bona marxa dels treballs d’auditoria el resultat dels 
quals recopila aquest Informe. 
  

                                                                 
1
  Obligatori en virtut de l’article 263 del text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. 
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2. OBJECTIU I ABAST DE L’AUDITORIA 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 
11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2011, l’objectiu d’aquest treball ha consistit a analitzar els 
sistemes d’informació i de control intern de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i 
a determinar si el grau d’eficàcia dels controls existents en els sistemes d’informació, 
tant en les aplicacions informàtiques com en els procediments manuals, aporta un nivell 
de confiança raonable per a garantir que s’han executat correctament els processos de 
gestió de les compres i despeses i dels ingressos per venda d’entrades, que s’han 
comptabilitzat adequadament i per a reduir el risc d’errors o irregularitats. 

També hem comprovat si la informació que ha generat el sistema d’informació 
comptable té un grau suficient de garantia respecte a la seua validesa, integritat, 
exactitud, confidencialitat i disponibilitat. 

Així mateix, pretenem d’oferir mesures correctores a les possibles deficiències de 
control intern que hem trobat en el curs de l’auditoria, per a la qual cosa formulem les 
recomanacions pertinents que contribuesquen a incrementar l’eficàcia del sistema de 
control intern i l’eficiència dels processos de gestió. 

L’abast de la present auditoria ha comprès: 

a) L’anàlisi del procés de gestió dels ingressos per venda d’entrades de la societat, 
incloent-hi el seu cobrament i la generació de la informació econòmica 
corresponent. Així mateix, hem revisat la interfície2 amb l’aplicació comptable 
que recopila la informació subministrada per l’aplicació informàtica de venda i 
reserva d’entrades per a generar, juntament amb la resta d’informació 
econòmica, els comptes anuals de la Societat. 

b) L’anàlisi del procés de gestió de les despeses, compres i inversions, des de 
l’aprovació de la despesa o inversió fins al pagament d’aquesta, incloent-hi la 
generalització de la informació econòmica relativa a aqueixos conceptes i la seua 
comptabilització. En el treball en aquesta àrea hem prestat especial atenció al 
seguiment de les recomanacions fetes en l’informe d’auditoria de sistemes 
d’informació de 2008 i hem revisat els controls identificats en aquella auditoria. 

c) L’anàlisi dels sistemes d’informació que suporten els dos processos de gestió 
esmentats i dels controls generals implantats en els sistemes d’informació de la 
Societat. 
  

                                                                 

2
   Una interfície és una utilitat que permet de transmetre informació entre dues aplicacions, sistemes o 

dispositius. En aquest cas, possibilita la transmissió de dades econòmiques comptables de l’aplicació 
informàtica de gestió de vendes a l’aplicació comptable. 
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Aquesta auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern s’ha fet 
conjuntament amb la fiscalització de regularitat que la Sindicatura de Comptes 
acompleix anualment sobre els comptes anuals de CACSA (n’incloem l’informe en el 
volum III, “Informes de fiscalització de les empreses públiques i d’altres ens”, de 
l’Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2010). 
Les incidències relacionades amb la revisió financera o del compliment de la legalitat, 
sorgides en el curs de l’auditoria, es compilen en aquell informe. 

El disseny, la implantació i el bon funcionament dels controls en els processos de gestió 
i en els sistemes d’informació és una responsabilitat que correspon als òrgans de 
direcció de la Societat. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, en concret, dels 
controls implantats en la Societat, hi pot haver fets motivats per errors o irregularitats 
que no hagen estat detectats en la revisió efectuada. 
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3. CONCLUSIÓ GENERAL 

La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest que el nivell de control existent en 
els sistemes d’informació i de control intern relacionats amb el procés de gestió dels 
ingressos per venda d’entrades i amb el procés de compres i despeses aporta un grau de 
confiança raonable per a garantir que s’han executat correctament, que les transaccions 
realitzades s’han comptabilitzat adequadament, i per a reduir el risc d’errors o 
irregularitats sobre el procés de generació de la informació comptable corresponent, i 
assegura la validesa, la integritat, l’exactitud, la confidencialitat i la disponibilitat de la 
informació. 

Així mateix, es pot concloure que els objectius de l’àrea de sistemes es troben alineats 
amb els objectius generals de la Societat i que els recursos TI es gestionen de manera 
eficient. 

Durant la realització del treball de fiscalització hem identificat les àrees de millora, que 
assenyalem més endavant, i hem proposat recomanacions que si s’implantaven 
contribuirien a incrementar l’ambient de control i reduir la probabilitat que hi haja 
incidències. No obstant això, s’ha fet palès que les deficiències de control intern, que 
són l’origen de les esmentades àrees de millora i recomanacions, no s’han traduït en 
errors materials en els comptes anuals de l’exercici de 2010. 

El gràfic següent mostra l’alt grau de compliment del conjunt de controls que s’han 
analitzat en aquesta auditoria (hem revisat 151 controls de totes les àrees), cosa que 
reflecteix l’alt nivell de control intern que hi ha en l’entitat, i l’eficàcia global del 
sistema de control intern de la Societat: 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total de 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No efectius 

Controls generals TI 47 13 19 79

Controls de procés de vendes 26 7 6 39

Controls de procés de despeses 28 3 2 33

Total de controls avaluats 
101 23 27 151

66,9% 15,2% 17,9% 100,0%

Figura 2 – Total de controls avaluats 
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Figura 3 – Total de controls avaluats 

  

Efectius
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Parcialment 
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4. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

4.1 Descripció general 

Hem estructurat el treball realitzat en tres grans blocs: 

- Revisió dels controls generals establits en els sistemes d’informació que donen 
suport als processos de gestió revisats i a la gestió econòmica i financera. 

Puix que els sistemes d’informació generals de CACSA suporten els processos 
de gestió i les aplicacions informàtiques revisades, l’auditoria ha inclòs l’anàlisi 
dels controls generals de l’entorn de tecnologies de la informació que 
estableixen un marc general de confiança respecte al funcionament dels controls 
en els processos i les aplicacions de gestió. 

Per a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions informàtiques és 
requisit fonamental que els controls generals de l’entorn de TI de l’entitat siguen 
efectius i, per tant, permeten de garantir el bon funcionament d’aquells, ja que 
altrament no es podrà confiar en els controls automàtics enclosos en aquestes. 

- Revisió dels controls interns dels processos de gestió d’ingressos per venda 
d’entrades i de despeses i compres. 

La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les aplicacions i 
l’eficàcia dels controls garanteixen la correcta execució dels processos de gestió 
revisats, i mitiguen el risc d’errors i irregularitats, garantint la validesa, la 
integritat i l’exactitud de la informació. En síntesi, el procediment que hem 
seguit ha consistit en el següent: 

1r. Adquirir una comprensió adequada dels processos de gestió auditats i 
identificar els riscs que hi ha en cada fase d’aqueixos processos i els 
controls que CACSA ha posat en pràctica; conèixer i entendre els 
sistemes informàtics concernits, els fluxos de dades que generen les 
operacions i com impacten en els estats financers. 

2n. Analitzar tant els controls automàtics enclosos en les aplicacions 
informàtiques com els controls manuals establits per a mitigar els riscs 
que hi haja. 

El propòsit d’aqueixa avaluació és determinar si els controls posats en 
pràctica en els processos són suficients i són eficaços en disseny (estan 
dissenyats adequadament per a cobrir els riscs d’errors en els estats 
financers en cadascun dels processos analitzats), identificant els controls 
rellevants o controls clau. 

3r. Comprovar mitjançant les proves d’auditoria oportunes si els controls 
clau seleccionats són eficaços en el seu funcionament operatiu. 
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- Realització de proves massives de tractament de dades, destinades a verificar 
la integritat i coherència de la informació associada a la gestió dels ingressos per 
venda d’entrades i el seu reflex en la comptabilitat. 

Des del punt de vista tècnic, l’auditoria s’ha centrat especialment en l’aplicació SAP 
ERP (i les bases de dades i sistemes operatius subjacents), atès que és l’aplicació 
informàtica que dóna suport principal tant a l’execució del procés de gestió de les 
despeses, compres i inversions de la societat com al procés comptable; també ha estat 
objecte de revisió especial l’aplicació informàtica de venda i reserva d’entrades 
Colossus (i les bases de dades i sistemes operatius subjacents), que, juntament amb 
SAP, suporta el procés de gestió dels ingressos per venda d’entrades. 

El treball s’ha dut a terme d’acord amb les normes tècniques d’auditoria següents: 

- “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats per la Comissió de 
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol. 

- “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. 

- Els principis i les normes d’auditoria de sistemes d’informació 
internacionalment acceptats; en particular, els definits per l’Associació per a 
l’Auditoria i Control dels Sistemes d’Informació. 

L’auditoria l’ha realitzada personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes, amb la 
col·laboració d’experts independents externs. 

Totes les deficiències de control intern observades i les recomanacions s’han comunicat 
íntegrament i detalladament als òrgans directius de la societat. 

4.2 Revisió dels controls generals de TI (CGTI) 

Els controls generals són les polítiques i els procediments que s’apliquen a la totalitat o 
a gran part dels sistemes d’informació de l’entitat, incloent-hi la infraestructura 
tecnològica del sistema d’informació auditat (que hem representat gràficament en la 
figura 6). 

El propòsit dels controls generals en un entorn informatitzat és establir un marc 
conceptual de control general sobre les activitats del sistema informàtic i assegurar 
raonablement la consecució dels objectius generals de control intern i el correcte 
funcionament dels controls d’aplicació. 

Els controls generals afecten tots els nivells dels sistemes d’informació, encara que 
estan relacionats amb molt major intensitat amb aquells nivells de caràcter general que 
afecten tota l’organització i els sistemes TI. És a dir que els controls generals es poden 
establit en els nivells següents: 
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- Nivell de l’entitat 

Els controls a aquesta escala es reflecteixen en la manera de funcionar d’una 
organització, i inclouen polítiques, procediments i altres pràctiques d’alt nivell 
que marquen les directrius de l’organització. Són un component fonamental del 
model COSO3 i han de tenir en compte les operacions TI que suporten la 
informació financera. La identificació dels CGTI s’ha d’integrar en l’avaluació 
general de controls realitzada en l’àmbit d’entitat. 

Aquests controls tenen influència significativa sobre el rigor amb què el sistema 
de control intern és dissenyat i opera en el conjunt dels processos. L’existència 
d’uns CGTI rigorosos a aquesta escala, com són, per exemple, unes polítiques i 
procediments ben definits i comunicats, sovint suggereixen un entorn de control 
més eficaç i fiable. En sentit contrari, les organitzacions amb uns controls dèbils 
a aquesta escala és més probable que tinguen dificultats a l’hora de realitzar 
activitats de control regularment. 

- Nivell dels processos i aplicacions de gestió 

Els processos de gestió són els mecanismes que utilitza una entitat per a 
desenvolupar la seua activitat i prestar un servei als seus destinataris o usuaris. 
Les entrades, el processament i les eixides són aspectes dels processos de gestió, 
que com més va estan més automatitzats i integrats en complexos sistemes 
informàtics. 

Una vegada revisats els CGTI a escala de l’entitat i dels sistemes informàtics 
generals, cal avaluar i comprovar la seua eficàcia en aquells processos i 
aplicacions que seran revisades, abans de fer treball d’auditoria sobre els seus 
controls d’aplicació. 

Els controls generals a aquesta escala consisteixen en les polítiques i 
procediments establits per a controlar determinats aspectes relacionats amb la 
gestió de la seguretat lògica, controls d’accés i gestió de la configuració i dels 
usuaris. 

- Nivell dels sistemes informàtics 

Els serveis de tecnologia de la informació constitueixen la base de les 
operacions de la societat i els presta el conjunt de l’organització. Normalment 
inclouen la gestió de xarxes, la gestió de bases de dades, la gestió de sistemes 
operatius, la gestió d’emmagatzematge, la gestió de les instal·lacions i els seus 
serveis i l’administració de seguretat. 

Els controls a aquesta escala els formen els processos que gestionen els 
recursos específics dels sistema TI relacionats amb el seu suport general o amb 
les aplicacions principals. 

                                                                 
3  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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Aquests controls són més específics que els establits en l’àmbit d’entitat i 
normalment estan relacionats amb un tipus determinat de tecnologia. Aquest 
àmbit inclou tres àmbits tecnològics menors que cal avaluar separadament: 

- Sistemes de gestió de les bases de dades 

- Sistemes operatius dels servidors i de xarxa 

- Infraestructura física 

Tenint en consideració els diferents nivells que conformen el sistema d’informació de 
CACSA, la revisió dels CGTI s’ha estructurat en les àrees que detallem tot seguit i s’ha 
concretat en l’anàlisi dels aspectes següents, que inclouen 79 controls rellevants 
identificats: 

A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal d’àrea TI 

- Anàlisi de l’estructura organitzativa 

- Descripció formal de funcions i responsabilitats 

A.2 Planificació, polítiques i procediments 

- Planificació i gestió de projectes TI significatius 

- Identificació de tasques crítiques 

- Polítiques i procediments de seguretat establits per al control de la 
infraestructura TI 

A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

- Document de seguretat 

- Fitxers notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 

- Informe de l’última auditoria biennal del Reglament de Mesures 
de Seguretat 

B Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes 

B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 

- Segregació de funcions 

- Procediment d’aprovació final i traspàs a producció de canvis 
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- Personal amb accés a l’entorn de producció 

C Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 

- Procediment de gestió de rendiment operatiu i capacitat dels 
equips 

- Planificació i gestió de processos programats 

- Procediment de gestió d’incidències (Help-Desk) 

- Aplicacions d’antivirus 

- Inventari de maquinari i programari. Control d’instal·lacions 

C.2 Seguretat física 

- Mesures de protecció mediambiental: protecció física d’equips, 
sistemes antiincendis, controls de temperatura, revisions 
periòdiques, etc. 

- Controls d’accés: gestió i control d’accés físic a las instal·lacions 

C.3 Serveis externs 

- Contractes de manteniment establits en l’àmbit informàtic 

- Gestió de proveïdors (aplicacions) 

D Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 

- Entorn de xarxa i seguretat perimetral 

- Avaluació de les mesures de seguretat de la xarxa perimetral 

D.2 Procediments de gestió de drets d’accés a les aplicacions 

- Gestió d’altes/baixes/modificació d’usuaris 

- Directives de contrasenyes 

- Directives d’auditoria 

- Perfils d’usuari 
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D.3 Procediments de gestió de drets d’accés als sistemes i SGBD 

- Gestió i control de accessos de usuaris privilegiats en l’entorn de 
producció dels servidors i bases de dades que donen suport a las 
aplicacions 

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

- Planificació de còpies de seguretat i monitoració 

- Procediments formalitzats per a realitzar i restaurar còpies de 
seguretat 

- Custòdia interna/externa de suports de còpia 

E.2 Plans de continuïtat 

- Pla de contingències 

4.3 Revisió dels processos i aplicacions de gestió 

Com ja hem indicat, l’objectiu de la revisió ha consistit a avaluar els procediments de 
gestió i de control intern, tant manuals com automatitzats, establits sobre les aplicacions 
corporatives (SAP ERP i Colossus) com a procés, analitzant l’alineament dels controls 
establits amb els riscs identificats, és a dir l’eficàcia dels controls per a mitigar aquests 
riscs. 

Basant-nos en això, hem fet una anàlisi de l’entorn de control, dels riscs identificats, 
dels procediments de gestió, de les activitats de control i dels controls establits. També 
hem analitzat els mecanismes de monitoració dels controls. 

El treball d’anàlisi i avaluació de controls establits en els processos de gestió l’hem 
focalitzat especialment en el procés d’ingressos. Del procés de gestió de despeses n’hem 
fet una actualització del coneixement d’aquest i dels controls associats i també un 
seguiment de les incidències i recomanacions que es feien en l’auditoria de sistemes 
anterior, corresponent a l’exercici de 2008. 

Les principals activitats executades en aquesta fase són les següents: 

- Anàlisi de processos, subprocessos i les seues funcionalitats. 
- Avaluació de requeriments i identificació de riscs. 
- Establiment d’objectius de control. 
- Identificació de controls. 
- Elaboració de matrius de riscs i controls incloent-hi els detalls de les activitats de 

control. 
- Seguiment de transaccions. 
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- Prova de controls (automàtics i manuals) i de rutines mitjançant tècniques 
d’auditoria assistida per ordenador. 

- Anàlisi de la traçabilitat d’esdeveniments (log, registres d’esdeveniments, etc.). 
- Gestió d’incidències. 
- Integritat de la informació. 
- Anàlisi de la segregació de funcions. 

4.4 Realització de proves massives de tractament de dades 

Són destinades a verificar la integritat i la coherència entre la informació associada a la 
gestió dels ingressos per venda d’entrades i el seu reflex en la comptabilitat. 

Inclouen l’anàlisi de la interfície (processos d’enviament i recepció d’informació) entre 
Colossus i SAP. 
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4.5 Criteris d’avaluació dels controls interns 

Per tal de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, els hem categoritzats en tres 
nivells: efectiu, parcialment efectiu i no efectiu. 

Aquests nivells de compliment són representats pels símbols següents, per a visualitzar 
l’eficàcia del control d’una manera més intuïtiva i fàcil: 

Simbologia Estat Descripció 

 
Efectiu 

El control s’ha implantat totalment i no presenta cap 
mena de debilitat. 

 
Parcialment efectiu 

El control no s’ha implantat del tot o presenta alguna 
debilitat. 

 
No efectiu 

El control no s’ha arribat a implantar o es fa un control 
irregular de l’activitat. 

Figura 4 

4.6 Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions emeses com a resultat del treball es basen en les deficiències de 
control intern detectades. Les hem categoritzades d’acord amb els criteris de risc i cost 
d’implantació del control. 

El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la implantació de les 
recomanacions es basa en el risc potencial que representa la incidència4 detectada. Les 
primeres actuacions que caldrà portar a cap seran aquelles que mitiguen els riscs de 

                                                                 
4  Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes:  

7. Avaluació de les incidències detectades 
Les incidències detectades en la revisió dels CGTI es classifiquen de la manera següent: 
- Hi ha una deficiència de control intern quan el disseny o el funcionament d’un 

control no permet al personal de l’entitat o a la direcció d’aquesta, en el curs ordinari 
de les operacions, de prevenir o detectar errors o irregularitats en un termini 
raonable. Es pot tractar d’una deficiència de disseny (quan un control necessari per a 
assolir l’objectiu de control manca o no s’ha dissenyat adequadament) o de 
deficiències de funcionament (quan un control adequadament dissenyat no opera 
com deuria o la persona que l’executa no ho fa eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, o una 
combinació de deficiències, que afecten adversament la capacitat de l’entitat per a 
iniciar, autoritzar, registrar, processar o reportar informació financera o 
pressupostària de manera fiable, conformement als principis o normes comptables i 
pressupostàries aplicables. Hi ha una probabilitat més que remota que una 
manifestació errònia en els comptes anuals, que no és clarament trivial, no siga 
previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control intern o una 
combinació de més d’una, respecte a les quals hi ha una possibilitat raonable que 
una manifestació errònia significativa en els comptes anuals no siga previnguda o 
detectada i corregida en el termini oportú. 
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nivell alt; seguidament, caldria actuar sobre les accions que mitiguen riscs de nivell 
mitjà, i, en darrera instància, s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscs de nivell 
baix. 

També s’assenyala una indicació del cost o complexitat d’implantació del control 
suggerit, de manera que es puga fer una avaluació cost/benefici de cadascuna de les 
recomanacions proposades. 

Detallem tot seguit el criteri de categorització emprat: 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte potencial 
de la incidència 
detectada 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que poden arribar 
a afectar de manera molt significativa el control intern o la 
integritat de la informació. 

Mitjà 
Aspectes de control o deficiències significatives que no 
representen una bona pràctica i que podrien repercutir en el 
sistema de control intern o en la integritat de les dades. 

Baix 
Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, però que, al nostre 
entendre, la direcció de la societat les ha de tenir en compte. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que 
l’organització ha de 
destinar a 
l’execució de 
l’acció recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa, que requereix un temps d’implantació més llarg o 
un cost alt. 

Mitjà 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat.  

Baix 
Aspecte de control o deficiència que té una solució fàcil i 
ràpida de resoldre. 

Figura 5 
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5. RESUM GENERAL 

5.1 Descripció de l’entorn tecnològic 

Els principals sistemes que suporten els processos de gestió objecte de revisió són 
l’aplicació SAP ERP i l’aplicació de venda i reserva d’entrades Colossus: 

 SAP ERP: CACSA disposa dels mòduls relatius a Finances i Comptabilitat (FI/CO), 
Vendes (SD), Compres (MM), Gestió de Projectes (PS) i Manteniment 
(PM). 

També s’ha començat a utilitzar el mòdul SAP CRM per a gestionar les 
relacions amb els clients. 

L’aplicació disposa d’Oracle 10g com a sistema gestor de base de dades i 
d’AIX com a sistema operatiu. 

Els sistema operatiu de la xarxa és Windows Server 2003. 

 Colossus: És l’aplicació informàtica emprada per a gestionar la reserva i la venda 
d’entrades; és de desenvolupament propi i està en funcionament des del 31 
de desembre de 2008. 

L’aplicació disposa d’Oracle 10g com a sistema gestor de base de dades i 
d’AIX com a sistema operatiu. 

Visualment, l’entorn auditat ha estat el següent: 

 

Figura 6 
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Amb relació a la seguretat lògica de la xarxa corporativa, hi ha implantades mesures per 
a prevenir i detectar amenaces tant internes com externes. Internament s’ha segmentat la 
xarxa en diverses VLAN, aïllant els servidors i serveis sensibles de la Societat i també 
diferents xarxes d’usuari segons les necessitats i l’ús. Heus ací algunes de les 
característiques de la xarxa: 

- Xarxes redundades: l’entitat disposa de línies de comunicació redundades 
mitjançant radioenllaç. 

- Accessos remots: són controlats mitjançant protocols de comunicació segurs. 

- Arquitectura de seguretat: es disposa d’elements de seguretat perimetral utilitzats 
per a filtrar i controlar tràfic entrant/sortint de l’entitat. Aquests elements de 
xarxa realitzen funcions de tallafoc, de filtre antiinundació, de protecció contra 
programari maliciós, de control de continguts i de control de connexions de 
xarxa privada virtual. 

La Societat assenyala en el seu informe de gestió de l’exercici de 2010 que des del 
Departament de Sistemes s’ha treballat bàsicament a desenvolupar i optimitzar el 
sistema de virtualització emprat per a consolidar la major part d’aplicacions i sistemes 
informàtics. Aquesta virtualització dels sistemes està permetent de reduir els costs 
d’espai d’emmagatzemament i recursos necessaris per a millorar el rendiment de les 
aplicacions. De més a més, permet de gestionar el centre del procés de dades com un 
conjunt de recursos o agrupació de tota la capacitat de processament, memòria, xarxa i 
emmagatzematge disponible en la infraestructura. 

CACSA ha formalitzat una política de seguretat de la informació aplicable a tot el 
personal de l’organització i ha establit un Comitè de Seguretat d’Informació encarregat 
de revisar i fer el seguiment dels esdeveniments relacionats amb la seguretat de la 
informació. 

Hem observat un alt grau de conscienciació i orientació al control intern dels sistemes 
d’informació. Es manté vigent la certificació del SGSI ISO 27001. 

5.2 Controls generals de TI 

L’objectiu principal de la revisió ha estat obtenir una visió del grau d’eficàcia dels 
CGTI que hi ha en CACSA. El treball realitzat en l’auditoria de sistemes d’informació 
anterior ha constituït una font d’informació important en aquesta fase. Hem analitzat i 
fet el seguiment de les recomanacions efectuades en l’informe de l’exercici de 2008 i 
hem analitzat en profunditat els canvis realitzats en els processos i procediments de 
control des d’aquella revisió. 
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El gràfic següent mostra l’alt grau de compliment dels 79 controls generals que hem 
revisat en l’auditoria, cosa que indica que hi ha un satisfactori entorn general de control 
en l’entitat: 

 
Figura 7 – Eficàcia dels CGTI 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total de 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No efectius 

Marc organitzatiu 7 2 0 9

Gestió de canvis 4 0 2 6

Operacions TI 17 2 2 21

Seguretat lògica 16 7 13 36

Continuïtat de servei 3 2 2 7

Total de CGTI 
47 13 19 79

59,5% 16,5% 24,0% 100,0%

Figura 8 – Eficàcia dels CGTI 

Sense perjudici del satisfactori entorn general de control que hi ha en els sistemes 
d’informació, els principals aspectes susceptibles de millora que hem identificat després 
de fer la revisió es poden sintetitzar en els quinze punts següents: 
  

Efectius
47Parcialment 

efectius
13

No efectius
19



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, SA. Exercici de 2010 

- 23 - 

Marc organitzatiu 

1r. L’entitat disposa d’un Pla Estratègic de Sistemes de Tecnologies de la 
Informació i Telecomunicacions, elaborat per l’Àrea de Sistemes de la 
Informació, en el qual s’especifiquen els objectius estratègics de l’Àrea i les 
accions que cal abordar a mitjà termini per a atènyer-los. Ara bé, la direcció no 
ha aprovat formalment aquest pla. 

2n. CACSA ha emprès accions encaminades al compliment de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades 15/1999. Tanmateix, no ha portat a cap l’adequació a les 
mesures tècniques, legals i organitzatives establides en el reglament que la 
desplega (RD 1720/2007); per tant, no ha complit amb tots els requisits que 
estableix aquesta normativa. Així mateix, hem observat que les auditories 
biennals obligatòries que s’han fet fins ara no són prou completes. 

Referent a això, val a dir que l’entitat ha iniciat el 2011 un projecte, en 
col·laboració amb un proveïdor extern, per a completar l’adequació a la 
normativa vigent. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

3r. La documentació i el seguiment dels canvis efectuats en les aplicacions 
analitzades (Colossus i SAP) són registrats i gestionats mitjançant l’eina eMas. 
Amb relació a la documentació registrada, hem pogut verificar que no es disposa 
de cap formulari o registre estàndard per a recopilar l’acceptació formal dels 
usuaris sol·licitants. 

D’altra part, la documentació de les proves efectuades sobre els canvis abans del 
seu traspàs a producció no és prou detallada ni formalitzada. 

4t. El transport a producció dels canvis efectuats en les aplicacions el fan els usuaris 
desenvolupadors, cosa que no garanteix una adequada segregació de funcions. 

Operacions dels sistemes d’informació 

5è. La sala que conté els servidors de l’entitat (CPD) disposa d’una sèrie de mesures 
de control mediambiental establides per a minimitzar el risc de contingències en 
l’emplaçament. Amb tot, hem observat que no hi ha sistemes automàtics 
d’extinció d’incendis ni sensors de fum. De més a més, hem advertit que hi ha 
material obsolet i inflamable en la sala contigua a la sala de servidors, cosa que 
representa un risc potencial. 

Amb relació al control d’accés a la sala, hi ha mesures de control per a evitar que 
hi entre personal no autoritzat, si bé hem pogut verificar que les portes d’accés, 
tant la principal de vidre com la secundària de fusta, a causa de la poca robustesa 
que tenen, no garanteixen completament l’estanquitat de la sala i la restricció 
d’accés. 
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Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

6è. El procediment existent relatiu a les altes, les baixes i les modificacions 
d’usuaris no segueix un flux clar d’autoritzacions. 

Amb relació a la gestió d’usuaris del directori actiu, hem pogut verificar que hi 
ha un nombre significatiu d’usuaris amb un període d’inactivitat superior a tres 
mesos. 

També hem observat que hi ha usuaris en SAP amb un període d’inactivitat 
superior a tres mesos. 

7è. Les polítiques de contrasenyes, amb caràcter general, no són tan robustes com 
recomanen les millors pràctiques en la matèria. 

Es poden optimitzar en el directori actiu establint un historial de contrasenyes. 
Per altra banda, la directiva de bloqueig no és completament efectiva, ja que el 
compte es desbloqueja automàticament al cap de cinc minuts. 

En els sistemes AIX que contenen les bases de dades de Colossus i de SAP, tot i 
ser entorns a què accedeix exclusivament personal del departament TI, no s’han 
establit paràmetres de contrasenyes com ara caducitat, longitud mínima, història 
o llindar de bloqueig. 

Els sistemes gestors de bases de dades Oracle que contenen les dades de les 
aplicacions SAP i Colossus no disposen tampoc d’una directiva de contrasenyes 
robusta. Per altra banda, hem verificat que no es monitoren esdeveniments i que 
no s’han configurat els paràmetres relatius a les directives d’auditoria. 

8è. No s’han restringit adequadament les possibilitats d’accés remot a ERP SAP. 
Recomanem de delimitar els usuaris que tenen aquesta mena d’accés als 
sistemes de gestió. 

9è. Respecte a la gestió d’usuaris en SAP, hem observat que hi ha usuaris finals amb 
accés a diverses transaccions crítiques del sistema. 

10è. Hem detectat alguns usuaris amb conflicte de segregació de funcions en el 
sistema SAP. 

11è. Amb relació a la configuració de seguretat de SAP, hi ha punts de millora 
relatius a la parametrització de seguretat, com ara la restricció del nombre de 
començaments de sessió per usuari (o terminal), el període de caducitat de 
contrasenyes i el tancament automàtic de sessió per inactivitat. 
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Continuïtat del servei 

12è. Hi ha procediments operatius per a fer còpies de seguretat i restaurar-les, encara 
que no s’ha documentat un pla detallat que reflectesca l’estratègia que l’entitat 
segueix pel que fa a les còpies de seguretat. 

13è. La custòdia dels suports de còpies de seguretat es fa de manera interna i les 
còpies s’emmagatzemen en el robot de còpies del CPD. Amb periodicitat 
mensual s’extrau un joc de còpies i s’emmagatzema en una caixa de seguretat 
situada en el mateix edifici que el CPD. En cas de contingència, en la sala de 
servidors hi ha el risc de pèrdua d’informació de fins a un mes. 

14è. De més a més, com que no es fa una custòdia externa de les còpies de seguretat, 
en cas de contingència greu es podria veure seriosament afectada l’estratègia de 
recuperació i continuïtat del servei. 

15è. El pla de recuperació en cas de desastres no conté de manera detallada i 
completa l’estratègia de recuperació que l’entitat ha de seguir d’acord amb les 
necessitats de gestió ni tampoc una anàlisi dels riscs financers, operacionals, 
legals o d’imatge pública derivats de la interrupció del servei. 

En l’apartat 6.1 formulem quinze recomanacions correlacionades amb els punts 
anteriors. 

5.3 Procés de gestió dels ingressos per venda d’entrades 

En aquesta auditoria hem posat èmfasi en l’anàlisi del procés de gestió dels ingressos 
per venda d’entrades en els centres de la Ciutat de les Arts i de les Ciències (el Museu 
de les Ciències, l’Hemisfèric i l’Oceanogràfic) per mitjà dels diversos canals, el seu 
cobrament i la seua comptabilització, i han estat objecte d’anàlisi detallada els riscs que 
hi pogués haver en el procés de gestió i els controls clau establits per a mitigar-los. 

S’han establit diferents canals de venda d’entrades en els diversos centres de CACSA, 
que presenten lleugeres diferències en els seus processos: 

 Canal intern: Venda en taquilla 
Venda en línia 
Venda telefònica 

 Intermediari: Plataformes bancàries (Serviticket, ServiCAM i ServiCaixa) 
Agències de viatges 
Hotels/empreses 

La venda d’entrades i tota l’operativa relacionada es gestiona per mitjà de l’aplicació 
informàtica Colossus. Aquesta aplicació està implantada des del 31 de desembre de 
2008 i ha estat desenvolupada internament amb la col·laboració de diversos proveïdors 
externs. 
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Independentment del canal de venda, tots els operadors interactuen amb l’aplicació 
Colossus, que registra totes les transaccions efectuades. 

L’aplicació Colossus disposa d’unes quantes interfícies d’entrada i eixida de dades: 

 Entrada:  El canal de venda en línia i les plataformes bancàries es connecten 
directament a l’aplicació per a gestionar les operacions de venda. 

 Eixida:  Les dades de les vendes generades en l’aplicació es traspassen 
diàriament a l’aplicació comptable SAP. 

Diàriament s’executa un procés programat en Colossus que genera un 
fitxer de text pla amb les vendes, els cobraments i la facturació diària. 
Aquest fitxer s’integra manualment en SAP per al registrar 
comptablement les operacions efectuades. 

En addició a això, el sistema Colossus genera un fitxer de text amb les 
altes, les baixes o les modificacions de clients a fi de traspassar aquesta 
informació a l’entorn SAP. 

El gràfic següent mostra el grau de compliment dels 39 controls interns que hem revisat 
en el procés de gestió de venda d’entrades, el nivell de control del qual es pot considerar 
satisfactori: 

 

Figura 9 - Eficàcia dels controls interns  
del procés de venda d’entrades 

Efectius
26

Parcialment 
efectius       

7

No efectius
6
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Els principals aspectes susceptibles de millora en el procés de gestió de venda 
d’entrades i en l’aplicació informàtica Colossus que hem identificat en la revisió 
efectuada els sintetitzem en els punts següents: 

1r. Les funcionalitats relatives a l’edició o modificació dels fitxers mestres 
principals en el sistema de reserva i venda d’entrades Colossus no s’han 
restringit exclusivament als usuaris o grups encarregats de gestionar-los. 

2n. Amb relació a la gestió dels clients, tant en SAP com en Colossus hem observat 
que no hi ha un control eficaç que permeta d’assegurar el registre únic de clients 
pels motius següents: 

- El sistema Colossus no permet de registrar un client amb un codi 
d’identificació fiscal (CIF), però permet de donar-hi d’alta clients sense 
introduir-ne el CIF. 

- En SAP el sistema avisa en cas que ja tinga registrat un CIF, però permet 
de continuar donant-hi d’alta el client. 

- No hi ha un control que garantesca el registre únic de clients (en SAP i 
Colossus), ja que és possible que un client estiga donat d’alta amb un 
identificador de Colossus i al seu torn registrat en SAP amb un 
identificador propi i distint del de Colossus. 

3r. Amb relació als processos d’autorització i aprovació de clients, hem observat 
que hi ha diversos procediments per a donar d’alta clients segons la tipologia 
d’aquests; el procés d’aprovació està molt distribuït per tal com hi ha diversos 
aprovadors o autoritzadors. No s’han establit controls periòdics per a revisar les 
altes i les modificacions de clients efectuades, tant en SAP com en Colossus, que 
permeten de garantir que el procés d’altes s’ha fet segons el que hi ha establit. 

Pel que fa a fitxers mestres clau de Colossus relatius a tarifes, descomptes, tipus 
de client i ràpels, són gestionats per diverses àrees funcionals. Les dades 
disponibles en aqueixos fitxers mestres els ha d’aprovar prèviament la direcció. 
Hem advertit que no s’ha establit cap procediment per a revisar periòdicament 
les dades dels fitxers mestres que garantesca que la informació que hi ha en el 
sistema es correspon amb les dades que la direcció ha aprovat. 

4t. En l’aplicació Colossus no es monitoren els canvis efectuats sobre els fitxers 
mestres principals, ja que no hi cap control sobre quin usuari ni en quin moment 
ha fet un canvi sobre un fitxer mestre. 

5è. En els mètodes de pagament establits per als clients definits com de 
prepagament, hem detectat que el sistema Colossus permet d’establir la forma de 
pagament de crèdit en el moment de fer l’ordre de venda, amb el risc de fer 
vendes a crèdit a clients per als quals no s’ha negociat el pagament ajornat; 
aqueix saldo per cobrar, doncs, és susceptible d’impagament. 
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6è. El sistema Colossus permet de fer la devolució parcial o íntegra d’una venda 
realitzada. En el cas de les vendes a crèdit, el sistema fa automàticament la 
devolució en aqueixa modalitat; en el cas de les vendes per prepagament, però, 
el sistema permet de seleccionar la forma de reintegrament. Malgrat que el 
sistema Colossus selecciona per defecte la forma de pagament utilitzada en la 
venda permet fer devolucions en una forma de pagament altra que l’emprada en 
la venda (al comptat o a crèdit). 

7è. Diàriament l’aplicació Colossus genera un fitxer amb la facturació per a ser 
traspassat a SAP. El procés d’importació en SAP es fa manualment, seleccionant 
el fitxer i carregant-lo. S’ha establit una sèrie de controls per a garantir la 
completesa, l’exactitud i la integritat de les dades carregades. Hem observat que 
el sistema SAP no disposa d’un control automàtic per a evitar que es carreguen 
fitxers duplicats. 

5.4 Procés de gestió de compres 

En l’informe de fiscalització de 2008 vàrem fer una revisió exhaustiva d’aquest procés 
de gestió. Com que des de llavors no hi ha hagut modificacions rellevants, en aquesta 
auditoria hem actualitzat el coneixement i hem revisat l’efectivitat dels controls clau 
analitzats aleshores. 

La gestió de les compres i inversions es fa íntegrament en el sistema SAP ERP de 
CACSA. 

El procés de compres difereix segons l’entitat encarregada de fer la comanda de 
compra: 

CACSA Per a totes les compres de CACSA, fora de les de l’Oceanogràfic, és el 
personal de la Societat qui inicia tots els procediments de gestió i els 
executa. 

Amb aquesta finalitat hi ha definit formalment, i aprovat per la Direcció, 
un procediment en el qual s’estableix el procés d’autorització i els 
requeriments necessaris per a fer obres, adquirir béns i contractar serveis. 

PRV La gestió de les compres de l’Oceanogràfic la realitza autònomament 
PRV, que n’és l’operador encarregat, el qual ha de notificar i sol·licitar 
autorització per a fer les compres. Paral·lelament, PRV ha de registrar en 
SAP les comandes corresponents, que han d’autoritzar i alliberar uns 
interlocutors determinats de CACSA. 

Des de CACSA es fa un seguiment de les comandes i les factures 
autoritzades a PRV verificant les possibles desviacions respecte als 
pressuposts acordats. Per tant, el procediment de gestió de les compres, 
amb algunes diferències respecte al procediment habitual de CACSA, 
concerneix persones clau de totes dues organitzacions. 
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Aquest procediment no es troba formalitzat. 

Com a resum del treball realitzat sobre aquest procés de gestió, en el qual s’han revisat 
33 controls interns, els gràfics següents mostren l’alt grau d’eficàcia dels controls, que 
es pot considerar satisfactori. 

Com que hi ha dos procediments diferenciats per a gestionar les compres, un de general 
i un altre per a les compres de l’Oceanogràfic, gestionades per PRV, mostrem 
separadament l’eficàcia operativa dels controls en cada cas: 

Figura 10 - Eficàcia dels controls interns del procés de compres 

Els principals aspectes susceptibles de millora en el procés de gestió de compres i en 
l’aplicació informàtica que hem identificat en la revisió efectuada són els següents: 

1r. El Departament de Compres controla manualment que les compres de cada 
departament no superen el pressupost que tinga assignat. Com que l’aplicació no 
fa automàticament aquest control, hi ha una certa possibilitat d’error humà. 

2n. Una vegada conciliades les factures i els pagaments que calga tramitar, es genera 
per mitjà de SAP un fitxer de transferències, amb el format establit, per a enviar-
lo a l’entitat bancària perquè faça el pagament. Hem comprovat que el fitxer 
generat per SAP és editable i podria ser modificat abans d’enviar-lo a l’entitat 
financera, cosa que representa un risc sobre la integritat i autenticitat de la 
informació. 

3r. El procediment per a gestionar les compres de l’Oceanogràfic (PRV) no ha estat 
aprovat formalment. 

4t. En tots dos processos (CACSA i PRV), el sistema permet de modificar els 
imports de les comandes de compres una vegada alliberades (aprovades) sense 
necessitat de tornar a passar de nou pel procés d’alliberament. 
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5.5 Resultats de les proves massives de dades 

Hem analitzat la interfície entre Colossus i SAP i hem fet una sèrie de proves destinades 
a verificar la integritat i la coherència de la informació associada a la gestió dels 
ingressos per venda d’entrades i el seu reflex en la comptabilitat. 

Els resultats de les proves han estat satisfactoris, i hem comprovat que la informació 
registrada en comptabilitat es correspon amb la informació processada per Colossus 
sense que hi hàgem detectat incoherències o diferències. 
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6. RECOMANACIONS 

A conseqüència dels controls no efectius o parcialment efectius que s’han observat en el 
curs de la revisió, es dedueix una sèrie de recomanacions encaminades a resoldre les 
deficiències de control intern detectades. 

6.1 Controls generals TI 

Resumim en el quadre següent les recomanacions més rellevants resultants de la revisió 
dels CGTI en la present auditoria i les que continuen vigents de l’auditoria anterior. 
Hem plantejat aquestes recomanacions a partir de les deficiències assenyalades en 
l’apartat 5.2, incloent una avaluació del risc que representen (segons els criteris 
exposats en l’apartat 4.6) i del cost o de la complexitat d’implantació de la recomanació. 
Seguint aquesta classificació, proposem les accions següents: 
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ID Àrea CGTI Recomanació  Risc Cost 

1 
Marc 

organitzatiu 
Atesa la importància del Pla Estratègic de Sistemes, cal que 
l’aprove la Direcció de CACSA. 

Mitjà Mitjà 

2 
Marc 

organitzatiu 
CACSA ha de completar l’adequació a l’LOPD d’aquells 
aspectes que n’estan pendents. 

Alt Mitjà 

3 Gestió de canvis
Cal documentar detalladament el registre dels canvis en SAP 
incloent l’aprovació del sol·licitant. 

Mitjà Baix 

4 Gestió de canvis
S’ha de garantir una adequada segregació de funcions en els 
traspassos a l’entorn productiu SAP dels canvis en les 
aplicacions. 

Mitjà Mitjà 

5 Operacions TI Cal augmentar els controls ambientals i de seguretat del CPD. Mitjà Mitjà 

6 Seguretat lògica
Cal millorar el procediment per a la gestió d’usuaris en els 
diversos entorns informàtics i fer que incloga un recurs per a 
revisar periòdicament els usuaris. 

Mitjà Mitjà 

7 Seguretat lògica
Cal millorar la configuració de les contrasenyes posant en 
pràctica una política de contrasenyes robustes en tots els 
entorns informàtics de CACSA. 

Mitjà Mitjà 

8 Seguretat lògica
Cal millorar aspectes de seguretat en serveis telemàtics i 
definir els usuaris amb accés remot mitjançant FTP al sistema 
AIX que suporta SAP. 

Mitjà Baix 

9 Seguretat lògica
Cal revisar i restringir els usuaris amb accés a transaccions 
crítiques de SAP.  

Mitjà Mitjà 

10 Seguretat lògica
Cal revisar els usuaris amb conflicte de segregació de 
funcions en SAP i adoptar les mesures correctores oportunes. 

Alt Alt 

11 Seguretat lògica
Cal enfortir la configuració de determinats aspectes de 
seguretat de l’entorn SAP. 

Baix Baix 

12 
Continuïtat del 

servei 
Cal millorar i completar els procediments de còpies de 
seguretat. 

Baix Baix 

13 
Continuïtat del 

servei 
Cal millorar el procediment de custòdia interna de suports de 
les còpies de seguretat. 

Alt Baix 

14 
Continuïtat del 

servei 
Cal establir un procediment de custòdia externa dels suports 
de les còpies de seguretat. 

Mitjà Mitjà 

15 
Continuïtat del 

servei 
Cal completar el Pla de Contingències Informàtiques i 
documentar detalladament les proves que s’han fet. 

Mitjà Mitjà 

Figura 11 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial que cal mitigar i cost de l’implantament de la mesura, 
assenyalats en l’apartat 4.6: 
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Figura 12 – Recomanacions CGTI prioritzades 

Aquesta figura conté tant les recomanacions detectades durant l’exercici de 2008 que 
continuen vigents com les detectades en la present auditoria. 

6.2 Procés de gestió d’ingressos per venda d’entrades 

Resumim en el quadre següent les recomanacions més rellevants resultants de la revisió 
del procés de gestió d’ingressos per venda d’entrades. Aquestes recomanacions han 
estat elaborades a partir de les deficiències assenyalades en l’apartat 5.3, amb inclusió 
d’una avaluació del risc que representen (segons els criteris que hem exposat en 
l’apartat 4.6) i del cost o la complexitat d’implantar la recomanació. Seguint aquesta 
classificació, proposem les accions següents: 
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ID Recomanació Risc Cost 

1 
Cal restringir els permisos d’edició dels fitxers mestres clau en Colossus 
relatius a clients, tarifes, descomptes, ràpels i tipus de client. 

Alt Baix 

2 
Cal establir un registre únic de clients per a SAP i Colossus o, alternativament, 
implantar controls automàtics que impedesquen discrepàncies entre els fitxers 
mestres de tots dos sistemes. 

Mitjà Baix 

3 
Cal formalitzar un procediment per a revisar periòdicament els fitxers mestres 
claus tant en SAP com en Colossus. 

Mitjà Baix 

4 
Cal formalitzar un registre d’auditoria per a monitorar les modificacions 
efectuades sobre els fitxes mestres clau de Colossus (clients, tarifes, 
descomptes, tipus de client i ràpels). 

Mitjà Baix 

5 
Cal restringir les formes de pagament per a clients de prepagament no 
permetent de pagar a crèdit. 

Mitjà Mitjà 

6 
Cal restringir la forma de pagament en devolucions a la mateixa utilitzada en la 
venda. 

Baix Baix 

7 
Cal establir un control per a eliminar la possibilitat de càrrega duplicada del 
fitxer de vendes general per Colossus. 

Mitjà Alt 

Figura 13 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial i cost de la implantació de la mesura, assenyalats en 
l’apartat 3.5: 
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Figura 14 – Recomanacions prioritzades del  

procés de gestió de venda d’entrades 
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6.3 Procés de gestió de compres 

Resumim en el quadre següent les recomanacions més rellevants resultants de la revisió 
del procés de gestió de compres. Aquestes recomanacions han estat elaborades a partir 
de les deficiències assenyalades en l’apartat 5.3, amb inclusió d’una avaluació del risc 
que representen (segons els criteris que hem exposat en l’apartat 4.6) i del cost o la 
complexitat d’implantar la recomanació. Seguint aquesta classificació, proposem les 
accinos següents: 

ID Recomanació  Risc Cost 

1 
Cal posar en pràctica un control de límit pressupostari dins el sistema 
SAP per al control pressupostari de CACSA. 

Mitjà Baix 

2 
Cal establir un control de conciliació del detall dels pagaments tramitats 
per l’entitat financera i els remesos per CACSA. 

Baix Baix 

3 Cal formalitzar el procediment de compres per a PRV. Baix Baix 

4 
Cal garantir el compliment de l’estratègia d’alliberament en cas de 
modificació de comandes ja alliberades (CACSA i PRV). 

Baix Mitjà 

Figura 15 

Com l’entitat ens ha informat, en el moment d’elaborar aquest Informe està en procés 
d’implantació la primera recomanació. 

El gràfic següent mostra la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial i cost d’implantació de la mesura, assenyalats en l’apartat 
3.5: 
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Figura 16 – Recomanacions prioritzades del procés de gestió de compres 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que es va acordar en el Ple de les Corts del dia 22 de desembre 
de 1986 i també de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà 
del qual tingué coneixement de l’esborrany de l’informe sobre l’auditoria d’eficàcia 
dels sistemes d’informació i de control intern de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, SA, l’esborrany esmentat es va trametre als gestors perquè, en el termini 
concedit, hi formulassen al·legacions. 

Una vegada transcorregut aquest termini, no s’han rebut al·legacions. 

 

 



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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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Entre les disposicions que regulen l’activitat de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana i que fonamenten el present Informe poden citar-ne: 

- L’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes (LSC), que estableix: 

 “Els informes referents als Comptes Generals hauran de pronunciar-se, 
necessàriament, sobre els següents punts: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord 
amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, material i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de forma econòmica eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’aconseguiment dels objectius prevists.” 

- L’article 7 de la Llei de Sindicatura de Comptes assenyala que “per al 
desenvolupament de les seues funcions, la Sindicatura de Comptes podrà 
utilitzar tots els mitjans adequats per a la consecució dels seus objectius, inclosos 
els de caràcter informàtic i la contractació d’experts. El Consell també podrà 
contractar amb empreses consultores o d’auditoria per al compliment del seu 
programa anual d’actuació”. 

 L’article 11.1 de la mateixa Llei estableix expressament que: “En l’exercici de la 
seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes proposarà les mesures que 
considere que han d’adoptar-se per a la millor gestió econòmica i administrativa 
del sector públic valencià, així com aquelles mesures més idònies per a 
aconseguir-ne un control més eficaç.” 

- L’article 58 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, 
estableix que “en l’exercici de la funció fiscalitzadora, s’avaluarà adequadament 
el control intern de les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades”. 

Per a complir de forma satisfactòria les seues funcions fiscalitzadores en els entorns 
tecnològics avançats on actualment operen i desenvolupen la seua activitat totes les 
institucions públiques, singularment en l’àmbit de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària, la Sindicatura de Comptes, com va quedar recollit en els objectius 
estratègics dels seus plans triennals, ha introduït en els últims anys noves eines 
informàtiques d’auditoria i ha desenvolupat metodologia de treball innovadora adaptada 
a les actuals circumstàncies en què ha d’exercir la seua activitat. 
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L’adopció de noves eines informàtiques i metodològiques, juntament amb 
l’aprofundiment en l’aplicació d’un enfocament d’auditoria basat en l’anàlisi dels riscs, 
permet a la Sindicatura ser més eficaç i eficient en la realització de les seues tasques 
fiscalitzadores; això es reflecteix, entre altres coses, en dos aspectes fonamentals: 

a) Proporcionar un major grau de seguretat als equips de fiscalització, en 
auditar la informació financera en entorns informatitzats, respecte de les 
garanties sobre la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat que ofereix aqueixa informació. 

 Aquest fet permet, conseqüentment, incrementar de forma notable el 
nivell de qualitat dels nostres informes de fiscalització de regularitat. No 
obstant això, tot i la seua importància per al pronunciament d’acord amb 
els apartats a) i b) de l’article 8.3 de l’LSC, el resultat d’aquest treball no 
necessàriament ha de recollir-se en aquests informes. 

b) Per a assolir l’objectiu anterior s’han de revisar exhaustivament els 
sistemes de gestió i de control intern de les entitats fiscalitzades, els seus 
procediments o processos de gestió més significatius, i avaluar l’eficàcia 
d’aquests sistemes i processos (tant manuals com informatitzats) en el 
compliment dels seus objectius de gestió i de control. 

 El resultat d’aquest treball, tot i estar subordinat a l’objecte principal de 
la fiscalització derivat dels apartats a) i b) de l’article 8.3 de l’LSC, 
permet atendre també el que preveuen els apartats c) i d) del mateix 
article, i aportar un important valor afegit addicional al treball de 
fiscalització. 

 Aquest treball pot ser de gran utilitat, no només als parlamentaris i 
ciutadans, destinataris finals de tots el informes de la Sindicatura, sinó, 
especialment, als gestors de les entitats fiscalitzades, ja que és el resultat 
d’un treball exhaustiu realitzat per un equip pluridisciplinari i inclou 
recomanacions que sens dubte han de contribuir a millorar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió i control intern de les entitats auditades. 

 Aquesta circumstància aconsella que les observacions, conclusions i 
recomanacions resultants es recullen de forma detallada en un informe 
separat de l’informe de fiscalització de regularitat. 

D’acord amb l’anterior, com a part de la fiscalització de l’exercici de 2010 de la 
Generalitat, s’ha realitzat una auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de 
control intern mitjançant els quals es gestiona la nòmina del personal sanitari de la 
Generalitat. 

En particular, s’ha revisat l’eficàcia dels control generals dels sistemes d’informació, i 
dels control implantats en les aplicacions informàtiques utilitzades per a donar suport al 
procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, així com el procés 
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de generació dels apunts comptables relacionats amb aquesta gestió que es traslladen a 
la informació financera. 

Un bon govern dels entorns de tecnologies d’informació (TI) en els quals, a través de 
les aplicacions informàtiques, es gestionen les principals activitats i processos de les 
institucions públiques és una qüestió de capital importància, donat el gran impacte que 
els dits sistemes i la seua constant actualització produeixen en una organització, en els 
seus processos de gestió, en la seua estructura organitzativa, cultura, presa de decisions, 
gestió de recursos, relació amb els usuaris, etc. 

Les aplicacions utilitzades per a gestionar la nòmina del personal sanitari de la 
Generalitat són un element essencial en l’activitat de la Generalitat i té un impacte molt 
significatiu en els comptes anuals. 

Per això, a més de perseguir objectius d’eficiència, els sistemes informàtics han de ser 
dotats de controls i mesures de seguretat adequats que estiguen alineats amb la 
informació que s’emmagatzema, processa i hi circula, tot minimitzant els riscs suportats 
fins al nivell que es considere assumible. 

1.2 Objecte de l’auditoria 

La nòmina del personal sanitari de la Generalitat és gestionat en la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat. 

La Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana crea l’Agència Valenciana de 
la Salut (d’ara endavant AVS) per a dur a terme una adequada gestió i administració del 
sistema valencià de salut i de la prestació sanitària de la Comunitat Valenciana. 

L’AVS és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la Conselleria de 
Sanitat, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les 
seues finalitats, que es regeix pel que disposa l’esmentada Llei i per les disposicions 
reglamentàries que en dicten en el seu desenvolupament. 

L’AVS inicia les seues activitats el 8 de maig de 2005, segons el que estableix el Decret 
25/2005, de 4 de febrer, del Consell, que aprova els seus Estatuts. L’AVS continua 
pressupostàriament i comptablement integrada en el Compte de l’Administració de la 
Generalitat, raó per la qual es fiscalitza de manera conjunta. 

Les dotacions pressupostàries de l’AVS es troben incloses dins de la secció 10 
“Sanitat”, servei pressupostari 02, i estan compostes pels programes de despesa que 
mostrem en el quadre 1, que inclou també el detall de les obligacions reconegudes en el 
capítol 1, “Despeses de personal”, per a cadascun dels programes de despesa en 
l’exercici de 2010. Al conjunt d’aquests programes els denominem PASCS (Programes 
d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat). 

Hi ha diversos factors que contribueixen a què la gestió de la nòmina sanitària siga 
particularment complexa i que els control interns establits en els sistemes d’informació 
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que suporten la seua gestió adquiresquen una importància molt significativa; entre els 
principals factors en podem citar: 

a) Elevat volum pressupostari 

 El capítol 1 de la Conselleria de Sanitat representa el 39,7% de les obligacions 
reconegudes totals d’aquesta Conselleria i el 45,% de les corresponents a tot el 
capítol 1 del Compte de l’Administració. El detall per programes pressupostaris 
és el següent, en milions d’euros: 

Programa pressupostari 
Obligacions 
reconegudes 

31320 Direcció General de Drogodependències 1,0 0,0%

41160 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient 1,0 0,0%

41222 Assistència sanitària 2.259,6 93,1%

41223 Prestacions farmacèutiques 2,0 0,1%

41224 Prestacions externes 0,0 0,0%

41225 Administració i serveis generals 4,6 0,2%

41226 Personal sanitari resident 99,2 4,1%

41227 Prestacions externes complementàries 0,0 0,0%

41228 Assistència sanitària de mitjana i llarga estada 59,2 2,4%

  Total de PASCS, capítol 1, “Despeses de personal” 2.426,6 100,0%

Figura 1 

b) Elevat nombre de perceptors 

 L’important volum pressupostari del capítol 1 es correspon amb l’elevat nombre 
de persones que presten els seus serveis en la Conselleria de Sanitat. D’acord 
amb la informació continguda en la memòria del Compte de l’Administració de 
la Generalitat de 2010, el volum de treballadors de les institucions sanitàries en 
aqueix exercici, la nòmina dels quals es gestiona a través de les aplicacions i 
sistemes objecte del present Informe, és el següent: 
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Categories Nre. de perceptors 

Alts càrrecs 0 

Personal funcionari i estatutari 29.989 

Personal laboral 295 

Personal eventual 0 

D’altres (interins, temporals, guàrdies, etc.) 42.612 

Total 72.896 

Figura 2 

 La plantilla (RLT) de la Conselleria de Sanitat representa un 39,0% del total de 
l’Administració de la Generalitat. 

c) Alt grau de substitucions i contractacions 

 La diferència entre l’RLT de la Conselleria (47.128 persones) i els perceptors de 
nòmina en 2010 (72.896 persones) és per causa de les característiques peculiars 
del sector i del personal sanitari entre les quals en podem assenyalar les 
següents: 

- Elevat nombre de substitucions quan, per distintes raons, són quasi 
automàtiques en molts casos i necessàries per a mantenir atés el servei. 

- Contractació de personal d’atenció continuada per a serveis amb altes 
càrregues de treball. 

 Aquestes característiques, juntament amb les del sistema retributiu del personal 
sanitari que inclou complements variables que es meriten mes a mes, motiven 
una alta “variabilitat” de la nòmina que queda reflectida també en les següents 
dades: es gestionen una mitjana de 8.000 nous contractes mensuals i el volum 
d’incidències anuals arriba a 1.500.000. 

d) Descentralització en la gestió dels assumptes de personal 

 En la gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat intervenen molts 
departaments de la Conselleria de Sanitat/AVS (CS/AVS). 

 A més a més dels diferents serveis dels departaments de salut que introdueixen 
les variacions de nòmina, els departaments que tenen majors responsabilitats en 
la gestió de la nòmina són els següents: 

- El Servei de Gestió Pressupostària de l’Àrea de Recursos Econòmics de 
la CS/AVS és el centre responsable de la gestió, en particular de 
l’aplicació NÒMINA i de la gestió centralitzada de la nòmina. 
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- L’Àrea d’informàtica, Telecomunicacions i Organització (AITO) és el 
centre directiu de suport de les tecnologies de la informació (TI) de la 
CS/AVS i en particular de les aplicacions que suporten la gestió de la 
nòmina. 

- La Intervenció General de la Generalitat i les seues intervencions 
delegades tenen assignada la responsabilitat sobre la fiscalització de les 
variacions de la nòmina. 

e) Diversitat de llocs i complexitat normativa 

 En funció del tipus de lloc de treball que ocupa, el personal que figura en la 
nòmina de les institucions sanitàries es classifica en: 

- Llocs de plantilla (LP). Són els treballadors que ocupen llocs en la 
plantilla oficialment aprovada de l’AVS. 

- Personal en formació (PF). Metges interns residents i d’altre personal en 
formació. 

- Atenció continuada (AC). Treballadors que ocupen llocs de treball creats 
per a cobrir guàrdies mèdiques. 

- Acumulació de tasques (AT). Llocs de treball creats en funció de 
necessitats concretes en determinades àrees o serveis. 

- Complements (CN). Es tracta de llocs creats per al personal sanitari 
estatutari ja jubilat al qual la normativa li reconeix un complement a la 
pensió de jubilació a càrrec de l’AVS o d’altre personal que no treballa 
en l’AVS però conserva drets de cobrament de determinats complements. 

 La normativa que regula el personal de les institucions sanitàries de la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat és molt diversa i, en funció del règim de 
personal aplicable, aquest personal pot ser funcionari, estatutari o laboral. 

 Les normes estatals més rellevants són les següents: 

- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal 
Estatutari dels Serveis de Salut. 

- Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions 
Sanitàries. 

- Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional 
de Salut. 

- Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març. 
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- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

f) Complexitat dels sistemes i aplicacions informàtiques que suporten el 
procés 

 Com detallem en els apartats següents, el procés de gestió de la nòmina 
involucra diverses aplicacions de gestió, sistemes operatius, de bases de dades i 
infraestructures de TI. La gestió d’aquests sistemes i de l’elevat nombre 
d’usuaris ubicats en moltes seus disperses geogràficament introdueix una gran 
complexitat en la seua gestió. 
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2. OBJECTIU I ABAST DE L’AUDITORIA 

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 amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2010, l’objectiu del present treball ha consistit a 
analitzar els sistemes d’informació i de control intern que suporten el procés de gestió 
de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat. 

Aquest treball inclou determinar si el grau d’eficàcia dels control existents en els 
sistemes d’informació, tant en les aplicacions informàtiques com en els procediments 
manuals, aporta un nivell de confiança raonable per a garantir la correcta execució dels 
processos de gestió de les nòmines i la seua adequada comptabilitat i per a reduir el risc 
d’errors o irregularitats. 

També hem comprovat si la informació generada pel sistema que s’incorpora a 
l’aplicació comptable té un grau suficient de garantia respecte a la seua validesa, 
integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat. 

A més a més, pretenem oferir mesures correctores a les possibles deficiències de control 
intern trobades en el curs de l’auditoria, per a la qual cosa formulem les pertinents 
recomanacions que contribuïsquen a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern 
i l’eficiència dels processos de gestió. 

L’abast de la present auditoria ha comprés: 

a) L’anàlisi del procés de gestió de les nòmines del personal sanitari incloent-hi les 
aplicacions i sistemes relacionats amb aquesta gestió així com la generació de la 
informació econòmica corresponent. A més a més, hem revisat la interfície1 amb 
l’aplicació comptable, que recull la informació subministrada per l’aplicació 
informàtica NÒMINA per a generar, juntament amb la resta d’informació 
econòmica, els comptes anuals de la Generalitat i l’AVS. 

 El procés de gestió de la nòmina abasta des de la fase de pressupost fins al seu 
pagament i possibles reintegraments, i inclou la generació de la informació 
econòmica relativa a aquests conceptes i la seua comptabilitat. 

 Donada l’amplitud i complexitat d’aquest procés de gestió, en el cas del personal 
sanitari, l’auditoria s’ha programat en diverses fases, i en aquest Informe 
l’anàlisi s’ha centrat principalment en el subprocés d’elaboració de la nòmina 
(que inclou la de gestió de les variacions de nòmina mensuals) i no s’han revisat 
en profunditat els control implantats en els subprocessos de gestió 
pressupostària, gestió de llocs de treball, persones, pagaments i reintegraments. 

                                                 
1 Una interfície és una utilitat que permet la transmissió d’informació entre dues aplicacions, sistemes o 

dispositius. En el present cas possibilita la transmissió de dades econòmics i comptables de l’aplicació 
informàtica de gestió de nòmina a l’aplicació comptable. 
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b) L’anàlisi dels sistemes d’informació que suporten la gestió de la nòmina del 
personal sanitari de la Generalitat i dels controls generals implantats en aquests 
sistemes d’informació. 

 En els cas dels control generals, la revisió quant als sistemes informàtics, que 
s’estructura en cinc àrees (vegeu apartat 4.2, Nivell dels sistemes d’informació 
A, B, C, D, i E), l’anàlisi s’ha centrat en les àrees de “Marc organitzatiu”, 
“Gestió de canvis en aplicacions i sistemes” i “Continuïtat de negoci”. 

 La revisió de les àrees d’“Operacions dels sistemes d’informació” i “Accés a 
dades i programes” s’ha limitat al subconjunt de controls que s’han considerat 
més rellevants d’acord amb l’objectiu i l’abast de la present auditoria. 

La revisió ha inclòs les següents aplicacions que suporten el procés de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat: 

NÒMINA 

És l’aplicació utilitzada per a gestionar el procés de nòmina del personal sanitari 
de la Generalitat. S’hi introdueix la informació sobre llocs de treball, 
complements retributius, altes i baixes de personal i les altres situacions que 
suposen variacions i incidències mensuals en la nòmina del personal sanitari. 

Genera els documents comptables per a traspassar a la comptabilitat derivats de 
les despeses de la nòmina, els rebuts de nòmina de cada treballador i els fitxers 
bancaris per a enviar a les entitats financeres per al traspàs de les quantitats 
líquides de les nòmines als treballadors. 

MASTÍN 

És una aplicació transversal de tota la Generalitat utilitzada per a la gestió 
d’expedients. És l’aplicació utilitzada per a la gestió de la creació, modificació i 
amortització dels llocs de treball als quals es pot incorporar un treballador per a 
ser inclòs en la nòmina del personal sanitari de la Conselleria de Sanitat. 

CIRO 

És l’aplicació utilitzada per a gestionar les dades personals dels treballadors dels 
llocs de treball. 

A més a més, hem analitzat de forma limitada unes altres aplicacions relacionades amb 
les anteriors: 

CRC (Catàleg de Recursos Corporatius) 

Aquesta aplicació gestiona els accessos dels usuaris a les aplicacions (CIRO i 
NÒMINA) que es fan servir per a la gestió de la nòmina, entre d’altres. 
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SIP (Sistema d’Informació Pressupostària) 

És l’aplicació a través de la qual es comptabilitzen els ingressos i despeses de la 
Generalitat. S’ha revisat la interfície amb l’aplicació NÒMINA. 

Des del punt de vista tècnic, l’auditoria s’ha centrat especialment en l’aplicació 
NOMINA (i les bases de dades i sistemes operatius subjacents) donat que és l’aplicació 
informàtica que dóna suport principal a l’execució del procés de gestió de la nòmina; 
també han sigut objecte de revisió limitada les aplicacions, CIRO, de gestió de llocs de 
treball i dades dels treballadors, MASTÍN, de gestió d’expedients, CRC, de gestió 
d’accessos i SIP, de gestió comptable. 

Aquesta auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern ha sigut 
realitzada conjuntament amb la fiscalització de regularitat que anualment realitza la 
Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals de Generalitat (l’informe dels quals 
s’inclou en el Volum I de l’Informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2010). Les incidències relacionades amb la revisió financera 
o del compliment de la legalitat, identificades en el curs de l’auditoria, es recullen en 
aquell informe. 

El disseny, implantació i bon funcionament dels controls en els processos de gestió i en 
els sistemes d’informació és una responsabilitat que correspon als òrgans de direcció de 
la Conselleria de Sanitat i de l’AVS. 

Les àrees de millora i recomanacions que es recullen en els següents apartats han sigut 
comunicades íntegrament i en detall als interlocutors amb la Sindicatura d’aquests 
departaments. Els hi han comunicat tant les fortaleses com els aspectes de millora i una 
proposta de plans d’accions correctores relatives als controls generals dels sistemes 
d’informació i a les aplicacions que suporten la gestió de la nòmina, per tal que puguen 
establir prioritats en la implantació d’accions correctores. 

S’ha de destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels departaments 
de sistemes d’informació i d’administració dels processos de gestió auditats ha sigut en 
tot moment completa (amb especial dedicació de l’AITO, del Servei de Gestió 
Pressupostària i dels departaments de salut de La Plana i La Fe), cosa que ha facilitat la 
bona marxa dels treball d’auditoria, el resultat dels quals recollim en el present Informe. 

Donades les limitacions inherents a qualsevol sistema de control intern i, en concret, 
dels control implantats en la CS/AVS, poden existir fets motivats per errors o 
irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 
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3. CONCLUSIÓ GENERAL 

D’acord amb els objectius i abast definits en l’apartat anterior, la present revisió ha 
considerat els controls existents en els sistemes d’informació i aplicacions 
informàtiques que donen suport al procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de 
la Generalitat, així com els aplicats sobre els procediments de gestió. 

Fruit d’aquest treball, podem concloure que el nivell de control aplicat sobre els 
sistemes d’informació aporta un grau de confiança raonable per a garantir la seua 
correcta execució, l’adequada comptabilitat de les transaccions realitzades i la integritat, 
disponibilitat i confidencialitat de la informació. 

No obstant això, durant la realització del treball hem identificat un conjunt de 
deficiències de control que detallem més endavant. Encara que hem pogut evidenciar 
que aquestes debilitats de control no s’han traduït en errors materials en els comptes 
presentats de l’exercici de 2010, la seua esmena permetria incrementar el nivell de 
control existent sobre els sistemes d’informació i els seus processos de gestió, 
administració i explotació, i en conseqüència reduir el risc d’errors o irregularitats. 

El següent quadre i gràfic mostra el raonable grau de compliment de la sèrie de controls 
que hem analitzat en la present auditoria (hem revisat 63 control de totes les àrees): 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total de 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No efectius / 
no verificables 

Controls generals TI 13 11 10 34 

Controls del procés nòmina 15 9 5 29 

Total de controls avaluats 
28 20 15 63 

44,4% 31,7% 23,8% 100,0% 

Figura 3 – Total de controls avaluats 

 

Figura 4 
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La interpretació de les dades que figuren en aquest quadre i en el gràfic sobre el nivell 
de control intern existent en l’Entitat i l’eficàcia global del sistema de control intern, ha 
de realitzar-se de forma conjunta amb la resta d’observacions detallades i 
recomanacions contingudes en els apartats següents del present Informe. 

Paral·lelament podem destacar que durant la realització del treball s’ha identificat una 
sèrie de fortaleses, que les principals són les que detallem tot seguit: 

- S’ha evidenciat un alt grau de compromís per part dels responsables del procés 
analitzat (servei de gestió pressupostària, departaments de salut, intervencions 
delegades i l’AITO) per la millora del control en la gestió de la nòmina del 
personal sanitari. 

- L’esquema organitzatiu de l’AITO i la seua ubicació en l’organigrama de 
l’Entitat garanteixen la seua independència de les àrees funcionals i possibiliten 
una adequada segregació de tasques. 

- Podem destacar l’esforç realitzat durant l’exercici de 2010 per a la millora 
d’aspectes clau, com ara la seguretat de la informació i la gestió de canvis en 
aplicacions, així com en la integració automatitzada de les aplicacions que 
suporten la gestió de la nòmina. 

- Des del punt de vista de la formalització d’un marc de control complet per la 
gestió dels sistemes d’informació, l’AITO ha posat en marxa distintes iniciatives 
orientades a la definició i aprovació de procediments que homogeneïtzen 
l’operativa i la implantació de les quals es preveu que incremente el nivell de 
control existent en l’actualitat. 

En aquest sentit cal que el suport existent des dels òrgans de direcció de la Conselleria 
de Sanitat/AVS per a escometre aquestes iniciatives es mantiga de manera continuada 
en el temps i, per a determinades iniciatives, aquest suport es veja reforçat. 

Pel que fa als aspectes de millora / deficiències de control identificats, tot seguit citem 
els que considerem més rellevants, que se’n poden consultar els detalls en seccions 
posteriors del present Informe: 

- Estan pendents de formalització les polítiques de seguretat de la informació de la 
Conselleria de Sanitat/AVS. Segons que s’ha informat, l’aprovació d’aquestes 
polítiques està pendent de la publicació de les polítiques generals de la 
Generalitat. És imprescindible que, per a obtenir els beneficis de la seua 
existència, la seua aprovació es realitze al més alt nivell de la Conselleria, que 
siguen publicades i comunicades a tots els usuaris dels sistemes d’informació. 

- Quant al compliment de normativa relacionada amb els sistemes d’informació, la 
Conselleria de Sanitat/AVS ha elaborat el document de seguretat per a la 
protecció de dades personals i ha realitzat una auditoria sobre la situació en 
2010. D’acord amb els resultats de la citada auditoria, existeixen punts pendents 
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per a la total adequació a les previsions de l’LOPD i la seua normativa de 
desenvolupament. 

 D’acord amb la informació facilitada s’ha iniciat un projecte per a implantar les 
mesures que permeten aconseguir aqueixa adequació i reagrupar els fitxers de 
dades personals i la seua inscripció en l’Agència de Protecció de Dades. 

- Quant al desenvolupament i manteniment d’aplicacions, tot i que s’han 
identificat procediments que suporten determinades fases del procés basats en 
les normes de MÈTRICA 3, la Conselleria de Sanitat/AVD no compta amb una 
metodologia formalitzada i implantada de manera homogènia que considere les 
tasques i controls per a aplicar en totes les etapes del cicle de vida de 
desenvolupament dels programes, per tal d’assegurar l’adequat funcionament de 
les aplicacions que suporten l’activitat. 

 De forma concreta, les limitacions associades a la falta d’una metodologia 
formalitzada de desenvolupament han derivat en debilitats en el nivell de control 
en etapes del cicle de vida del desenvolupament com ara l’aprovació de 
requeriments, la realització de proves o el passe a producció. 

 Encara que durant l’exercici de 2010 la CS/AVD no ha disposat d’una aplicació 
per a gestionar amb seguretat els desplegaments dels desenvolupaments 
d’aplicacions a l’entorn de producció o real, situació que comporta un risc sobre 
l’adequat funcionament de les aplicacions. D’acord amb la informació facilitada 
aquesta situació ha sigut resolta en 2010. 

- La CS/AVS té un pla de continuïtat de l’activitat referit a un sol dels processos i 
aplicacions rellevants per a la gestió sanitària (atenció ambulatòria/Abucasis). 
Sense perjudici de mantenir les mesures actualment adoptades, és important 
ampliar l’àmbit del pla de gestió de la continuïtat de l’activitat perquè abaste tots 
els processos de gestió i aplicacions crítiques realitzades per la CS/AVS. El pla 
ha de ser aprovat formalment pels alts òrgans de la Conselleria. 

- Quant als controls del procés de gestió de la nòmina hem verificat l’existència de 
validacions implantades en l’àmbit de les aplicacions, orientades a automatitzar 
gran part dels punts de control associats al procés. 

 No obstant això, existeixen riscs associats a la introducció de dades personals en 
determinats processos exempts de fiscalització prèvia, per als quals les 
aplicacions no consideren els controls necessaris per a cobrir-los (en 
substitucions realitzades amb personal de nou ingrés). En aquest sentit, des del 
Servei de Gestió Pressupostària han informat que hi ha una línia de treball per a 
cobrir aquesta debilitat. 

 També hem observat riscs no coberts adequadament en l‘assignació de 
complements de grup salarial a persones i en els control presencials de la jornada 
laboral. 
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En els apartats 5.2, 5.3 i 6 següents detallem, resumides, les àrees de millora i les 
recomanacions que se’n deriven, la implantació de les quals pot contribuir a incrementar 
l’ambient de control i a reduir la probabilitat i el risc d’existència d’incidències de 
control. 
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4. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

4.1 Descripció general 

El treball realitzat s’ha estructurat en tres grans blocs: 

- Revisió dels control generals establits en els sistemes d’informació que donen 
suport al procés de gestió revisat i a la gestió econòmica i financera. 

 Atés que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques revisades estan 
suportades pels sistemes d’informació generals de la Conselleria de Sanitat, 
l’auditoria ha inclòs l’anàlisi dels control generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació que estableixen un marc general de confiança respecte del 
funcionament dels control en els processos i aplicacions de gestió. 

 Per a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions informàtiques és 
requisit fonamental que els control generals de l’entorn de TI de l’Entitat siguen 
efectius i, per tant, permeten garantir el seu bon funcionament, ja que, en cas 
contrari, no es podrà confiar en els controls automàtics encastat en aquelles 
aplicacions. 

- Revisió dels control interns del processos de gestió de la nòmina del personal 
sanitari de la Conselleria de Sanitat. 

 La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les aplicacions i 
l’eficàcia dels control clau garanteixen la correcta execució dels processos de 
gestió revisats, i mitiguen el risc d’errors i irregularitats i garantir la validesa, 
integritat i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment seguit ha 
consistit a: 

1er. Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió auditat i 
identificar els riscs que hi ha en cada fase del procés i els controls que la 
Conselleria de Sanitat ha posat en pràctica; conèixer i entendre els 
sistemes informàtics concernits, els fluxos de dades que generen les 
operacions i com impacten en els estats financers. 

2on. Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les aplicacions 
informàtiques com els control manuals establits per a mitigar els riscs 
existents. 

 El propòsit d’aqueixa avaluació és determinar si els controls 
implementats en els processos són suficients i són eficaços en disseny 
(estan dissenyats adequadament per a cobrir els riscs d’errors en els estats 
financers en cadascun dels processos analitzats), i identificar els control 
rellevants o controls clau. 

3er. Comprovar, mitjançant les oportunes proves d’auditoria, si els controls 
clau seleccionats són eficaços en el seu funcionament operatiu. 
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- Realització de proves de tractament massiu de dades, destinades a verificar la 
integritat i coherència de la informació associada a la gestió de les despeses de 
personal i el seu reflex en la comptabilitat. 

El treball s’ha dut a terme d’acord amb les següents normes tècniques d’auditoria: 

- Principis i Normes d’Auditoria del Sector Públic, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol. 

- El manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

- Els principis i normes d’auditoria de sistemes d’informació 
internacionalment acceptats, en particular els definits per l’Associació 
per a l’Auditoria i Control dels Sistemes d’Informació. 

L’auditoria l’ha realitzada personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes, amb la 
col·laboració d’experts independents externs. 

Totes les deficiències de control intern observades i les recomanacions han sigut 
comunicades íntegrament i detallada als òrgans directius de l’Entitat. 

4.2 Revisió dels Controls  Generals de TI (CGTI) 

Els controls generals són les polítiques i procediments que s’apliquen a la totalitat o a 
gran part dels sistemes d’informació de l’Entitat, incloent-hi la infraestructura 
tecnològica del sistema d’informació auditat (que s’ha representat gràficament en la 
figura 7). 

El propòsit dels controls generals en un entorn informatitzat és establir un marc 
conceptual de control general sobre les activitats del sistema informàtic i assegurar 
raonablement la consecució dels objectius generals de control intern i el correcte 
funcionament dels controls d’aplicació. 

Els controls generals afecten tots els àmbits dels sistemes d’informació, tot i que estan 
relacionats amb molta major intensitat amb aquells àmbits de caràcter general que 
afecten tota l’organització i els sistemes TI. És a dir, els controls generals poden 
establir-se en els àmbits següents: 

- En l’àmbit de l’Entitat 

 Els controls en aquest àmbit es reflecteixen en la forma de funcionar d’una 
organització i inclouen polítiques, procediments i d’altres pràctiques d’alt nivell 
que marquen les pautes de l’organització. Són un component fonamental del 
model COSO2 i han de tenir en compte les operacions TI que recolzen la 

                                                 
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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informació financera. La identificació dels CGTI ha d’integrar-se en l’avaluació 
general de controls realitzada en l’àmbit de l’Entitat. 

 Aquests controls tenen influència significativa sobre el rigor amb què el sistema 
de control intern és dissenyat i opera en el conjunt dels processos. L’existència 
d’uns CGTI rigorosos en aquest àmbit, com ara, per exemple, unes polítiques i 
procediments ben definits i comunicats, amb freqüència suggereixen un entorn 
de control més eficaç i fiable. En sentit contrari, les organitzacions amb uns 
controls febles en aquest àmbit és més probable que tinguen dificultats a l’hora 
de realitzar activitats de control regularment. 

- En l’àmbit dels processos i aplicacions de gestió 

 Els processos de gestió són els mecanismes que fa servir una entitat per a 
desenvolupar la seua missió i prestar un servei als seus destinataris o usuaris. 
Les entrades, el processament i les eixides són aspectes dels processos de gestió 
que cada vegada estan més automatitzats i integrats en complexos sistemes 
informàtics. 

 Una vegada revisats els CGTI en l’àmbit de l’entitat i dels sistemes informàtics 
generals, se n’ha d’avaluar i comprovar l’eficàcia en aquells processos i 
aplicacions que han de ser revisades, abans de fer treball d’auditoria sobre els 
seus controls d’aplicació. 

 Els controls generals en aquest àmbit consisteixen en les polítiques i 
procediments establits per a controlar determinats aspectes relacionats amb la 
gestió de la seguretat lògica, control d’accés, gestió de la configuració i 
d’usuaris. 

- En l’àmbit dels sistemes informàtics 

 Els serveis de tecnologia de la informació constitueixen la base de les operacions 
de l’Entitat i són prestats a través de tota l’organització. Normalment inclouen la 
gestió de xarxes, la gestió de bases de dades, la gestió de sistemes operatius, la 
gestió de magatzematge, la gestió de les instal·lacions i els seus serveis i 
l’administració de seguretat. 

 Els controls en aquest àmbit estan formats pel processos que gestionen els 
recursos específics del sistema TI relacionats amb el seu suport general o amb 
les aplicacions principals. 

 Aquests control són més específics que els establits en l’àmbit de l’entitat i 
normalment estan relacionats amb un tipus determinat de tecnologia. Dins 
d’aquest àmbit hi ha tres camps tecnològics que s’han d’avaluar separadament: 

- Sistemes de gestió de les bases de dades (SGBD) 

- Sistemes operatius dels servidors i de xarxa 
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- Infraestructura física 

Tenint en consideració els diferents àmbits que conformen el sistema d’informació de 
gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, la revisió dels CGTI s’han 
estructurat en les àrees que detallem tot seguit i que concretem en l’anàlisi dels aspectes 
següents (que inclouen 38 controls rellevants identificats): 

A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal d’àrea TI 

- Anàlisi de l’estructura organitzativa. 

- Descripció formal de funcions i responsabilitats. 

A.2 Planificació, polítiques i procediments 

- Planificació i gestió de projectes TI significatius. 

- Identificació de tasques crítiques. 

- Polítiques i procediments de seguretat establits per al control de la 
infraestructura TI. 

A.3 Compliment normatiu 

- Document de seguretat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD). 

- Fitxers notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

- Informe de la darrera auditoria biennal del Reglament de Mesures 
de Seguretat de l’LOPD. 

- Elaboració de plans d’adaptació als Reials Decrets 3 i 4 de 2010, 
que aproven els Esquemes Nacionals de Seguretat (ENS) i 
Interoperabilitat (ENI). 

B Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes 

B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 

- Segregació de funcions. 

- Procediment d’aprovació final i traspàs a producció de canvis. 

- Personal amb accés a l’entorn de producció. 
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C Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 

- Procediment de gestió d’incidències (Help-Desk). 

- Aplicacions d’antivirus. 

C.2 Seguretat física 

- Controls d’accés: gestió i control d’accés físic a les instal·lacions. 

C.3 Serveis externs 

- Contractes de manteniment establits en l’àmbit informàtic. 

- Gestió de proveïdors (aplicacions). 

D Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

D.1 Protecció de dades i comunicacions 

- Entorn de xarxa i seguretat perimetral. 

D.2 Procediments de gestió de drets d’accés a les aplicacions 

- Gestió d’altes/baixes/modificacions d’usuaris. 

- Directives de contrasenyes. 

- Directives d’auditoria. 

- Perfils d’usuari. 

D.3 Procediments de gestió de drets d’accés als sistemes 

- Gestió i control d’accessos d’usuaris privilegiats en l’entorn de 
producció dels servidors i base de dades que donen suport a les 
aplicacions. 

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

- Planificació de còpies de seguretat i monitorització. 

- Procediments formalitzats per a la realització i restauració de 
còpies de seguretat. 
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E.2 Plans de continuïtat 

- Pla de continuïtat de l’activitat. 

- Pla de recuperació davant desastres. 

4.3 Revisió dels processos i aplicacions de gestió 

Com ja hem indicat, l’objectiu de la revisió dels processos i aplicacions de gestió ha 
consistit a avaluar els procediments de gestió i de control intern, tant de manuals com 
d’automatitzats, establits sobre les aplicacions corporatives per a la gestió de la nòmina 
(NÒMINA, SIT, CIRO, i MASTÍN) quant al procés, analitzant l’alineament dels control 
establits amb els riscs identificats, és a dir, l’eficàcia dels control per a mitigar aquests 
riscs. 

Basant-nos en l’anterior hem realitzat una anàlisi de l’entorn, dels riscs identificats, dels 
procediments de gestió, de les activitats de control i dels controls establits. D’altra 
banda, hem efectuat una anàlisi dels mecanismes de monitorització dels controls. 

Les principals activitats executades en aquesta fase són les següents: 

- Anàlisi de processos, subprocessos i les seues funcionalitats 

- Avaluació de requeriments i identificació de riscs 

- Establiment d’objectius de control 

- Identificació de controls 

- Elaboració de matrius de controls incloent-hi els detalls de les activitats 
de control 

- Prova de controls (automàtics i manuals) i/o de rutines mitjançant 
tècniques d’auditoria assistida per ordinador 

4.4 Realització de proves de tractament massiu de dades 

Estan destinades a verificat la integritat i coherència de la informació associada a la 
gestió de la nòmina i el seu reflex en la comptabilitat. 

Inclouen l’anàlisi de les interfícies NÒMINA – SIP i CIRO – NÒMINA de 
determinades taules mestres de l’aplicació NÒMINA i determinats conceptes dels rebuts 
de nòmina de l’exercici de 2010. 

4.5 Criteris d’avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests controls s’han 
categoritzat en els nivells “Efectiu”, “Parcialment efectiu” i “No efectiu/no verificable”. 
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Aquests nivells de compliment estan representats pel següents símbols, per a visualitzar 
l’eficàcia del control d’una manera més intuïtiva i fàcil: 

Simbologia Estat Descripció 

 
Efectiu 

El control s’ha implantat totalment i no presenta 
debilitats de cap mena. 

 
Parcialment efectiu 

El control no s’ha implantat del tot o presenta alguna 
debilitat. 

 
No efectiu o  
no verificable 

El control no s’ha arribat a implantar o es fa un control 
irregular de l’activitat o no es conserva cap prova del 
control. 

Figura 5 

4.6 Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades com a resultat del treball estan basades en les 
deficiències de control intern detectades. La seua categorització s’ha establit en funció 
dels criteris de risc i cost d’implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per a abordar la seua resolució es base en el 
risc potencial que representa la incidència3 detectada. Les primeres actuacions per a dur 
a cap seran aquelles que mitiguen els riscs de nivell alt. Seguidament s’hauria d’actuar 
sobre les accions que mitiguen els riscs de nivell mitjà i, en última instància, 
s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscs de nivell baix. 

També s’assenyala una indicació del cost o la complexitat d’implantar el control 
suggerit, de manera que es puga fer una avaluació cost/benefici de cadascuna de les 
recomanacions proposades. 
  

                                                 
3 Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes: 

 
7. Avaluació de les incidències detectades 

 Les incidències detectades en la revisió dels CGTI es classifiquen de la següent manera: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el funcionament d’un control no permet al personal 
de l’entitat o a la seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o detectar errors o irregularitats en 
un termini raonable. Poden ser deficiència de disseny del control (quan un control necessari per a aconseguir 
l’objectiu de control no existeix o no està adequadament dissenyat) o deficiència de funcionament (quan un control 
adequadament dissenyat no opera com va dissenyat o la persona que l’executa no ho realitza eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern,  una combinació de deficiències, que afecten 
adversament la capacitat de l’entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o reportar informació financera o 
pressupostària de forma fiable, conformement amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables i existeix una probabilitat que és més que remota que una manifestació errònia en els comptes anuals, 
que no és clarament trivial, no siga previnguda o detectada. 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control intern o una combinació d’elles, respecte de 
les que existeix una raonable possibilitat que una manifestació errònia significativa de les comptes anuals no siga 
previnguda o detectada i corregida en termini adient. 
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Tot seguit detallem el criteri de categorització emprat: 

Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
concorde amb 
l’impacte potencial 
de la incidència 
detectada. 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que 
poden arribar a afectar molt significativament el 
control intern o a la integritat de la informació. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives 
que no representen una bona pràctica i que podrien 
repercutir en el sistema de control intern o en la 
integritat de les dades. 

Baix 
Deficiències de control intern que no afecten 
aquest significativament, però que la direcció de 
l’entitat ha de tenir en compte. 

Cost 

Valoració 
aproximada o 
estimativa dels 
recursos que 
l’organització ha de 
destinar a 
l’execució de 
l’acció recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa o requereix un temps de implantació més 
llarg o un cost alt. 

Mitjà 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat.  

Baix 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
fàcil i ràpida. 

Figura 6 
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5. RESUM GENERAL 

5.1 Descripció de l’entorn tecnològic 

Els principals sistemes que suporten els processos de gestió de la nòmina del personal 
sanitari de la Conselleria de Sanitat objecte de revisió són l’aplicació NÒMINA, CIRO i 
MASTÍN. L’aplicació SIP reflecteix comptablement les despeses derivades de la gestió 
de la nòmina 

El suport tecnològic d’aquestes aplicacions és el següent: 

 - Utilitzen l’aplicació CRC com a frontal d’accés. 

- El magatzematge de dades i els servidors d’aplicació es basen en 
tecnologia Oracle. 

- El sistema operatiu sobre el qual operen les aplicacions és Solaris. 

- El sistema operatiu que controla els accessos a la xarxa és Window 
Server. 

Les dades comptables derivades de la gestió de la nòmina de Sanitat es traspassen 
mitjançant una interfície automatitzada a l’aplicació comptable SIP, que gestiona la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 

Figura 7 

Quant a les comunicacions, la xarxa de la Conselleria de Sanitat/AVS és un node la 
xarxa principal de la Generalitat, el control perimetral del qual depén d’una altra 
conselleria (actualment de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública). 
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La xarxa de la Conselleria de Sanitat/AVS està formada per distints nodes, 
corresponents a les distintes ubicacions geogràfiques on es troben els centres, que la 
majoria estan connectats a través d’una xarxa MPLS. 

5.2 Control Generals de les Tecnologies de la Informació (CGTI) 

L’objectiu principal de la revisió ha sigut obtenir una visió del grau d’eficàcia dels 
CGTI existent en els sistemes d’informació de l’AVS i la Conselleria de Sanitat. 

El següent gràfic mostra el grau de compliment dels 34 control generals que s’han 
revisat en l’auditoria, la qual cosa indica l’existència d’un entorn general raonable de 
control en l’Entitat: 

Àrea 

Eficàcia dels controls Total de 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No efectius / no 
verificables 

Marc organitzatiu 4 3 3 10 

Gestió de canvis 3 4 2 9 

Operacions TI 3 1 0 4 

Accés a dades i programes 3 3 1 7 

Continuïtat de servei 0 0 4 4 

Total CGTI 
13 11 10 34 

38,2% 32,4% 29,4% 100,0% 

Figura 8 – Eficàcia dels CGTI 

 

Figura 9 
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Els principals aspectes susceptibles de millora que s’han identificat després de la revisió 
efectuada són: 

Marc organitzatiu 

1. La política general de seguretat de la informació de la Conselleria de 
Sanitat/AVS que garantisca el compromís de l’Entitat amb la seguretat de la 
informació i l’assignació de funcions en aquesta matèria no ha sigut aprovada a 
l’adequat nivell directiu (director gerent AVS o conseller). 

2. L’Entitat disposa d’un “Pla Estratègic de Sistemes de Tecnologies de la 
Informació i Telecomunicacions” elaborat pel l’Àrea de Sistemes d’Informació, 
en el qual s’especifiquen els objectius estratègics de l’Àrea i les accions que 
s’han d’abordar a mitjà termini per a la seua consecució. Aquet Pla, però, no es 
troba quantificat ni aprovat a l’adequat nivell directiu. 

3. L’organització interna de l’AITO funcionalment no s’ha plasmat en l’esquema 
organitzatiu de la CS/AVS. Aquesta situació dificulta la concreció i identificació 
de les funcions i tasques assignades a les diferents unitats i persones de l’Àrea. 

4. La CS/AVS ha realitzat accions encaminades al compliment de la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades 15/1999 i disposa del document de seguretat LOPD. No 
obstant això, a data actual no ha completat l’adequació a les mesures tècniques, 
legals i organitzatives establides en el reglament que la desenvolupa (RD 
1720/2007), sense complir, per tant, tots els requisits establits en aqueixa 
normativa. 

 Quant a això, cal assenyalar que l’Entitat ha realitzat un projecte, en 
col·laboració amb un proveïdor extern, per a completar l’adequació a la 
normativa vigent. 

5. La CS/AVS no disposa dels plans d’adequació prevists en l’RD 3/2010 i l’RD 
4/2010 pels quals s’aproven els Esquemes Nacionals de Seguretat i 
d’Interoperatibilitat. No obstant això, s’han elaborat plans de millora de la 
seguretat de la informació que incorporen una part de les mesures de seguretat 
indicades en aquestes normes. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

6. La CS/AVS no disposa en l’actualitat d’una metodologia de desenvolupament 
completa que considere la totalitat de les principals etapes del cicle de vida de 
desenvolupament de programari. 

 Si bé hom compta amb procediments associats a la posada en producció i la 
realització d’un subconjunt de les proves tècniques, queda pendent el 
desenvolupament dels següents procediments: 

- Formalització de requisits i aprovació. 
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- Definició del pla de proves funcionals i la seua execució. 

- Definició de proves de certificació i la seua execució. 

 En línia amb l’anterior, per a un subconjunt dels projectes analitzats, no ha sigut 
possible identificar evidències que garantisquen l’adequada implantació de 
control associats a les etapes anteriors. 

7. No hom disposa d’una eina de control de versions que suporte i controle la 
modificació de les peces de programari durant el cicle de vida de 
desenvolupament. D’acord amb la informació facilitada, aquesta situació ha 
segut esmenada en 2010. 

Operacions dels sistemes d’informació 

8. La gestió dels proveïdors de serveis de TI no considera, en tots els casos, acords 
de nivell de servei que garantisquen una adequada qualitat del servei. No consta 
que s’hagen definit indicadors que permeten l’avaluació dels serveis prestats i 
que s’haja fet un seguiment d’aquests nivells. 

Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

9. De l’anàlisi del procediment seguit per a la gestió d’usuaris en els aplicacions 
que donen suport a la gestió de la nòmina, hem detectat que: 

- Únicament s’han establit les pautes per a la sol·licitud de creació 
d’usuaris, a través d’un formulari predefinit. Aquest procediment ha de 
ser formalitzat i considerar que aquestes sol·licituds siguen aprovades 
pels responsables dels processos. 

- Han d’elaborar-se procediments anàlegs per als processos de modificació 
dels processos. 

10. Hem observat l’existència d’alguns usuaris genèrics o que no compleixen 
paràmetres de construcció de nom d’usuari cosa que pot dificultar o impedir la 
traçabilitat de les accions realitzades en el sistema i per tant l’assignació de 
responsabilitats. 

11. No s’ha aprovat un procediment per a la revisió periòdica d’usuaris actius i els 
seus privilegis. En algun cas, existeixen usuaris actius amb perfils que no es 
corresponen amb els de les persones amb funcions o tasques en el departament 
corresponent. 

12. Les polítiques d’accés i de configuració de les contrasenyes a les aplicacions 
revisades no són tan robustes com exigeixen les bones pràctiques en matèria de 
gestió de TI. 
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 La CS/AVS està treballant en un projecte de gestió d’identitats que pretén 
abastar totes les aplicacions rellevants de l’Entitat. L’objectiu és incrementar el 
nivell de seguretat dels accessos a les aplicacions i millorar l’eficiència en la 
gestió dels usuaris i perfils. D’acord amb la informació facilitada, el projecte es 
troba en una fase avançada de desenvolupament prèvia a la seua implantació. 

Continuïtat de l’activitat 

13. Després de l’anàlisi de les iniciatives parcials implantades per a assegurar certa 
capacitat de recuperació dels sistemes, podem concloure aquestes iniciatives es 
basen en la realització de còpies de seguretat. En aquest sentit, si bé des de la 
Conselleria s’ha informat de l’existència de plans de còpia de seguretat i 
recuperació, durant la realització del treball no ha sigut possible obtenir-ne 
evidència. 

14. La CS/AVS té un pla de continuïtat de l’activitat que preveu els procediments de 
recuperació dels sistemes d’informació per a un dels processos crítics de l’àmbit 
d’actuació de l’Entitat (atenció ambulatòria/Abucasis). D’acord amb la 
informació facilitada, està previst ampliar el nombre de processos de gestió 
considerats en el pla. 

 El pla de continuïtat, ampliat, ha de permetre que, en cas que ocórrega una 
contingència greu en el centre de procés de dades de la Conselleria de 
Sanitat/AVS, es puga recuperar en un termini raonable (fixat en el pla) 
l’operativitat dels sistemes d’informació que suporten tots els processos 
rellevants per a l’activitat de la CS/AVS. El pla l’han d’aprovar formalment els 
alts òrgans. 

5.3 Procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat 

L’objecte de la revisió ha sigut el procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de 
la Generalitat que esquemàticament es pot representar de la següent forma: 

 

Figura 10 



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 30 - 

El procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat s’estructura en 
les següents etapes o fases: 

Pressupost 

Aquesta etapa s’inicia en l’exercici anterior, amb la revisió de les necessitats de 
crèdit de la nòmina per part del Servei de Gestió Pressupostària de la Conselleria 
de Sanitat, que finalment es tramita formant part de la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat. 

El propòsit d’aquesta fase és realitzar una estimació dels costs que suposen tant 
els llocs de treball de plantilla com les previsions associades a substitucions, 
atenció continuada, personal en formació, complements de pensió, etc. 

Les previsions realitzades inclouen els següents conceptes: 

- Complements fixos (sou base, nivell, complement específic). 

- Complements variables de la nòmina (torns, guàrdies, transplantaments, 
etc.). 

- Els conceptes associats a la seguretat social (i d’altres mutualitats) a 
càrrec de l’empresa. 

Actualització dels conceptes retributius i projecció anual de la nòmina 

A l’inici de l’exercici, una vegada hi ha els pressuposts aprovats i utilitzant-hi 
l’aplicació NÒMINA, es realitzen els següents tasques: 

- Actualització dels conceptes retributius, si aquests han patit variacions. 

- Realització de la projecció anual de les despeses de la nòmina del 
personal de sanitat, per a la comptabilitat dels compromisos de despesa 
derivats de les nòmines. 

La  comptabilitat dels compromisos de despesa dels llocs de treball fixos de la 
nòmina es realitza a l’inici de l’any i considera la despesa per a incórrer durant 
tot l’exercici. Posteriorment, en els tancaments de nòmina mensuals, es 
comptabilitzen els compromisos derivats de les variacions de nòmina, 
substitucions i complements variables. 

Gestió dels llocs de treball i de les persones en nòmina 

La gestió dels llocs de treball i de les persones en nòmina de sanitat es realitza 
des dels centres gestors i la Conselleria de Sanitat a través de les aplicacions 
MASTÍN i CIRO. 
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La gestió dels llocs de treball, realitzada a través de l’aplicació MASTÍN, inclou 
la creació, modificació i amortització de llocs. 

Les gestions anteriors solen ser iniciades pels centres gestors, i la seua aprovació 
és cursada a través del Servei de Plantilles i Registre de Personal de la CS/AVS i 
inclou la necessitat d’obtenir distintes autoritzacions abans de realitzar les 
modificacions sol·licitades. Entre aquestes es troba, per exemple, l’aprovació de 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (actualment Conselleria 
d’Hisenda i Administracions Públiques) basada en l’existència de crèdit 
disponible, en els casos en els quals la modificació implique necessitat de crèdit. 

La tramitació de la sol·licitud es duu a cap tot utilitzant l’aplicació MASTÍN, 
aplicació transversal a distintes conselleries de la Generalitat. Una vegada 
finalitzada la tramitació, l’aplicació MASTÍN actualitza automàticament el 
conjunt de llocs inclosos en la nòmina de sanitat, que posteriorment seran 
tractats amb l’aplicació CIRO. 

Aquesta aplicació permet la gestió dels llocs (una vegada creats) així com la 
gestió dels expedients del personal sanitari, que inclou les dades personals, 
titulacions, historial administratiu, etc. 

Per al càlcul de la nòmina, a través de l’aplicacio NÒMINA, caldrà comptar amb 
les dades tant quants als llocs com a les persones. En aquest sentit, podem fer la 
següent distinció: 

La gestió dels llocs, realitzada amb l’aplicació CIRO, es transfereix de manera 
automàtica a l’aplicació NÒMINA, a través d’una interfície automàtica posada 
en marxa durant l’exercici de 2010. 

Pel que fa a les persones, en l’actualitat no existeix una interfície semblant. Per 
això, aquesta informació ha de ser introduïda per duplicat, és a dir, en l’aplicació 
CIRO que és la que suporta tota la gestió corresponent a les persones (preses de 
possessió, reconeixement de triennis, etc.) i posteriorment en l’aplicació 
NÒMINA, per a poder generar la nòmina mensual. 

La Conselleria de Sanitat/AVS té obert un projecte per al desenvolupament 
d’una interfície automàtica entre les aplicacions CIRO i NÒMINA que, de 
manera anàloga a la desenvolupada per als llocs de treball, permeta la unificació 
en la gestió de les dades de persones. 

Gestió de les variacions i incidències de nòmina 

Mensualment s’introdueixen en l’aplicació NÒMINA totes les variacions i 
incidències de nòmina (altes, baixes o modificacions de les nòmines). Aquest 
subprocés finalitza amb la comptabilitat de les obligacions reconegudes 
derivades de la nòmina mensual. 
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Aquesta etapa és la que genera un major volum de gestió. Els expedients de 
variacions de nòmina arriben a les unitats de personal de cada departament de 
salut juntament amb la documentació suport de la variació. És el personal 
d’aquests departaments el responsable de registrar en l’aplicació NÒMINA la 
variació, una vegada s’ha revisat la documentació justificativa. 

Cal destacar com a element diferencial de la nòmina del personal sanitari que, 
per la seua pròpia regulació, existeixen molts complements retributius que són 
variables i que han de ser justificats mensualment en base a l’acompliment de 
cada perceptor de nòmina durant cada mes concret. Aquest és el cas de la 
realització de guàrdies, torns, transplantaments, etc. Aquesta circumstància, 
juntament amb l’elevat nombre de substitucions que es donen mensualment, fa 
que el volum de gestió de les variacions de nòmina siga molt elevat, en 
comparació amb les nòmines d’un altre tipus de personal. 

Una vegada registrades les variacions de nòmina en l’aplicació passen a les 
intervencions delegades de la Generalitat per a ser fiscalitzades, en els casos en 
què la Llei preveu la necessitat de realitzar fiscalització prèvia. 

Complits tots els tràmits anteriors, el Servei de Gestió Pressupostària de la 
Conselleria de Sanitat/AVS realitza les verificacions que considera adients i es 
generen el documents comptables derivats de la nòmina mensual, així com les 
relacions de transferències de la nòmina. 

Els documents comptables es remeten a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació (Hisenda i Administració Pública) per a la seua comptabilitat i les 
relacions de transferències a la Tresoreria de la Generalitat per al seu pagament. 

Pagament de la nòmina 

El pagament de la nòmina és realitzat per la Tresoreria de la Generalitat en base 
als imports comptabilitzats. Prèviament al pagament, la Intervenció Delegada del 
Tresor de la Generalitat realitza la intervenció formal i material del pagament. 

Gestió de reintegraments 

El subprocés de reintegraments inclou la revisió de les nòmines pagades i, si 
pertoca, la tramitació del corresponent expedient per a fer el reintegrament dels 
imports pagats indegudament. Aquesta tramitació inclou l’obertura d’un 
expedient per l’import que ha sigut pagat de forma indeguda i la notificació a 
l’interessat. 

Una vegada finalitzat l’expedient, en el cas que la persona continue en nòmina, 
es descompten de la nòmina els imports corresponents o, si ja no hi figura, es 
tramita l’expedient per a materialitzar el cobrament, que la seua gestió correspon 
a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (Hisenda i Administració 
Pública). 
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El treball realitzat ha considerat l’anàlisi del procés complet de gestió de la nòmina. No 
obstant això, la revisió en profunditat del nivell de control intern s’ha centrat 
principalment en el subprocés d’elaboració de la nòmina, si bé s’han realitzat proves 
d’un subconjunt de control corresponents a unes altres fases del procés. 

El següent gràfic mostra el grau de compliment dels 29 controls interns del procés de 
gestió de despeses de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat que han sigut 
analitzats en el present treball i en base al quals s’inclou de forma satisfactòria sobre el 
nivell de control intern. 

 

Figura 11 

Els principals aspectes susceptibles de millora en el procés de gestió de la nòmina i en 
les aplicacions informàtiques (NÒMINA, MASTÍN i CIRO) que s’han identificat en la 
revisió efectuada són els següents: 

1. Durant 2010, la CS/AVS ha implantat una interfície automàtica per a 
l’actualització dels llocs de treball en l’aplicació NÒMINA, a partir de la 
gestió realitzada en les aplicacions MASTÍN i CIRO. No obstant això,  
existeixen diferències entre els llocs existents en les aplicacions anteriors, 
derivats de la gestió manual anterior al desenvolupament de la interfície, 
que no han sigut totalment depurats. 

 L’existència d’aquest llocs suposa un risc que puguen ser utilitzats per a 
la incorporació no autoritzada d’una persona en la nòmina del personal 
sanitari (el risc és menor en els procediments subjectes a la fiscalització 
prèvia). 
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 A més a més, existeixen diferències entre la informació sobre 
treballadors en bases de dades de les aplicacions CIRO i NÒMINA. La 
CS/AVS ha iniciat un projecte per a integrar la informació dels 
treballadors gestionada en CIRO amb l’aplicació NÒMINA. 

 L’adequada implantació d’aquest projecte, que d’acord amb la 
informació facilitada està en fase avançada, permetrà millorar l’eficiència 
del procés, en evitar introduir les dades dels treballadors en les dues 
aplicacions, i facilitarà la coherència de la informació sobre treballadors 
entre totes dues aplicacions. 

2. A l’inici de cada exercici s’introdueixen els imports aprovats per a cada 
concepte retributiu en l’aplicació NÒMINA. Els imports introduïts són 
revisats en l’execució del procés però no queda constància documental de 
la revisió realitzada. 

3. Els imports del conceptes retributius són essencials per a tots el càlculs 
de la nòmina i la seua comptabilitat, però no hom compta amb un 
bloqueig posterior a la introducció i revisió que garantisca la integritat de 
les dades. 

4. Prèviament a la validació de la projecció anual de la nòmina es realitzen 
nombroses verificacions i operacions sobre els imports calculats per 
l’aplicació NÒMINA. Encara que aquestes verificacions són controls 
essencials per a la integritat de la informació, no en guarden constància 
documental, per la qual cosa no resulten visibles. 

5. No s’han identificat procediments aprovats per a la gestió de les 
variacions de nòmina que garantisquen tota la documentació necessària 
per a cada cas, i que els procediments són homogenis en tots els centres 
de gestió. 

6. Determinades variacions de nòmina mensuals (en concret, atenció 
continuada i substituts) es troben excloses de fiscalització prèvia per la 
Intervenció Delegada, d’acord amb la normativa aplicable. No obstant 
això, quan aquest tipus de variacions suposa l’alta de personal nou, cal 
fiscalitzar els NIF i els comptes bancaris dels treballadors. 

 En la revisió efectuada s’ha detectat que existeix la possibilitat que no es 
realitze aquest control. El sistema també permet substitucions en jornada 
distinta a la de la persona substituïda. Han d’introduir-se controls 
automàtics en l’aplicació NÒMINA sobre aquests aspectes de la gestió. 

7. La data de finalització del contracte és informació crítica per al càlcul de 
la nòmina. S’han d’introduir controls addicionals sobre la gravació 
d’aquesta informació per a garantir la seua integritat. 
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8. No consta l’existència d’un procediment aprovat per a la comunicació de 
baixes de personal al departament de personal de cada centre. 

9. No s’ha establit un control automatitzat que impedisca que un treballador 
del departament de personal introduïsca les seues pròpies variacions de 
nòmina. No obstant això, el risc associat es troba mitigat parcialment per 
la fiscalització prèvia realitzada per la Intervenció Delegada. 

10. No s’han establit controls automatitzats que, en funció del lloc o grup 
salarial, limiten els complements de nòmina que es puguen associar al 
treballador que ocupa aquest lloc. 

 Llevat de comptades excepcions, el sou base que cobra el treballador està 
determinat per la classificació del lloc de treball que ocupa. En els casos 
amb excepció (corresponents a un conjunt tancat de llocs de treball) el 
càlcul de la meritació depén del grup retributiu del professional, en 
comptes de l’associat al lloc de treball. 

 En aquest sentit, hem detectat que l’aplicació NÒMINA no disposa de 
controls que garantisquen adequadament la integritat en l’assignació del 
sou base. 

 Les deficiències detectades han sigut comunicades en detall als 
responsables del procés per a la seua revisió. La CS/AVS ha de procedir 
a revisar aquesta incidència i esmenar els errors que, si pertoca, s’hagen 
pogut cometre. 

 Un altre exemple d’aquesta casuística són els complements per guàrdies, 
que malgrat d’estar únicament indicats per a personal sanitari, l’aplicació 
permet assignar aquest tipus d’incidència a llocs diferents als esmentats. 

11. Entre els control del procés mensual de nòmines existeix un de manual 
sobre nòmines d’imports elevats. Aquest control ha d’automatitzar-se en 
l’aplicació. 

12. L’aplicació permet la introducció de variacions de nòmina d’imports 
molt elevats (fins al límit del crèdit pressupostari). Encara que el risc es 
troba mitigat per la fiscalització de la Intervenció Delegada, s’han de 
considerar control automatitzats en variacions de nòmina per imports 
superiors al límit que s’aprove com a raonable. 

13. No consta l’existència d’un procediment aprovat per a comunicar al 
departament de personal errors en nòmina. 

14. No s’han establit control obligatoris que garantisquen la verificació del 
compliment presencial de la jornada laboral en els treballadors sanitaris. 
Aquesta circumstància és aplicable respecte a l’acreditació de la 
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realització en les guàrdies i torns en els complements d’atenció 
continuada i, per tant, de la meritació dels esmentats complements. 

 No obstant això, podem assenyalar que en alguns departaments s’ha 
establit, a iniciativa dels seus responsables, un procediment manual 
(basat en la signatura per part del personal) per al control del compliment 
presencial. 

5.4 Resultats de les proves de tractament massiu de dades 

L’abast de les proves de tractament massiu de dades ha inclòs la realització de les 
següents validacions: 

- Verificar la integritat de la interfície entre l’aplicació de gestió NÒMINA 
i l’aplicació de registre comptable de les despeses, SIP. 

- Realitzar un subconjunt de proves orientades a avaluar la integritat i 
coherència de la informació associada a les nòmines del personal sanitari. 

Els resultats de les proves han sigut, en general, satisfactoris, ja que ha sigut possible 
comprovar que la informació registrada en comptabilitat es correspon amb la informació 
processada en l’aplicació de NÒMINA, sense que s’hagen detectat incoherències o 
diferències. 

No obstant això, s’han identificat aspectes susceptibles de millora, relacionats amb les 
diferències entre els llos i els treballadors entre les aplicacions CIRO i NÒMINA o amb 
les percepcions en concepte de sou base, que han sigut comentades en l’apartat anterior 
per estar relacionades amb controls del procés de gestió de les depeses de personal. 

A més a més, hem observat que el nombre de perceptors de nòmines de personal sanitari 
de 2010, d’acord amb les bases de dades de l’aplicació NÒMINA, és de 68.263. En la 
memòria del Compte General de l’Administració de 2010, figuren 72.896 perceptors. 
La diferència es perquè en aquesta darrera quantitat es compten dues vegades els 
treballadors que han ocupat llocs de diversos grups retributius al llarg de l’exercici. 
  



Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la 
nòmina del personal sanitari de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 37 - 

6. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència del controls no efectius o parcialment efectius que s’han observat 
en el curs de la revisió, es dedueixen una sèrie de recomanacions encaminades a la 
resolució de les deficiències de control intern detectades. 

6.1 Control generals TI 

En el següent quadrem resumim les recomanacions més rellevants que resulten de la 
revisió dels CGTI en la present auditoria. Aquestes recomanacions han sigut elaborades 
a partir de les deficiències assenyalades en l’apartat 5.2, incloent-hi una avaluació del 
risc que representen (segons els criteris exposats en l’apartat 4.6) i del cost o 
complexitat d’implantació de la recomanació. Seguint aquesta classificació, proposem 
les següents accions: 
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Núm. 
Àrea 
CGTI 

Recomanació Risc Cost 

1 
Marc 

organitzatiu 

Cal aprovar la política de seguretat de la informació de l’entitat que tinga en 
compte l’estructura organitzativa en aquesta matèria i l’assignació de 
responsabilitats. 

Alt Baix 

2 
Marc 

organitzatiu 
Cal aprovar, al més alt nivell organitzatiu, el Pla Estratègic de Sistemes. Baix Baix 

3 
Marc 

organitzatiu 
Cal aprovar l’estructura organitzativa de l’AITO i documentar i aprovar els 
principals procediments o tasques de gestió de l’àrea de TI. 

Baix Mitjà 

4 
Marc 

organitzatiu 
Cal completar la adequació a l’LOPD i l’RDLOPD d’aquells aspectes que 
n’estan pendents. Alt Alt 

5 
Marc 

organitzatiu 
Cal elaborar els plans d’adequació a l’ENS i l’ENI. Mitjà Mitjà 

6 
Gestió de 

Canvis 

Cal completar l’abast dels procediments associats al desenvolupament de 
programari de manera que es normalitzen els relatius a les etapes de 
formalització de requeriments i de proves funcionals i de certificació. 

Una vegada definits, cal dissenyar un pla perquè els equips de 
desenvolupament d’aplicacions els implanten progressivament. 

Mitjà Alt 

7 
Gestió de 

canvis 
Cal implantar una eina de gestió de les versions de les peces de programari 
al llarg de totes les etapes del cicle de vida de desenvolupament. Alt Alt 

8 
Operacions 

de TI 

Cal incloure en tots els contractes de prestació de serveis de TI clàusules 
que tinguen en compte els acords de nivell de serveis requerits i establir 
procediments per a fer-ne un seguiment. 

Baix Baix 

9 
Controls 
d’accés 

Cal completar el procediment per a la gestió d’usuaris en els diversos 
entorns informàtics de l’entitat de manera que es formalitze l’assignació de 
responsabilitats i que incloga un procediment periòdic de revisió d’usuaris. 

Mitjà Mitjà 

10 
Controls 
d’accés 

Cal eliminar els usuaris genèrics en les aplicacions i habilitar usuaris 
assignats personalment de manera que es permeta la traçabilitat de les 
accions. 

Mitjà Mitjà 

11 
Controls 
d’accés 

Cal implantar els mecanismes que permeten de registrar activitats dels 
usuaris en les aplicacions de la nòmina i els procediments de revisió 
periòdica d’aquesta activitat. 

Baix Alt 

12 
Controls 
d’accés 

Cal enfortir la configuració de determinats paràmetres d’accessos per a 
seguretat de l’entorn de les aplicacions MASTÍN, CIRO i NÒMINA. Mitjà Baix 

13 
Continuïtat 
del servei 

Cal elaborar un pla de còpies de seguretat que tinga en compte almenys els 
aspectes següents: sistema, periodicitat, rotació, contingut, ubicació de les 
còpies de seguretat (amb inclusió de les còpies externes), planificació de 
proves de restauració aleatòria. 

Baix Baix 

14 
Continuïtat 
del servei 

El Pla de continuïtat de l’activitat de la CS/AVS s’ha d’ampliar per a 
englobar tots els processos de gestió que es consideren crítics per a 
l’activitat de l’entitat. Aquest Pla l’han d’aprovar els alts òrgans de la 
CS/AVS. 

Mitjà Alt 

Figura 12 

En el següent gràfic mostrem la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial per a mitigar i cost de la seua implantació, assenyalats en 
l’apartat 4.6: 
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Figura 13 – Recomanacions CGTI prioritzades 

 

6.2 Procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat 

En el següent quadre resumim les recomanacions més rellevants que resulten de la 
revisió del procés de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat.  

Aquestes recomanacions han sigut elaborades a partir dels deficiències assenyalades en 
l’apartat 5.3, i inclouen una avaluació del risc que representen (segons els criteris 
exposats en l’apartat 4.6) i del cost o complexitat d’implantació de la recomanació. 
Seguint aquesta classificació, proposem les següents accions: 
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Núm. Recomanació Risc Cost 

1 

Cal revisar i depurar les dades de llocs de treball existents abans de la implantació de la 
interfície CIRO-NÒMINA de manera que els llocs que figuren en les dues aplicacions siguen 
coincidents i es corresponguin amb els aprovats. 

Cal donar suport al projecte ja iniciat per a automatitzar la interfície sobre dades de 
treballadors entre les aplicacions CIRO i NÒMINA i agilitar-lo. 

Baix Mitjà

2 
Cal documentar els processos de revisió del procés d’actualització de conceptes de la nòmina 
de manera que quede registre d’aquesta revisió i del personal que l’ha portada a efecte. Baix Baix 

3 
Cal implantar un control que permeta el bloqueig de les taules en què es registren els 
conceptes retributius. 

Mitjà Baix 

4 
Cal documentar els processos de revisió del procés de generació de la projecció de la nòmina 
de manera que quede registre d’aquesta revisió i del personal que l’ha portada a efecte. 

Baix Baix 

5 
Cal aprovar un procediment de gestió de variacions de nòmina que tinga en compte els 
requisits que s’han d’exigir en cada cas per a la seua tramitació. Mitjà Mitjà

6 

En el cas de les altes de treballadors substituts, cal modificar el procediment i l’aplicació per a 
assegurar que la introducció de les dades personals estiga subjecta a fiscalització prèvia. 

Igualment, recomanem d’implantar controls addicionals en les altes de dobles substituts en 
relació amb la jornada laboral perquè no puguen ser contractats substituts amb jornades 
diferents de les que corresponen a la plaça substituïda. 

Alt Alt 

7 
Cal implantar controls addicionals sobre els contractes temporals que garantesquen que les 
dates d’acabament dels contractes són les aprovades.. Mitjà Mitjà

8 
Cal aprovar un procediment per a comunicar les baixes de personal al departament de 
nòmines. 

Baix Mitjà 

9 
Cal implantar un control perquè un treballador del departament de nòmines no puga introduir 
variacions de la seua pròpia nòmina. Baix Mitjà

10 
Cal implantar un control addicional que impedesca d’assignar complements retributius de 
grup o altres complements no corresponents als de la plaça si no és procedent. Alt Alt 

11 

Entre els controls que es fan mensualment sobre les nòmines, cal incloure’n un de destinat a
detectar i, si escau, validar les nòmines d’imports anormalment alts. 

Respecte a la realització d’aqueixos controls mensuals, recomanem que el procediment tinga en
compte el registre de les revisions efectuades i el personal que les ha portades a cap. 

Baix Mitjà

12 
Cal establir un control automatitzat en l’aplicació NÒMINA que impedesca variacions de 
nòmina superiors a determinat import alt sense una doble validació. 

Baix Mitjà

13 
Cal elaborar i aprovar procediments perquè tant el personal com els departaments puguen 
comunicar errors en la nòmina. Baix Mitjà 

14 

Cal implantar un procediment comú i obligatori per a controlar l’assistència i l’horari dels 
treballadors de l’AVS 

Cal implantar procediments q2ue permeten de controlar la presència física en guàrdies 
mèdiques i torns i l’eficient acreditació documental per al pagament dels complements 
meritats en la nòmina. 

Amb aquesta finalitat, es podrien utilitzar aplicacions que ja hi ha en l’actualitat, 
desenvolupades en un departament de la CS/AVS. 

Alt Alt 

Figura 14 

En el gràfic següent mostrem la classificació de les recomanacions segons els criteris 
combinats de risc potencial per a mitigar i el cost de la seua implantació, assenyalats en 
l’apartat 4.6: 
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Figura 15 – Recomanacions prioritzades del procés de gestió  
de la nòmina de personal sanitari 
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7. 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 i també de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel 
qual va tenir coneixement de l’esborrany i de l’informe de fiscalització sobre l’auditoria 
d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de 
la nòmina del personal sanitari de la Generalitat, l’esborrany esmentat es va trametre als 
gestors perquè, en el termini concedit, hi formulassen, si calia, al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal fer les precisions 
següents: 

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

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

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

El text de les al·legacions formulades i l’informe motivat que s’ha emès sobre aquestes, 
les quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no, 
s’adjunten en l’annex del present Informe. 

 



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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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA DE EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
DE LA NÓMINA DEL PERSONAL SANITARIO DE LA GENERALITAT 

 

Recibidas el 23 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª Apartado 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se señala que el párrafo 11 de la página 10 del de informe no refleja la existencia de un 
Plan de continuidad de la actividad, que ha sido aportado por la entidad junto con las 
alegaciones. 

Comentarios: 

El informe debe matizarse para reflejar la existencia del documento denominado “Plan 
de Continuidad” aportado por la Entidad, que sólo incluye uno de los procesos críticos 
de la Entidad. No se ha acreditado que exista un acuerdo de aprobación del citado 
documento. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifican los párrafos 11 y 12 de la página 10 del borrador, para hacer constar la 
existencia del documento aportado en la alegación y su falta de aprobación, que se 
refunden y quedan redactados de la siguiente forma: 

 “La CS/AVS dispone de un “Plan Continuidad” de la actividad referido a uno 
solo de los procesos y aplicaciones relevantes para la gestión sanitaria (atención 
ambulatoria/Abucasis). Sin perjuicio de mantener las medidas actualmente 
adoptadas, es importante ampliar el ámbito del Plan de gestión de la continuidad 
de la actividad, para que abarque a todos los procesos de gestión y aplicaciones 
críticas realizadas por la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente por los 
altos órganos de la Conselleria.” 

Se modifica el punto 14 de la página 19 del borrador, para hacer constar la existencia 
del documento aportado en la alegación y su falta de aprobación, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

“14. La CS/AVS dispone de un Plan de continuidad de la actividad que contempla los 
procedimientos de recuperación de los sistemas de información para uno de los 
procesos críticos del ámbito de actuación de la Entidad (atención 
ambulatoria/Abucasis). De acuerdo con la información facilitada, está previsto 
ampliar el número de procesos de gestión contemplados en el Plan. 

El Plan de continuidad, ampliado, debe permitir que, en caso de ocurrencia de una 
contingencia grave en el centro de proceso de datos de la Conselleria de 
Sanidad/AVS, se pueda recuperar en un plazo razonable (fijado en el plan) la 
operatividad de los sistemas de información que soporten todos los procesos 
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relevantes para la actividad de la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente 
por los altos órganos de la Conselleria.” 

Se modifica la Figura 12 de la página 24 del borrador, columna “Recomendación” de la 
recomendación nº 14, que queda redactada de la siguiente forma: 

“El Plan de continuidad de la actividad de la CS/AVS debe ampliarse para 
abarcar a todos los procesos de gestión que se consideren críticos para la 
actividad de la Entidad. Este Plan debe aprobarse por los altos órganos de la 
CS/AVS.” 

Alegación 2ª Apartado 3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se comenta el párrafo 13 de la página 10 del borrador, puntualizando que la 
metodología de desarrollo en la que se basan los procedimientos de la CS/AVS se 
denomina METRICA. 

Comentarios: 

En la alegación se señala que los procedimientos utilizados por la CS/AVS para el 
desarrollo de aplicaciones se basan en la metodología METRICA 3. En la auditoría se 
comprobó que los procedimientos implantados se basan en esas normas técnicas. No 
obstante, ello no supone que tengan implantados todos los procedimientos de esta 
metodología para el desarrollo de aplicaciones ya que hay varios aspectos pendientes de 
implantar tal como se detalla en el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matizan los párrafos 13 y 14 de la página 10 y el primero de la página 15 del 
borrador de informe para incorporar una referencia a la metodología base de los 
procedimientos de desarrollo de aplicaciones utilizados por la CS/AVS. El párrafo 
queda redactado de la siguiente forma: 

 “En relación con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, aunque se han 
identificado procedimientos que soportan determinadas fases del proceso basados 
en las normas de METRICA 3, la Conselleria de Sanidad/AVS no cuenta con una 
metodología formalizada e implantada de manera homogénea que contemple las 
tareas y controles a aplicar en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo de los 
programas, para asegurar el adecuado funcionamiento de las aplicaciones que 
soportan la actividad. 

De forma concreta, las limitaciones asociadas a la falta de una metodología 
formalizada de desarrollo han derivado en debilidades en el nivel de control en 
etapas del ciclo de vida de desarrollo tales como la aprobación de requerimientos, la 
realización de pruebas o el pase a producción. 

Aunque, durante el ejercicio 2010 la CS/AVS no ha dispuesto de una aplicación 
para gestionar con seguridad los despliegues de los desarrollos de aplicaciones al 
entorno de producción o real, situación que supone un riesgo sobre el adecuado 
funcionamiento de las aplicaciones, de acuerdo con la información facilitada esta 
situación ha sido subsanada en 2011.” 
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Alegación 3ª Apartado 3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Tercer párrafo de la página 11. Se especifica que los riesgos no cubiertos se refieren a 
las sustituciones con personal de nuevo ingreso.  

Comentarios: 

En la redacción actual ya se contempla esta información. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 4ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Párrafo 17 (punto 10) de la página 18 del borrador del informe: Se señala que la 
deficiencia observada “no afecta al Aplicativo de Nómina”. 

Comentarios: 

Si bien es cierto que los usuarios genéricos detectados no corresponden a usuarios de la 
aplicación Nómina, se trata de usuarios de otra aplicación necesaria para el 
funcionamiento de ésta y, por tanto, afecta indirectamente a esta aplicación. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 5ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 2º de la página 19 del borrador de 
informe para matizar el hecho de que no se ha podido obtener evidencia de los planes de 
copias de seguridad. 

Comentarios: 

En el párrafo citado se indica de forma adecuada la limitación al alcance derivada del 
hecho de que no se pudo obtener evidencia de la existencia de los planes de copias. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 
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Alegación 6ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 4º de la página 19 del borrador del 
informe para que contemple el documento del Plan de continuidad de la actividad 
aportado en las alegaciones. 

Comentarios: 

Esta alegación ya ha sido contemplada en las propuestas de modificación del borrador 
derivadas de la alegación 1ª. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del informe de acuerdo con lo señalado en la alegación 1ª. 

Alegación 7ª Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 2º de la página 22 del borrador de 
informe para matizar la deficiencia y poner de manifiesto que ya se han realizado 
trabajos de análisis y depuración de los puestos de trabajo anteriores a la automatización 
en la aplicación Nómina. 

Comentarios: 

De acuerdo con la información obtenida en el trabajo de campo, se comprobó y se decía 
en el informe que sí se han iniciado los trabajos para mejorar la información sobre los 
puestos de trabajo en la aplicación nómina. Se matiza el informe para dejarlo más claro. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el 2º párrafo de la página 22 del borrador del informe que queda redactado 
como sigue. 

“1. Durante 2010, la CS/AVS ha implantado una interfaz automática para la 
actualización de los puestos en la aplicación NOMINA, a partir de la gestión 
realizada en las aplicaciones MASTIN y CIRO. No obstante, existen diferencias 
entre los puestos existentes en las aplicaciones anteriores, derivados de la 
gestión manual anterior al desarrollo de la interfaz, que no han sido totalmente 
depurados.” 
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Alegación 8ª Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa respecto al párrafo 3º de la página 22 del borrador 
del informe para matizar que el riesgo derivado de la existencia de puestos de trabajo en 
la aplicación NOMINA no existentes en CIRO está limitado por el control realizado por 
la fiscalización previa de la Intervención Delegada. 

Comentarios: 

Si bien es verdad que determinadas altas en puestos de trabajo están sometidas a 
fiscalización previa, existen otras que no están sujetas (sustituciones), por lo que el 
riesgo no está totalmente cubierto. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matiza el párrafo 3º de la página 22 del informe que queda redactado como sigue: 

“La existencia de dichos puestos supone un riesgo de que puedan ser utilizados para la 
incorporación no autorizada de una persona en la nómina del personal sanitario (el 
riesgo es menor en los procedimientos sujetos a fiscalización previa).” 
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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. 
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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. 



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 

- 22 - 

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 



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 

- 48 - 

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. 



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 

- 51 - 

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: 



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 

- 55 - 

- 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 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE E INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

 
INFORME ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

DE LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 4 de noviembre de 2011 se remitió a la dirección de correo electrónico de las 
entidades fiscalizadas el borrador del informe de fiscalización relativo a cada una de 
ellas, que forma parte del informe de fiscalización sobre el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación del sector público autonómico, de acuerdo con lo previsto 
en el programa de actuación anual para el año 2011. 

En el citado trámite se han recibido alegaciones de cinco entidades autónomas, nueve 
entidades de derecho público, once sociedades de capital y quince fundaciones del 
sector público de la Generalitat. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión del informe, se han analizado de forma 
independiente las conclusiones generales de cada uno de los apartados del borrador del 
informe de fiscalización y las referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. En este 
sentido, en los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, en el que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, 
en su caso, la nueva redacción que se propone. 

En el informe se propone la modificación de los apartados del borrador de informe de 
fiscalización que se refieren a diversas entidades, en unos casos como consecuencia de 
los escritos de alegaciones presentados y en otros supuestos, debido nuevas evidencias 
obtenidas tras la aprobación del citado borrador o con la finalidad de homogeneizar las 
conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el consejo de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del informe especial de 
seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2010 sobre el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación del sector público autonómico valenciano. 
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II.- CUADROS Y PÁRRAFOS DEL APARTADO 3. CONCLUSIONES 
GENERALES AFECTADOS POR  LAS ALEGACIONES  

1.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 3º de la 
página 11 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y en la Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales, S.A.U., se produce dicha difusión en la plataforma de 
contratación de la Generalitat, aunque el incumplimiento de la normativa vigente se 
produce por no quedar especificado cómo acceder a la misma.” 

2.- Apartado 3.1, cuadro 2 y párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Es consecuencia de la alegación anterior, y de que se ha observado un 
error en las conclusiones generales de la FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 
CIUDAD DE LA LUZ, al incluir a esta entidad entre las que no difunden por internet 
su perfil de contratante, cuando como se pone de manifiesto en el cuadro 11 del 
apartado 7.1 y en el apartado 7.31 del borrador del informe, dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 2 de la página 11 del 
borrador del informe suprimiendo a las dos entidades anteriores y, en consecuencia, el 
párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe quedaría con la siguiente redacción: 
“Estas entidades representan el 12% de las entidades autónomas, frente a un 25% del 
ejercicio 2010; el 5% de las entidades de derecho público, frente a un 11% del ejercicio 
anterior; un porcentaje del 7% de las sociedades de capital públicas, cuando en el 
ejercicio 2010 representaban un 13%; así como un 30% de las fundaciones del sector 
público de la Generalitat, mientras que en el ejercicio anterior representaban un 
porcentaje del 41%.” 

3.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA, PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U., la 
FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 
MEDITERRÁNEO y la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE ya figuran en la plataforma de contratación de 
la Generalitat. 
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Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 3 de la página 12 del 
borrador del informe, suprimiendo las cuatro entidades anteriores, y el párrafo 2º de la 
página 12 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Estas 
entidades representan el 16% de las entidades de derecho público, frente a un 21% del 
ejercicio anterior; un porcentaje del 13% de las sociedades de capital públicas, cuando 
en el ejercicio 2010 representaban un 27%; así como un 10% de las fundaciones del 
sector público de la Generalitat, mientras que en el ejercicio anterior representaban un 
porcentaje del 30%.” 

4.- Apartado 3.2, cuadro 4 de la página 13 del borrador del informe 

Comentarios: Se observa un error en las conclusiones relativas a la FUNDACIÓN 
INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, ya que la entidad sí tiene instrucciones de 
contratación por lo que no procede su inclusión entre las entidades que, en conclusiones 
generales, figuran sin ellas. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 4 de la página 13 del 
borrador del informe, suprimiendo a dicha entidad. 

5.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de la AGENCIA DE 
TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, de la AGÈNCIA 
VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA y de FERROCARRILS DE 
LA GENERALITAT, se han subsanado determinados incumplimientos. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 5 de la página 14 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos de la normativa vigente. 

6.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de SEGURIDAD Y 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. y de CIRCUITO DEL 
MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U., se han subsanado determinados 
incumplimientos, al tiempo que se ha comprobado que una entidad que no ha 
presentado alegaciones, también ha subsanado uno de los incumplimientos recogidos en 
el informe de 2010. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 6 de la página 15 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos e introduciendo una línea 
nueva de incumplimiento denominada: “Fijación de plazos adecuados”. 
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7.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de la FUNDACIÓN 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO y de la 
FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA, se han 
subsanado determinados incumplimientos. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 7 de la página 16 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos. 
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III.- APARTADO 4.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 1º de la 
página 17 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Las ocho 
entidades autónomas difunden por internet su perfil de contratante a través de la 
plataforma de contratación de la Generalitat, aunque no queda asegurada debidamente la 
transparencia en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, conforme se 
indica en el apartado 4.2 del informe, según el detalle que se recoge a continuación.” 

2.- Apartado 4.1, cuadro 8 de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el contenido del cuadro 8 de la 
página 17 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: 

Entidades autónomas Siglas 
Sede 

propia 
Acceso 
perfil 

Servicio Valenciano ….. SERVEF Sí Sí 
Instituto Valenciano ….. IVE Sí Sí 
Instituto Valenciano de …. INVASSAT Sí Sí 
…….. …. …. …. 

Cuadro 8 
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IV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

1.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, la entidad 
estudiará la posibilidad de incorporarla.  

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una expresión de 
una voluntad de los responsables de la entidad, que será revisada en las fiscalizaciones 
de ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 8, párrafo 3º de la páginas 73 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a que la difusión del perfil de contratante se 
produzca con dicha denominación exacta y dado que en la entidad se le denomina 
“licitaciones”, se da traslado al servicio de informática para que efectúe el cambio 
recomendado. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una expresión de 
una voluntad de los responsables de la entidad, que será revisada en las fiscalizaciones 
de ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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V.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA 

1.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, la entidad indica 
que dispone de programas informáticas que le habilitarían la inserción de la firma 
digital. 

Consideran que no se trata de una cuestión relevante de legalidad, por cuanto para la 
tramitación y publicación de expedientes en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, se requiere de una identificación electrónica de certificado de empleado 
público y los documentos publicados son autenticados por su sistema informático, 
circunstancia que permite cumplir con las garantías previstas en la LCSP. La firma 
electrónica de los documentos publicados sería un plus de calidad añadido. 

Comentarios: En el borrador del informe no se trata la cuestión como un tema de 
incumplimiento de la legalidad, sino como una recomendación para mejorar las 
garantías previstas respecto de la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones se hace un repaso de las cuestiones que se 
indican en el borrador del informe de fiscalización, manifestando que algunas no les son 
de aplicación, como el sellado de tiempo y las instrucciones de contratación, y que otras 
las implantarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de diversas 
consideraciones que serán objeto de análisis en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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VI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad comunica que ha incluido en su sede electrónica 
un vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

2.- Apartado 3.1 Cuadro 2 de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 2, que muestra las 
entidades que incumplen el artículo 42.1 de la LCSP, debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 3.1, párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, el párrafo 4º de la página 11 
del borrador del informe, que muestra los porcentajes que representan las entidades que 
incumplen el artículo 42.1 de la LCSP, debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación de los dos puntos anteriores. 

Comentarios: Se comprueba que al activar el perfil de contratante de su sede 
electrónica, se enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado III de este informe. 

5.- Apartado 4.1, cuadro 8 de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado III de este informe. 



- 14 - 

6.- Apartado 4.3, párrafos 1º y 2º de la página 18 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone suprimir los párrafos 1º y 2º de la página 18 
del borrador del informe. 

7.- Apartado 4.4, párrafo 3º de la página 18 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de la supresión del apartado 4.3 del 
borrador del informe, se propone modificar la redacción del párrafo 3º de la página 18, 
del borrador del informe que quedaría con la siguiente redacción: “4.3 Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación”. 

En el mismo sentido, se propone modificar el correspondiente ÍNDICE del borrador del 
informe. 
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VII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA 

1.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad comunica que, con fecha 10 de julio de 2011, se 
dieron de alta en el perfil de contratante de la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Este hecho era conocido en el momento de la redacción del borrador del 
informe, conforme se indica en su apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11. El 
incumplimiento deriva de no quedar especificada la forma de acceder a la difusión por 
internet del perfil de contratante, como consecuencia de no disponer de dirección 
electrónica diferenciada, ni ofrecer contenido específico alguno en la sede electrónica de 
la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación para que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, se remiten a las 
alegaciones formuladas por la Secretaria de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana a la Cuenta 2009. En resumen, la normativa 
de contratación no obliga a la firma electrónica, y el personal que interviene como 
administrador de los documentos recogidos en la plataforma de contratación, cuenta con 
un certificado de empleado público emitido por la autoridad de certificación. 

Comentarios: En el borrador del informe no se trata la cuestión como un tema de 
legalidad, sino como una recomendación para mejorar las garantías previstas respecto 
de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 4.2, párrafo 3º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que, en el escrito remitido por la 
Sindicatura de Comptes, no se adjunta el contenido del apartado 4.3 del borrador del 
informe. 

Comentarios: El apartado específico del borrador del informe para la entidad, es el 
apartado 4.2, cuyo contenido íntegro sí les fue remitido. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 
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VIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO 

1.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que las recomendaciones generales son aplicadas 
por la entidad y, en cuanto a los documentos publicados, serán firmados 
electrónicamente mediante la tarjeta criptográfica de la Generalitat, emitida al efecto a 
los funcionarios públicos acreditados para efectuar dichos anuncios públicos en la 
plataforma de contratación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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IX.- APARTADO 5.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 5.1, cuadro 9 de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA se ha dado de alta en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 9 de la página 19 del 
borrador del informe, para la línea de esta entidad, sustituyendo un NO, por un SI. 
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X.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 

1.- Apartado 5.2, párrafo 3º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.2, párrafo 4º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación referente a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 19 del 
borrador del informe. 

3.- Apartado 5.2, párrafo 1º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
de contratante, en el escrito de alegaciones se realiza un repaso de las mismas, 
indicando las que no les son de aplicación, así como que sí implantarán la relativa al 
cambio de denominación, que actualmente es “licitaciones”, por el de “perfil de 
contratante”. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

1.- Apartado 5.3, párrafos 2º a 8º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que, con fecha 14 de noviembre de 2011, han 
aprobado unas nuevas instrucciones de contratación mediante las cuales subsanan los 
incumplimientos y recomendaciones relativos a la entidad, adjuntando las mismas. 

Comentarios: Se analiza su contenido y se comprueba que las mismas se difunden por 
internet en su perfil de contratante. Se concluye que, efectivamente, han subsanado la 
totalidad de incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 20 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las 
instrucciones de contratación, se ha comprobado que la entidad las ha revisado en fecha 
14 de noviembre de 2011, habiendo resuelto los incumplimientos de la normativa 
vigente señalados en el informe de 2010, al tiempo que ha implementado las 
recomendaciones que en éste se recogían.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 3º a 8º, de la página 20 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 5, que muestra los 
incumplimientos de las instrucciones de contratación para las entidades de derecho 
público debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

1.- Apartado 5.4, párrafo 10º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad se ha dado de alta en la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 20 
del borrador del informe. 

2.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 3, que muestra 
las entidades que no están cumpliendo con en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, se debe eliminar a esta 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 5.1, cuadro 9 de la página 19 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 9, en el que 
muestra las entidades de derecho público fiscalizadas y el resumen general, debe 
modificar su contenido. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado IX de este informe. 

4.- Apartado 5.4, párrafos 1º a 6º y 9º a 12º de la página 21 del borrador del 
informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha introducido determinados aspectos en sus 
instrucciones de contratación, que han sido modificadas en fecha 21 de noviembre de 
2011. 

Comentarios: Se ha analizado su contenido y se ha comprobado que las mismas se 
difunden por internet en su perfil de contratante. Se puede concluir que, efectivamente, 
han subsanado la totalidad de incumplimientos de la normativa vigente y quedan 
pendientes dos recomendaciones. 
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Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º a 6º, 10º y 12º 
de la página 21 del borrador del informe.  

Se propone, por otra parte, la modificación de la actual redacción de los párrafos 9º y 
11º de la página 21 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “-
En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o electrónica 
de quien las ha aprobado. 

Se propone también la modificación del párrafo 12º de la página 21 del borrador del 
informe, que tendría la siguiente redacción: “- En las instrucciones de contratación 
deberían regularse de forma expresa, los supuestos en los que se limite el número de 
candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia al artículo 146 y 
siguientes de la LCSP.” 

5.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de las dos alegaciones anteriores, el cuadro 5, que 
muestra los incumplimientos de las instrucciones de contratación para las entidades de 
derecho público debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 

1.- Apartado 5.8, párrafo 9º de la páginas 23 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica, respecto a la firma electrónica, que la obligación 
alcanza al anuncio de licitación, sin llegar al contenido de los documentos que constan 
en el mismo, si bien se toma nota de la observación para su toma en consideración. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será analizada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XIV.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL GESTOR DE LA 
RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

1.- Apartado 5.9, párrafo 1º de la página 24 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se han recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario efectuar determinadas modificaciones como 
consecuencia de nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del borrador del 
informe. En este sentido, en relación al perfil de contratante, se añade la recomendación 
relativa a la firma electrónica. 

Comentarios: Como se ha indicado, no se trata de una alegación propiamente dicha, 
sino de una revisión del trabajo realizado. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 1º de 
la página 24 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con 
independencia de la circunstancia anterior, se considera conveniente reiterar las 
siguientes recomendaciones recogidas en el informe de 2010: 

- La entidad debería mejorar el contenido del perfil de contratante, y para ello debería 
aprobar unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados.” 
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XV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.- Apartado 5.10, párrafos 9º y 10º de la página 24 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se confirma en el escrito de alegaciones que la información 
relativa a que las contrataciones de la entidad, no aparece en la plataforma de 
contratación de la Generalitat, y sólo es posible encontrarla en la página web de la 
entidad; circunstancia que obedece a causas ajenas a la ésta, dado que continúa sin estar 
operativa la vía de interacción con la citada plataforma a través de servicios web. 

A este respecto, el departamento de sistemas de información de la entidad ha intentado 
corregir esta situación, sin que hasta la fecha haya sido posible. Se manifiesta que, con 
fecha 18 de noviembre de 2011 se les comunicó desde la plataforma que “los web-
services para migrar la información de los expedientes sí se programaron pero todavía 
no están validados ni probados”. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una aclaración de 
las circunstancias que concurren en este supuesto, que serán revisadas en fiscalizaciones 
de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de la modificaciones que se proponen 
posteriormente en el informe, se propone la refundición de los párrafos 9º y 10º de la 
página 24 del borrador del informe. 

En este sentido, la redacción del párrafo 9º de la página 24 del borrador del informe 
quedaría con la siguiente redacción: “En la revisión efectuada, se ha puesto de 
manifiesto que no se ha resuelto un incumplimiento de la normativa vigente, recogido 
en el informe realizado en 2010, que se refiere a que la información referida a las 
licitaciones en curso, procedimientos anulados, adjudicaciones provisionales y/o 
definitivas, no aparece en la plataforma de contratación de la Generalitat. En este 
sentido, esta información sólo es posible encontrarla en la página web de la entidad”. 

Como complemento de la modificación propuesta, se propone la supresión del párrafo 
10º de la página 24 del borrador del informe. 

2.- Apartado 5.10, párrafos 1º y 2º de la página 25 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que debe ser un error de apreciación, por cuanto la 
entidad tiene sellado de tiempo y firma electrónica. 

Comentarios: Se comprueba que se trata de un error, al transcribir como negativo lo que 
era una evidencia en positivo. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º y 2º de la 
página 18 del borrador del informe. 



- 36 - 

XVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.11, párrafos 4º a 8º de la página 25 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan en las alegaciones los incumplimientos y 
recomendaciones relativos al perfil de contratante, indicando que se están realizando las 
acciones necesarias para su subsanación, para lo que se tomarán en consideración, entre 
otras normas, la guía de fiscalización de las instrucciones de contratación aprobada por 
la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.11, párrafos 9º a 11º de la página 25, párrafos 1º a 12º de la página 
26 y párrafo 1º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan en las alegaciones los incumplimientos y 
recomendaciones relativos a las instrucciones de contratación, indicando, en resumen, 
que se están realizando los ajustes necesarios para su subsanación, para lo que se 
tomarán en consideración, entre otras normas, la guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación aprobada por la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

En cualquier caso, se ha comprobado que los plazos recogidos en las instrucciones de 
contratación para los contratos no menores son adecuados, circunstancia que evita que 
se produzca el incumplimiento de la normativa vigente. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de párrafo 2º de la página 26 de 
la actual redacción del borrador del informe. 

3.- Apartado 3.2, cuadro 5 y de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 5, que muestra 
las entidades que incumplimientos de la normativa vigente en las instrucciones de 
contratación., se debe eliminar a esta entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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4.- Apartado 5.11, párrafo 13º de la página 26 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se considera y argumenta que la normativa no obliga a la 
entidad, a llevar a cabo la publicación en el BOE de las licitaciones excluidas, por el 
importe, de la aplicación de la Ley 31/07. 

Comentarios: En el borrador de informe se incluye dentro del apartado de 
recomendaciones, no como un incumplimiento de la normativa vigente, con el fin de 
mejorar la efectividad del principio de transparencia. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.12, párrafo 2º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación sobre la firma electrónica, se 
indica que estará operativa en las próximas contrataciones y respecto a las 
recomendaciones generales, se tomarán en consideración aquellas que sean aplicables. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XVIII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL INSTITUTO 
VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 

1.- Apartado 5.14, párrafo 4º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se ha recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario revisar el contenido de un escrito de fecha 28 de octubre 
de 2011, remitido por la entidad, coincidiendo con la fecha de la aprobación del 
borrador del informe. En relación al perfil de contratante, se indica que mediante la 
modificación de la página web, se incorporará el mismo. Se adjuntan, asimismo, unas 
instrucciones de contratación para su aprobación por el consejo rector. 

Comentarios: Se comprueba que en la sede electrónica, sigue sin difundirse el perfil de 
contratante. Se evidencia que las instrucciones no han sido aprobadas, por lo que no han 
sido revisadas. En consecuencia, se confirman las conclusiones del informe, aunque 
interesa resaltar que la entidad ha iniciado los pasos para corregir el incumplimiento 
legal. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

1.- Apartado 5.15, párrafo 6º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que las directrices o criterios para la 
valoración de las ofertas constan en los pliegos que las contienen. 

Comentarios: En las instrucciones de contratación sólo se indica que la entidad 
justificará que la oferta seleccionada es la más ventajosa para la misma y que en los 
pliegos se contendrán los criterios de valoración de las ofertas. La LCSP establece que 
las instrucciones deben regular los procedimientos de forma que se garantice que los 
contratos sean adjudicados a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.   

En este sentido, el contenido de las instrucciones de la entidad no regula esta cuestión 
expresamente, sino que la enuncia, sin hacer referencia a que los criterios deban estar 
dirigidos a dicho objetivo, sin hacer mención a la preponderancia o no de criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, y sin mencionar el contenido 
del artículo 134 de la LCSP. 

En este sentido, para que se garantice efectivamente el mismo, las instrucciones deben 
adoptar medidas que aseguren el correcto ejercicio de la discrecionalidad en aquellos 
casos en que se adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de 
contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.15, párrafo 7º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad no considera que exista un incumplimiento en la 
cuestión de la fijación de las cuantías para considerar los contratos de suministros y 
servicios como menores. No obstante, esperan la unificación de criterios en la materia 
que se pueda realizar en el proceso de racionalización del sector público valenciano. 

Comentarios: El artículo 122.3 de la LCSP, que establece las cuantías de los contratos 
menores, es de aplicación a todo el sector público. Además, para los contratos menores, 
el artículo 13.2 b) del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, ha establecido que las instrucciones deben precisar que sus cuantías no 
pueden superar los límites establecidos en la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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3.- Apartado 5.15, párrafo 8º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad procederá a que la identificación del órgano de 
contratación, sea lo más clara y transparente posible. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 5.15, párrafo 2º de la página 28 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que en las 
instrucciones conste, de forma expresa, el órgano competente que las ha aprobado, la 
entidad indica que procederá a una más clara identificación de esta cuestión. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.17, párrafo 7º de la página 29 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que la recomendación realizada es correcta 
y que estudiarán su implantación en sus procedimientos. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXI.- APARTADO 6.1. ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 y párrafo 1º de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U., CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. y  
PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. han cambiado su situación 
respecto al enlace y su integración en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 10 de la página 30 del 
borrador del informe, para la línea de estas entidades, sustituyendo un NO, por un SI, y 
modificando la línea de los totales de respuestas negativas y de porcentajes de 
incumplimiento. 

Además se corrige el error del primer párrafo que habla de sociedades mercantiles, 
sustituyendo la expresión por “sociedades de capital”. 
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XXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en la página web sí existe un enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho enlace existe, pero no dentro del perfil de 
contratante, sino que consta como una advertencia, en la página de inicio. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

2.- Apartado 6.3, párrafos 10º y 11º de la página 31 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el mismo sentido que la alegación anterior, se indica que 
en la página web se incluye un enlace a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho enlace existe, pero no dentro del perfil de 
contratante, sino que consta como una advertencia, en la página de inicio. 

Consecuencias en el informe: Teniendo en cuenta la resolución del resto de alegaciones 
del presente informe, se propone modificar la actual redacción del párrafo 10º de la 
página 31 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
relación al perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de manifiesto que la 
entidad ha integrado su perfil directa y exclusivamente en la plataforma de contratación 
de la Generalitat, aunque se considera oportuno recomendar que el enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat, que figura en la página inicio de la web de 
la entidad, sea incluido dentro del perfil de contratante.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 11º de la página 31 del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 6.3, párrafo 1º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Todos y cada uno de los documentos publicados en el perfil 
de contratante cuentan con firma electrónica, como se puede comprobar. 

Comentarios: Se comprueba que efectivamente los documentos están firmados por el 
director general de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 32 del 
borrador del informe. 
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4.- Apartado 6.3, párrafo 2º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que se aprueben 
unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los usuarios 
de la aplicación que gestiona el perfil de contratante, se explica con detalle el sistema de 
autorizaciones de los usuarios de dicha aplicación.  

Comentarios: Una vez analizado el sistema, se considera razonable el contenido del 
sistema mantenido por la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 32 del 
borrador del informe. 
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XXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL AEUROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 

1.- Apartado 6.4, párrafos 4º, 5º y 6º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones realizadas, la entidad se 
compromete a ir adaptándolas, en la medida de sus disponibilidades técnicas 
disponibles. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones se hace un repaso de las recomendaciones 
generales, indicando que no les son de aplicación a la entidad, al haber cumplido con 
todas ellas. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en la página web sí existe un enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que en el perfil de contratante sí existe dicho enlace. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

2.- Apartado 6.5, párrafo 8º de la página 32 y párrafo 2º de la página 33 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad se encuentra incardinada dentro del 
supuesto del artículo 3.1.d) de la LCSP, sin que tenga la consideración de poder 
adjudicador, por lo que no le es de aplicación el artículo 175 de la LCSP, sino el 176. 

Comentarios: Se considera correcta esta apreciación, que se ha confirmado. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 8º de la página 32 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- Las instrucciones 
contemplan cuatro procedimientos de adjudicación diferentes a los contratos menores. 
En tres de ellos, sin embargo, no se regula la publicidad de las adjudicaciones, de 
manera que no se garantiza la aplicación de dicho principio, tal como requiere el 
artículo 176 de la LCSP.” 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 2º de la página 33 del borrador del 
informe que quedaría con la siguiente redacción: “- Las instrucciones de contratación no 
regulan con detalle el principio de confidencialidad que exige el artículo 176 de la 
LCSP.” 

3.- Apartado 6.5, párrafo 9º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: No se produce un incumplimiento en las instrucciones de 
contratación, en la cuestión de la cuantía de los contratos menores, puesto que en el 
apartado 2 de las mismas se indica que dichas cuantías están sujetas a las posibles 
modificaciones legales posteriores que se aplicarán de forma automática. 

Comentarios: La mención que se realiza en sus instrucciones, hace referencia a las 
cuantías generales máximas. En las cuantías del procedimiento de contratación 
denominado contratos menores, se establece como cuantía de los contratos de 
suministros y servicios, el importe de 30.000 euros, superior a importe establecido en la 
LCSP para este tipo de contratos, sin que exista una mención expresa a la adaptación 
automática de dicha cuantía a los cambios normativos. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 6.5, párrafo 4º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el sentido de la alegación primera de este informe, sí que 
existe enlace a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que en el perfil de contratante sí existe dicho enlace. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 33 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.5, párrafos 3º y 5º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a la firma electrónica, 
indican que todos los documentos son firmados electrónicamente, mediante certificados 
en tarjetas criptográficas. 

Comentarios: Se comprueba que los documentos que figuran en el perfil de contratante, 
ubicado en la plataforma de contratación de la Generalitat, no están firmados 
electrónicamente. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de las modificaciones que se 
proponen en los apartados 4 y 6 del presente informe sobre las alegaciones de la 
entidad, se propone mantener la recomendación, pero integrándola en el párrafo 3º de la 
página 33. “En relación al perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reiterar la recomendación, que se recogían en el informe 
realizado en 2010, relativa a que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados.”. 

En consecuencia con lo expresado, se propone la supresión del párrafo 5º de la página 
33 del borrador del informe. 

6.- Apartado 6.5, párrafo 6º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que se aprueben 
unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los usuarios 
de la aplicación que gestiona el perfil de contratante, la entidad indica que al utilizar la 
plataforma de contratación de la Generalitat, dichas instrucciones son responsabilidad 
de la Generalitat, la cual provee un CAU de soporte especializado. 

Comentarios: Se considera razonable el contenido la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 33 del 
borrador del informe. 
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XXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA 

1.- Apartado 6.6, párrafo 2º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.6, párrafo 3º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación referente a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 34 del 
borrador del informe. 

3.- Apartado 6.6, párrafo 4º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación, y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 



- 55 - 

4.- Apartado 6.6, párrafo 5º a 9º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las cuatro recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se argumenta que dichas circunstancias han sido 
subsanadas, mostrando el detalle de su regulación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha afirmación es correcta en todos los 
supuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 5º de la página 34 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, interesa resaltar que se 
aprobaron unas nuevas, en fecha 14 de diciembre de 2010, subsanándose los 
incumplimientos de la normativa vigente puestos de manifiesto en el informe de 2010, 
así como las recomendaciones efectuadas:” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 6º a 9º de la página 34 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
del contratante y a las instrucciones de contratación, se efectúa un repaso de cada una de 
ellas, indicando que no les son de aplicación por cuanto cumplen con todas ellas, salvo 
la cuestión de la denominación exacta del perfil de contratante, actualmente: 
“licitaciones”, que subsanarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

1.- Apartado 6.7, párrafo 11º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.7, párrafo 12º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 12º de la página 34 
del borrador del informe. 

3.- Apartado 6.7, párrafo 1º de la página 35 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación, y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 6.7, párrafos 2º a 6º de la página 35 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las cuatro recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, argumentan que dichas circunstancias han sido 
subsanadas, mostrando el detalle de su regulación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha afirmación es correcta, en todos los 
supuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 35 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las 
instrucciones de contratación, interesa resaltar que se aprobaron unas nuevas, en fecha 
14 de diciembre de 2010, que subsanaron los incumplimientos de la normativa vigente 
recogidos en el informe realizado en 2010, así como las recomendaciones efectuadas”. 

Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 3º a 6º de la página 35 del borrador 
del informe. 

5.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
del contratante y a las instrucciones de contratación, se efectúa un repaso de cada una de 
ellas, indicando que no les son de aplicación por cuanto cumplen con todas ellas, salvo 
la cuestión de la denominación exacta del perfil de contratante, actualmente: 
“licitaciones”, que subsanarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. 

1.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad remite sus nuevas instrucciones de contratación, 
que han sido modificadas con fecha 17 de noviembre de 2011, para subsanar los 
incumplimientos y recomendaciones recogidos en el borrados del informe y para 
adaptarlas a la nueva regulación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell. 

Comentarios: Se analiza el contenido de las mismas, comprobando que se han 
subsanado la totalidad de los incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

2.- Apartado 6.8, párrafos 7º a 12º de la página 35 y párrafos 1º a 6º de la página 
36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad remite sus nuevas instrucciones de contratación, 
que han sido modificadas con fecha 17 de noviembre de 2011, con la finalidad de 
subsanar los incumplimientos y recomendaciones recogidos en el borrados del informe 
y para adaptarlas a la nueva regulación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, 
del Consell. 

Comentarios: Se ha analizado el contenido de las mismas y se ha comprobando que se 
han subsanado la totalidad de los incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 7º de la página 35 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la 
entidad las ha revisado en fecha 17 de noviembre de 2011, habiendo resuelto los 
incumplimientos de la normativa vigente señalados en el informe de 2010, y 
subsanando sus recomendaciones.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 8º a 12º de la página 35 y los 
párrafos 1º a 6º de la página 36 del borrador del informe. 
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XXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A. 

 

1.- Apartado 2.1, párrafos 2º y 3º de la página 9 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones, se argumenta jurídicamente que 
la Sindicatura de Comptes debe ejercer funciones de fiscalización y que los criterios que 
ha establecido, respecto del contenido mínimo exigido por la LCSP en la guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación, son orientativos y no vinculantes ni de 
obligado cumplimiento para las empresas públicas. 

Esta función, la de determinar unos criterios vinculantes y uniformes corresponde, en 
todo caso, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana. 

Comentarios: Los criterios establecidos en la guía de fiscalización son orientativos para 
la realización de las funciones de fiscalización por parte de los empleados y órganos de 
la Sindicatura de Comptes, como una buena práctica que tiene como fin que los 
informes emitidos al respecto guarden la mayor homogeneidad posible. 

La función fiscalizadora supone, en todos los casos, la emisión de un juicio profesional 
e independiente sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la actividad económica 
y presupuestaria del sector público: derecho contable, derecho presupuestario, 
contratación administrativa, etcétera. Esta guía ofrece una garantía de seriedad y rigor 
en el ejercicio de dicha función. El juicio profesional que de la misma se deriva tiene 
ese valor y ni pretende, ni la normativa le permite otra cosa que ser una opinión técnica, 
que no tiene por qué coincidir, en todos los aspectos, con la opinión de la Junta Superior 
de Contratación Administrativa de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 1, párrafos 4º a 7º de la página 6 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La adecuación de las instrucciones de contratación de la 
entidad a la LCSP, se entiende cumplida al haber sido las mismas gestadas y estudiadas 
conjuntamente con las demás entidades públicas de la Generalitat Valenciana, con la 
colaboración y asesoramiento de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat, habiendo sido informadas favorablemente por la Abogacía General de la 
Generalitat, en fecha 14 de julio de 2008. 

Comentarios: Se dan por reproducidos los comentarios de la alegación anterior. Se debe 
indicar, además, que la emisión de un juicio profesional e independiente sobre el 
cumplimiento de la normativa relativa a la actividad contractual por parte de la 
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Sindicatura de Comptes, no es incompatible con que la entidad entienda que cumple con 
las mismas por haber seguido un proceso razonable para su aprobación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 6.9, párrafo 6º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ya comunicó en fecha 8 de octubre de 2010, que 
en el perfil de contratante no ha quedado incorporado un control de sellado de tiempo ya 
que en su web no está operativo. En todo caso, la información contractual se difunde 
por la plataforma de contratación de la Generalitat, que sí cuenta con sellado de tiempo. 

Comentarios: La Sindicatura entiende que, si la difusión del perfil de contratante se 
produce por internet, en distintos sititos, en cada uno de ellos debe cumplirse con las 
garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 6.9, párrafo 8º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La plataforma de contratación de la Generalitat cuenta con un 
histórico de todas y cada una de sus publicaciones, en donde se pueden consultar las 
licitaciones. 

Comentarios: Efectivamente, se ha comprobado que desde que la difusión se produce 
también en la plataforma de contratación de la Generalitat, la recomendación quedaría 
subsanada. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 36 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.9, párrafo 10º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Toda la documentación que publica la entidad en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, cuenta con una firma electrónica al operar 
con las tarjetas criptográficas que se proporcionan con los Certificados de Empleados 
Públicos, por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. Sin las mismas, no 
se puede operar en dicha plataforma. 

Comentarios: Es una recomendación de esta Sindicatura que, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, se realice la inserción de la firma digital en los 
documentos publicados en el perfil de contratante. Es indudable que la difusión del 
perfil a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, proporciona un elevado 
grado de autenticidad e integridad, pero sería recomendable que dicho hecho se 
produjera. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

6.- Apartado 6.9, párrafo 2º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Dado que según el artículo 134 de la LCSP, los criterios de 
valoración de las ofertas deben vincularse al objeto del contrato, serán en cada uno de 
los pliegos de cada procedimiento y no en las instrucciones de contratación, donde se 
pueden recoger los mismos. Establecer los criterios en las instrucciones, como pretende 
la Sindicatura, daría lugar a que el listado de los mismos, nunca recogiera todos. 

Comentarios: No se trata de establecer un catálogo de criterios en las instrucciones, sino 
más bien de fijar unas pautas generales. Además, deben preverse medidas 
procedimentales que aseguren el ejercicio de la discrecionalidad en aquellos casos en se 
adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 6.9, párrafo 3º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Sobre la referencia a la falta de garantía del principio de 
publicidad, y en general de todos ellos, se recuerda que la Sindicatura de Comptes, en 
su informe de fiscalización de 2008 opinó, para un determinado tipo de contrato, que las 
instrucciones de contratación garantizaban la efectividad de los principios de la LCSP, 
sin que desde esa fecha hasta ahora se haya producido cambio normativo que pudiera 
desvirtuar dicha conclusión. Se indica que la Intervención General de la Generalitat, 
también opinó de la misma forma. 

Comentarios: Es necesario advertir que en materia de contratación se han producido en 
pocos años importantes reformas legales, que obligan a hacer un esfuerzo de adaptación 
permanente, a efectos de cumplir con la letra y el espíritu de la LCSP, esfuerzo que han 
realizado una gran parte de las entidades de derecho público y sociedades de capital 
dependientes de la Generalitat, que se encontraban en similar situación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 6.9, párrafo 4º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las cuantías establecidas para los contratos menores para los 
poderes adjudicadores no son las establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP. La 
prueba de que la entidad podía tener unos importes superiores es que ahora sí se exigen 
estos límites en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. El Decreto Ley 1/2011, en concreto, el 
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artículo 13.2, establece una obligación de adaptación a una serie de “precisiones” entre 
las que está la relativa a los contratos menores, no porque se trate de nueva normativa 
sino como una correcta interpretación de la actual LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

8.- Apartado 6.9, párrafo 6º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El artículo 175 de la LCSP no regula la cuestión de que las 
instrucciones de contratación determinen, de forma clara y previa, el órgano al que le 
corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del contrato. 

Comentarios: La aplicación efectiva del principio de transparencia, no está regulada con 
detalle en la LCSP, pero su cumplimiento implica, necesariamente, que las 
instrucciones desarrollen una serie de cuestiones para que la aplicación de dicho 
principio sea real, entre las que se encuentra la que es objeto de la presente alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

9.- Apartado 6.9, párrafo 11º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Los procedimientos de contratación son los que deben 
asegurar la efectividad de los principios de la LCSP. Las fases relativas a la 
modificación y prórrogas de los contratos, son fases relacionadas con lo que la LCSP 
establece como efectos y extinción de los contratos, que regirán en este caso por el 
derecho privado. 

Comentarios: Efectivamente, la LCSP no exige que las instrucciones recojan estos 
procedimientos. Esta recomendación, tiene como fin evitar que queden desvirtuados los 
principios de publicidad y concurrencia. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

10.- Apartado 8, páginas 73 y 74  del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se hace un breve repaso de algunas de de las 
recomendaciones, indicando que la entidad cumple con las mismas. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de circunstancias que 
serán revisadas ene los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, 
S.A.U. 

1.- Apartado 6.10, páginas 38 y 39 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que no tienen ninguna alegación que 
formular. En el menor tiempo posible aprobarán unas nuevas instrucciones de 
contratación e indicarán el enlace del perfil de contratante. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de circunstancias que 
serán revisadas ene los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXX.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL CIRCUITO DEL 
MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.11, párrafo 11º de la página 39 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se han recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario efectuar determinadas modificaciones consecuencia de 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del borrador del informe. En relación al 
perfil de contratante, sin modificar las conclusiones generales de legalidad, se propone 
añadir una recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la inclusión de un nuevo párrafo después del 
párrafo 11º de la página 39 del borrador del informe, con la siguiente redacción: “- 
Deberían figurar los datos de contacto y la identificación de las personas responsables 
del perfil de contratante; actualizarse periódicamente la información relativa a las 
licitaciones abiertas o en curso, y mantenerse la información relativa a expedientes ya 
concluidos en ejercicios anteriores.” 

2.- Apartado 6.11, párrafo 2º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, se propone 
la supresión de la referencia al incumplimiento relativo a la falta de regulación de la 
publicidad de las adjudicaciones y sustituirlo por el relativo a la falta de regulación de 
plazos adecuados. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 40 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- Las instrucciones no regulan los plazos para la presentación de ofertas en 
las licitaciones de contratos, remitiéndose a la respectiva convocatoria, lo que se 
considera insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia.” 

3.- Apartado 6.11, párrafos 5º y 6º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: Como conclusión del análisis realizado, en relación a las 
instrucciones de contratación, se propone la supresión de la referencia a dos 
incumplimientos de la legalidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 40 del borrador del informe. 
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4.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Comentarios: En relación a las modificaciones 2 y 3 anteriores, las conclusiones 
generales sobre las instrucciones de contratación se ven modificadas. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

5.- Apartado 6.11, párrafos 9º y 10º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, procede 
eliminar dos recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 9º y 10º de la 
página 40 del borrador del informe. 

6.- Apartado 6.11, párrafo 11º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, se propone 
la modificación de una recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 11º de la página 40 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- Debería constar expresamente la regulación de los límites previstos para la 
prórroga, en los contratos de servicios.” 
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XXXI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.13, párrafo 8º de la página 41 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que para los poderes adjudicadores, las cuantías 
establecidas para los contratos menores no son las establecidas en el artículo 122.3 de la 
LCSP, por lo que este precepto no le resulta de aplicación. En cualquier caso, las 
instrucciones de la entidad establecen un procedimiento muy similar al de los contratos 
menores. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. En cualquier caso, el artículo 13.2 del 
Decreto Ley 1/2011, precisa esta cuestión, en el sentido indicado por la Sindicatura de 
Comptes. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.13, párrafo 9º de la página 41 y párrafo 1º de la página 42 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación al perfil de contratante, se considera reiterativa la 
recomendación sobre la firma electrónica de documentos. 

Comentarios: Una vez analizada, se considera justificada la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 9º de la página 41 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación al perfil de contratante, la entidad ha introducido la firma 
electrónica en el procedimiento administrativo de licitación, aunque se ha comprobado 
que, en ninguno de los expedientes sujetos a revisión, que han sido publicados en el 
perfil de contratante, la documentación correspondiente se encontraba firmada 
electrónicamente, por lo que es necesario reiterar esta recomendación recogida en el 
informe de 2010, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 1º de la página 42 del borrador del 
informe. 
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3.- Apartado 6.13, párrafo 3º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las instrucciones de contratación, la 
recomendación relativa a que debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación y cesión de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas, no 
procede por cuanto en las instrucciones sí se regula esta cuestión, reproduciendo los 
apartados que la contemplan. 

Comentarios: En la revisión del contenido de las instrucciones, en relación a esta 
materia, se concluye que la alegación presentada está justificada y es razonable. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 42 del 
borrador del informe. 

4.- Apartado 6.13, párrafo 5º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se considera que los plazos establecidos en las instrucciones 
de contratación de la entidad, resultan suficientes en atención al proceso que 
contemplan, siendo su medición en días hábiles o naturales, una práctica que utiliza el 
propio legislador. 

Comentarios: En la revisión del contenido de las instrucciones, en relación a esta 
materia, se concluye que la alegación presentada está justificada y es razonable. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 42 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.13, párrafos 2º y 4º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de 
ajustes que son consecuencia de las propuestas que se han realizado. 

Comentarios: Como consecuencia de la propuesta de aceptación de las dos alegaciones 
anteriores, y para una correcta lectura del informe es necesario agrupar en un párrafo la 
única recomendación resultante relativa a las instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 42 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, se ha visto la conveniencia 
de recomendar que se adapten a los cambios introducidos por la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, en particular los referidos a la regulación de la publicidad de la formalización de 
los contratos.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 4º de la página 42 del borrador del 
informe. 
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XXXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, S.A. 

1.- Apartado 6.15, párrafo 9º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la ausencia de sellado de tiempo en la 
aplicación informática utilizada en el perfil de contratante de la entidad, la difusión del 
perfil, también por la plataforma de contratación de la Generalitat, que sí tiene sellado 
de tiempo, solventa el incumplimiento puesto de manifiesto. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes entiende que si la difusión del perfil de 
contratante se produce por internet, en distintos sititos, en cada uno de ellos debe 
cumplirse con las garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.15, párrafos 10º y 11º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las instrucciones de contratación, en concreto, 
en la relativa a que debe realizarse, con mayor precisión, la fijación de los criterios 
objetivos aplicables a la valoración de ofertas, se argumenta que el contenido regula 
esta cuestión, mediante la reproducción de varios apartados de sus instrucciones. 

Comentarios: Una vez analizada, se considera justificada y razonable la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 10º de la página 43 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la 
entidad las ha revisado, en fecha 22 de julio de 2011, habiendo resuelto los 
incumplimientos de la normativa vigente señalados en el informe de 2010, así como las 
recomendaciones.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 11º de la página 43 del borrador del 
informe. 
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XXXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. 

1.- Apartado 6.16, párrafo 1º de la página 44 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Desde el 18 de noviembre de 2011, la entidad difunde su 
perfil de contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat y antes de 
finalizar el año 2011, el consejo de administración aprobará unas instrucciones de 
contratación. 

Comentarios: Se comprueba dicho hecho, aunque en la plataforma no figura licitación 
alguna. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 1º de la página 44 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, 
hasta el 18 de noviembre de 2011, la entidad no ha figurado en la lista de entidades de la 
plataforma de contratación de la Generalitat, afectando hasta dicha fecha a la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual. Se 
ha comprobado que en el perfil no figuran licitaciones en curso o pasadas.” 

2.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 3, que muestra 
las entidades que no están cumpliendo con en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, se debe eliminar a esta 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, el cuadro 10, que muestra en 
el resumen general de las entidades fiscalizadas aquellas que no están integradas en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, debe modificarse. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

 

 



- 82 - 

XXXIV.- APARTADO 7.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN 
GENERAL AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO, la FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE y la 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ han cambiado su 
situación respecto al enlace y su integración en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 11 de la página 45 del 
borrador del informe, para la línea de estas entidades, sustituyendo un NO, por un SI, y 
modificando la línea de los totales de respuestas negativas y de porcentajes de 
incumplimiento. 
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XXXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO 

1.- Apartado 7.3, párrafos 1º a 3ºde la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha empezado a difundir desde el 1 de diciembre de 
2011 su perfil de contratante, exclusivamente a través de la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado el hecho citado. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º, 2º y 3º de la 
página 47 del borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, es necesario modificar el 
resumen general de las fundaciones, incluido en su Apartado 7.1. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 

3.- Apartado 3.1, cuadro 3 de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, es necesario modificar las 
conclusiones generales, incluidas en su apartado 3.1. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 7.3, párrafo 4º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica por la entidad que los documentos publicados en el 
perfil de contratante ya están firmados electrónicamente. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia no se produce, pues los 
documentos no están firmados electrónicamente. En cualquier caso, como consecuencia 
de la supresión de los párrafos 1º, 2º y 3º de la página 47 del borrador del informe 
resulta conveniente modificar la actual redacción del párrafo 4º de la citada página 47. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 47 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación al perfil de contratante, se reitera la recomendación recogida en 
el informe de 2010, referida a que los documentos publicados en él sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados”. 
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5.- Apartado 7.3, párrafos 5º y 6º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las cuantías establecidas en las instrucciones no sólo no 
exceden de los límites que se establecen para los contratos menores, sino que son 
inferiores. En el procedimiento asimilado al negociado, las cuantías también son 
inferiores a las establecidas en la LCSP. De la discrecionalidad para articular 
procedimientos resulta esta posibilidad. 

Comentarios: Se ha comprobado que dichas circunstancias se producen. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 47 del 
borrador del informe. 

Se propone, por otra parte, para la adecuada continuidad del contenido del borrador del 
informe, la modificación de la actual redacción del párrafo 6º de la página 47, que 
quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las instrucciones de contratación de 
la entidad, se reiteran las siguientes recomendaciones, recogidas en el informe realizado 
en 2010:” 

6.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la alegación anterior, no corresponde el 
incumplimiento de la legalidad relativo a las cuantías fijadas para los contratos menores. 

Comentarios: Al aceptar la alegación anterior, corresponde modificar el contenido de 
las conclusiones generales relativo a las instrucciones de contratación de las 
fundaciones. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

7.- Apartado 7.3, párrafo 7º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones, indican que ya consta, mediante la firma 
electrónica, el órgano que las ha aprobado y la fecha de aprobación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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8.- Apartado 7.3, párrafos 8º a 10º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones que se aprobarán el próximo 1 de 
diciembre se incluirá la obligación y el procedimiento a seguir para justificar las 
necesidades previas a satisfacer en el contrato, así como la regulación de los 
procedimientos sin publicidad previa, por razones distintas a la cuantía, como los 
supuestos de urgencia u otras circunstancias, y el procedimiento de modificación de 
contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino una circunstancia 
que será comprobada en fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA 

1.- Apartado 7.5 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que en la dotación de la fundación o en 
la constitución de la misma, no existe una participación mayoritaria directa o indirecta 
de la Generalitat, por lo que no reúne el requisito legal para ser considera fundación del 
sector público de la Generalitat. La entidad se constituyó de forma paritaria por la 
Generalitat e Iberdrola, como así se hizo constar expresamente en su escritura de 
constitución, que es adjuntada. 

Comentarios: La Sindicatura considera que la entidad es una fundación del sector 
público de la Generalitat, por las siguientes razones: 

- El Real Decreto 333/1995 y la Ley de Arrendamientos Urbanos, establecen que las 
fianzas no devengan ningún interés a favor del depositante. En consecuencia, cabe 
entender que las remuneraciones que la Generalitat obtenga de las mismas son 
ingresos de la Generalitat. 

En este sentido, la dotación que se efectuó en su día para constituir la fundación, 
que consistía en 180.303,63 euros (30.000.000 PTA) calculados en función de la 
rentabilidad prevista de las fianzas aportadas por Iberdrola, como consecuencia de 
los contratos que se le adjudiquen por la Generalitat, deban considerarse como 
aportaciones fundacionales realizadas por la Generalitat. 

- El propio Decreto 333/1995, cuando se refiere a la posibilidad de que las cantidades 
percibidas por la Generalitat, en concepto de remuneración producidas por las 
fianzas se puedan destinar a fines sociales, está reconociendo implícitamente que se 
trata de ingresos de la Generalitat, aunque establece la adopción de procedimientos 
o instituciones que apliquen dichos rendimientos a aquellos fines, para lo cual 
pueden ser llamadas a colaborar las entidades depositantes de fianzas. Se trata de 
una colaboración y no de una intervención a título de dueño, ya que el titular es, 
como se ha dicho, la Generalitat. 

- En la escritura constitutiva de la fundación no se dice que Iberdrola y la Generalitat 
realicen la dotación inicial al 50% cada una, sino que sólo se dice de una manera 
impersonal cuál es el importe de dicha dotación, sin especificar nominativamente 
quién la realiza ni el porcentaje respectivo. 

- La Fundación despliega una actividad que no podría ser financiada con los 
rendimientos derivados de la dotación fundacional realizada en su día, de ahí que la 
Generalitat realice todos los años aportaciones de fondos para financiar la actividad 
genérica de la fundación que, por otra parte, carece de otros ingresos, por lo que la 
continuidad de su funcionamiento depende absolutamente de que siga obteniendo 
tales aportaciones. 
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En este contexto, incluso en el supuesto de que se pudiera llegar a la conclusión de 
que Iberdrola efectuó una aportación del 50% a la dotación inicial, lo que se deduce 
de las cuentas de la Fundación es que sin las aportaciones anuales de la Generalitat 
la misma no podría realizar su actividad. En consecuencia, existe una infradotación 
inicial de la Fundación, y las aportaciones anuales son las que permiten que sea 
viable. 

Se puede afirmar, en consecuencia, que desde el punto de vista estructural, dado 
que es la Generalitat la que realiza dichas aportaciones, debe entenderse que las 
mismas constituyen el fundamento de la Fundación y, por tanto, sería constitutivo 
de fraude de ley permitir que la misma se considerase exclusivamente privada 
porque su dotación inicial era sólo del 50% por parte de la Generalitat, cuando es lo 
cierto que dicha dotación debería haber sido mucho mayor para que respondiera a 
las necesidades de la fundación, y los hechos demuestran que año tras año se está 
subviniendo a dicha exigencia mediante aportaciones periódicas. 

En definitiva, debe considerarse que las aportaciones anuales de la Generalitat, 
dada su finalidad, constituyen auténticos incrementos de la dotación inicial. 

Con independencia de los argumentos jurídicos expuestos, hay que hacer mención de 
las siguientes circunstancias determinantes en la consideración de la Fundación 
Generalitat Valenciana-Iberdrola como integrante del sector público de la Generalitat: 

- La Intervención General de la Generalitat comparte esta opinión, pues incorpora sus 
cuentas a la cuenta general de la Generalitat y la incluye en su plan de auditorías. 

- La empresa que ha realizado la auditoría de la fundación señala expresamente su 
pertenencia al sector público, de ahí que considere que los fondos recibidos de la 
Generalitat para financiar su actividad genérica deben considerarse aportaciones 
realizadas por los socios. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXVII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS A LA FUNDACIÓN 
INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 3.2, cuadro 4 de la página 13 del borrador del informe 

Comentarios: En el citado trámite no se han recibido alegaciones. Se ha observado, sin 
embargo, un error que debería ser resuelto. Se ha comprobado que la entidad sí tiene 
instrucciones de contratación, por lo que no procede su inclusión entre las entidades que 
en conclusiones generales figuran como que no las han aprobado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XXXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

1.- Apartado 7.12, párrafo 9º de la página 53 y párrafos 1º y 2º de la página 54 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se han iniciado los trámites, tanto para la difusión del perfil 
de contratante a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, como para que 
el perfil de contratante que se difunde en la página web de la entidad, cuente con sellado 
de tiempo. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hacen constar 
circunstancias que serán objeto de revisión en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.12, párrafo 3º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Desde el 22 de julio de 2011, los documentos que se difunden 
en el perfil de contratante están firmados electrónicamente, al igual que se ha hecho con 
las instrucciones de contratación. 

Comentarios: Efectivamente, las instrucciones están firmadas electrónicamente, pero no 
es posible comprobar el otro extremo, al no haberse publicado licitación alguna desde 
dicha fecha. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.12, párrafos 5º y 6º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las dos recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se comunica que en la próxima reunión del patronato de 
la fundación del mes de diciembre, serán subsanadas, adjuntando el texto de la 
modificación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino que se hace constar 
una circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LAS 
ARTES 

1.- Apartado 7.13 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad aprobará unas instrucciones de 
contratación en la reunión de su patronato a celebrar en el mes de diciembre de 2011, 
incluyéndolas en su página web de nueva creación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se aporta una 
circunstancia que será revisada en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XL.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA FE 

1.- Apartado 7.14, párrafos 4º a 6º de la página 55 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad dispone de enlace desde la plataforma de 
contratación de la Generalitat, la cual dispone de sellado de tiempo. 

Comentarios: Se ha comprobado que la entidad figura en la plataforma de contratación 
de la Generalitat pero con la denominación “Instituto de investigación sanitaria La Fe”, 
sin que en el perfil de contratante que se difunde en su página web, conste enlace alguno 
a dicha plataforma. Respecto al sellado de tiempo, la Sindicatura entiende que, si la 
difusión del perfil de contratante se produce por internet, en distintos sititos, en cada 
uno de ellos debe cumplirse con las garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición en un único párrafo, de los 
párrafos 4º, 5º y 6º de la página 55 del borrador del informe. En este contexto la nueva 
redacción que se propone para el párrafo 4º de la página 55 del borrador del informe 
sería la siguiente: “En el marco de las comprobaciones efectuadas, se ha puesto de 
manifiesto que la entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa jurídica, que 
se recogían en el informe realizado en 2010, relativo a que la aplicación informática 
utilizada para el perfil de contratante en su sede electrónica, no tiene sellado de tiempo, 
por lo que no se cumplen en dicha sede los requisitos establecidos en la LCSP para 
garantizar, de forma fehaciente, la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación.” 

En consecuencia con lo expresado, se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 55 del borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Conforme la alegación anterior, se ha comprobado que la 
entidad sí difunde su perfil de contratante en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 
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3.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad difunde su perfil de contratante en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que el perfil de contratante de la entidad figura en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 7.14, párrafos 7º a 10º de la página 55 y párrafos 1º a 7º de la página 
56 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos legales y las 
recomendaciones relativas a las instrucciones de contratación, la entidad indica que 
cumple con todos los principios que tipifica la LCSP y se cumplen todas las 
recomendaciones, incluso con mayor rigor. 

Se indica, por otra parte, que el contenido de los pliegos de contratación de la entidad se 
mejorará, subsanando determinadas incidencias, mediante la modificación de las 
instrucciones de contratación en la reunión del Patronato que se celebre en diciembre de 
2011. 

Comentarios: Se comprueba que dichas circunstancias no se producen, por lo que la 
modificación de sus instrucciones debería subsanar dichas circunstancias. El resto de 
cuestiones alegadas se comprobarán en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA 

1.- Apartado 7.16, párrafo 5º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El patronato de la entidad aprobó por mayoría absoluta en su 
reunión de 6 de septiembre de 2011, la integración de su perfil de contratante en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, estando en tramitación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se trata de una 
circunstancia que será revisada en el marco de fiscalizaciones futuras de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.16, párrafos 6º y 7º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha aprobado que el perfil de contratante de su sede 
electrónica cuente con sellado electrónico y que se firmen electrónicamente los 
documentos allí publicados, estando en trámites para su implantación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.16, párrafos 8º a 10º de la página 57 y párrafos 1º a 4º de la página 
58 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos relativos a las 
instrucciones de contratación, se indica que las nuevas instrucciones aprobadas en fecha 
6 de septiembre de 2011, subsanan los mismos. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el perfil de contratante se difunden las nuevas 
instrucciones, revisando su contenido para comprobar la circunstancia indicada por la 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición de los párrafos 8º a 10º de la 
página 57 del borrador del informe. En este sentido, se propone la modificación de la 
redacción actual del párrafo 8º de la página 57 del informe, que quedaría con la 
siguiente redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, la revisión 
efectuada ha puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento de la 
normativa vigente, que se recogía en el informe de 2010, relativo a la falta de regulación 
de los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o formalizaciones, de 
manera que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere 
el artículo 175 de la LCSP.” 
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Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 9º y 10º de la página 57 del borrador 
del informe. 

4.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la alegación anterior, no corresponde el 
incumplimiento de la legalidad relativo al principio de confidencialidad. 

Comentarios: Al aceptar la alegación anterior, corresponde modificar el contenido de 
las conclusiones generales relativo a las instrucciones de contratación de las 
fundaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del cuadro 7 de la página 16 
del borrador del informe, quedando su contenido conforme se muestra en el apartado II 
del informe, de acuerdo con las alegaciones presentadas por el conjunto de entidades 
fiscalizadas. 

5.- Apartado 7.16, párrafos 1º a 4º de la página 58 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se indica que las nuevas instrucciones aprobadas en fecha 
6 de septiembre de 2011, subsanan las mismas. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el perfil de contratante se difunden las nuevas 
instrucciones, revisando su contenido para comprobar la circunstancia indicada por la 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición de los párrafos 1º a 4º de la 
página 58 del borrador del informe. En este sentido, el párrafo 1º de la página 58 del 
borrador del informe quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las 
instrucciones de contratación de la entidad, se reitera la recomendación que se recogió 
en el informe realizado en 2010, relativa que debería constar, de forma expresa, la firma 
hológrafa o electrónica de quien las ha aprobado, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 2º a 4º de la página 58 del 
borrador del informe. 
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XLII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AGUA Y 
PROGRESO 

1.- Apartado 7.19, párrafo 8º de la página 59 y párrafos 1º a 3º de la página 60 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad acepta y ha puesto en marcha los trámites para 
subsanar los incumplimientos y las recomendaciones relativas al perfil de contratante. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hace mención 
a circunstancias que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. Se ha 
comprobado, por otra parte, que no figura en el perfil el enlace a la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.19, párrafos 4º a 12º de la página 60 y párrafo 1º de la página 61 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos y recomendaciones 
relativos a las instrucciones de contratación, se indica que se está realizando por la 
dirección un texto revisado de las instrucciones, que sustituirá a las actuales. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hace mención 
a circunstancias que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 

1.- Apartado 7.20, párrafos 2º y 3º de la página 61 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que cuenta con los requisitos de sellado de 
tiempo y firma electrónica en el perfil de contratante, pero se están adaptando a la web. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha adaptación no está operativa. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.20, párrafo 4º de la página 61 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos y recomendaciones 
relativos a las instrucciones de contratación, se indica que se han corregido mediante la 
modificación de sus instrucciones, aunque éstas no han sido adjuntadas. 

Comentarios: Se ha comprobado que las instrucciones de contratación que figuran 
difundidas en el perfil de contratante, son las mismas que se analizaron. En este sentido, 
las que se han aprobado subsanarían los incumplimientos y recomendaciones, aunque 
esta circunstancia no ha podido ser comprobada. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 7.21, párrafo 1º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la falta de sellado de tiempo en el perfil de 
contratante de la página web de la entidad, comunican que han decidido publicar las 
licitaciones y adjudicaciones únicamente en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, salvo los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Comentarios: Se ha comprobado que se difunde el perfil de contratante, únicamente a 
través de la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 62 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 7.21, párrafo 2º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que al difundir únicamente su perfil de 
contratante a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, subsanaría la 
recomendación relativa a la firma electrónica de los documentos difundidos. 

Comentarios: Se trata de una recomendación que realiza la Sindicatura de Comptes con 
la finalidad de mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados, que se ha de 
realizar mediante la inserción de la firma digital en los documentos publicados en el 
perfil de contratante. Es indudable que la difusión del perfil a través de la plataforma de 
contratación de la Generalitat, proporciona un elevado grado de autenticidad e 
integridad, pero sería recomendable que dicho hecho se produjera. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
borrador del informe, como consecuencia de la supresión del párrafo 1º de la página 62, 
que quedaría con la siguiente redacción: “En relación al perfil de contratante, se 
considera preciso reiterar la recomendación recogida en el informe de 2010, referida a 
que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados, así 
como recomendar que se publiquen en el perfil todos los contratos adjudicados 
definidos como “highdefinition” o artísticos, excepto para los menores.” 
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3.- Apartado 7.21, párrafo 4º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad reconoce que las instrucciones de contratación no 
regulan con detalle la publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, informando que el 
3 de noviembre de 2011, su comisión ejecutiva aprobó una modificación de las mismas 
en este sentido, que está pendiente de aprobación. 

Comentarios: Se considera necesario mantener el incumplimiento legal, concretándolo 
con el contenido de las nuevas evidencias obtenidas. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 62 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, y se contemplan determinados supuestos, los contratos de obra de 
importe superior a 50.000 euros e inferior a 1.000.000 euros y los de suministros y 
servicios de importe superior a 30.000 euros e inferior a 100.000 euros, en los que no se 
aplican de forma adecuada los principios de publicidad y concurrencia que requiere el 
artículo 175 de la LCSP.” 

4.- Apartado 7.21, párrafo 5º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las nuevas instrucciones se han modificado las cuantías de 
los contratos menores 

Comentarios: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de una 
circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

5.- Apartado 7.21, párrafo 6º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se reconoce que en las instrucciones no consta de forma 
expresa el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación del contrato, lo que será corregido mediante un apartado en las nuevas 
instrucciones de contratación. 

Comentarios: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de una 
circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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6.- Apartado 7.21, párrafo 7º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones ya consta enunciado el principio de 
confidencialidad. El detalle con que se regulan, se remite a los artículos de la LCSP. 

Comentarios: Las instrucciones deben garantizar la aplicación efectiva del principio de 
confidencialidad, lo que exige que en las mismas se regule con detalle el mismo. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 7.21, párrafo 9º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las nuevas instrucciones se contempla la indicación del 
órgano que las ha aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa de todos los 
miembros de la comisión ejecutiva. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

8.- Apartado 7.21, párrafo 10º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La solicitud de al menos tres ofertas para los contratos 
menores de mayor importe sí se recoge en el sistema de gestión denominado SAP, al 
igual que el reglamento de gestión económica. En las nuevas instrucciones se recogerá 
expresamente. 

Comentarios: Se ha comprobado que se considera subsanada la recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 62 
del borrador del informe. 

9.- Apartado 7.21, párrafos 1º y 2º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las nuevas instrucciones recogen la justificación de las 
necesidades del contrato y la regulación de los modificados y las prórrogas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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10.- Apartado, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan las recomendaciones generales, indicando para las 
que les resultan de aplicación, que serán adecuadamente subsanadas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

1.- Apartado 7.22, párrafo 4º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la firma electrónica de los documentos 
publicados en el perfil de contratante, se indica que tendrán en cuenta la recomendación 
en futuras licitaciones. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.22, párrafo 5º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las nuevas instrucciones aprobadas en diciembre de 2010 y 
difundas en el perfil de contratante cuentan con la firma hológrafa del representante del 
Patronato. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 63 del 
borrador del informe. 
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XLVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

1.- Apartado 7.23, párrafo 7º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a que no se regulan los procedimientos de 
publicidad de las adjudicaciones y/o formalizaciones, la entidad ya comunicó a la 
Sindicatura de Comptes que procedería a introducir los cambios oportunos en las 
instrucciones para regular esta cuestión. En breve, el patronato de la entidad procederá a 
modificar las instrucciones de contratación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.23, párrafo 8º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se reitera que la entidad ya comunicó que desconocía a qué 
concreto supuesto se refiere este punto. 

Comentarios: En el procedimiento negociado de las instrucciones de contratación de la 
entidad, por razón de la cuantía, no se aplica el principio de publicidad a los contratos 
de obra de importe menor a 1.000.000 euros, y a los de suministros y servicios de 
importe menor a 100.000 euros, cuantías que exceden de los límites aplicables a las 
administraciones públicas establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP: 200.000 euros 
para los de obras y 60.000 euros para el resto de contratos. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.23, párrafo 9º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad no comparte los límites de las cuantías para los 
contratos menores, cuestión que ha quedado determinada en el Decreto Ley 1/2011, de 
30 de septiembre, del Consell. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. El Decreto Ley 1/2011, en concreto, el 
artículo 13.2, establece una obligación de adaptación a una serie de “precisiones” entre 
las que está la relativa a los contratos menores, no porque se trate de nueva normativa 
sino como una correcta interpretación de la actual LCSP. 



- 112 - 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 7.23, párrafo 10º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad entiende que las instrucciones de contratación sí 
determinaban el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación del contrato. En cualquier caso, en las nuevas instrucciones pendientes de 
aprobación, se incluirán las modificaciones oportunas para subsanar este 
incumplimiento. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

5.- Apartado 7.23, párrafo 11º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que la falta de regulación detallada del 
principio de confidencialidad, no puede significar un incumplimiento del mismo. No 
obstante, en las nuevas instrucciones se realizará una regulación más detallada. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA 
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL 
DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
ELCHE 

1.- Apartado 7.25, párrafos 5º a 11º de la página 65 y párrafos 1º a 6º de la página 
66 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Le entidad indica su conformidad respecto de las 
consideraciones del borrador del informe, y su compromiso de rectificar todo cuanto en 
él se indica con anterioridad al 4 de enero de 2012. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

1.- Apartado 7.28, párrafos 1º a 11º de la página 68 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad agradece el borrador del informe y no presenta 
alegaciones al mismo. No obstante, indican que han sido modificados los 
procedimientos internos de gestión administrativo- contables de FVQ en los que se ha 
incluido la obligación de que los documentos publicados en la página web sean 
firmados electrónicamente. 

Comentarios: Se ha comprobado en internet que dicha circunstancia no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA 

1.- Apartado 7.30, párrafos 6º a 11º de la página 70 y párrafos 1º al 7º de la página 
71 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha remitido un borrador de nuevas instrucciones 
de contratación para comprobar si su contenido implica la subsanación de los 
incumplimientos y de las recomendaciones del borrador del informe, con las que están 
conformes. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

En el perfil de contratante no constan las nuevas instrucciones, que han sido revisadas y 
cuyo contenido subsanaría la práctica totalidad de los incumplimientos y 
recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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L.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ 

1.- Apartado 7.31, párrafos 1º a 3º de la página 72 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que ha sido subsanada la omisión del enlace 
en el perfil de contratante, a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado en internet que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición en un único párrafo de los 
párrafos 1º, 2º y 3º de la página 72 del borrador del informe. 

En consecuencia con lo expresado, se propone que el párrafo 1º de la página 72 del 
borrador del informe quede con la siguiente redacción: “En la revisión efectuada en el 
perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de reiterar la 
recomendación realizada en el informe de 2010, relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados electrónicamente, para 
mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 2º y 3º de la página 72 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Conforme la alegación anterior, la entidad ha subsanado la 
omisión del enlace en el perfil de contratante, a la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba en internet que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 

3.- Apartado 7.31, párrafos 8º a 12º de la página 71, y párrafos 4º a 7º de la página 
72 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Por parte de la fundación se van a realizar de forma urgente 
los trámites necesarios y oportunos para subsanar los incumplimientos e implementar 
las recomendaciones relativas a las instrucciones de contratación 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 3.1, cuadro 2 y párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Sin que la entidad haya alegado nada, se ha observado un error en las 
conclusiones generales, al incluir a la entidad entre las que no difunden por internet su 
perfil de contratante, cuando como se pone de manifiesto en el cuadro 11 del apartado 
7.1 y en el apartado 7.31 del borrador del informe, dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 
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Como se indica en la introducción del informe, se han analizado los diversos escritos de 
alegaciones que han presentado las diversas entidades que se integran en el sector 
público valenciano. En este sentido se reflejan de forma independiente las conclusiones 
generales de cada uno de los apartados del borrador del informe de fiscalización y las 
referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. 

En los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, a continuación de cada uno de los apartados del informe, en el 
que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, en su caso, la nueva 
redacción que se propone. 

En el informe se propone la modificación de los apartados del borrador de informe de 
fiscalización que se refieren a diversas entidades, generalmente como consecuencia de 
los escritos de alegaciones presentados, aunque en otros supuestos se ha debido a 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del citado borrador o con la finalidad de 
homogeneizar las conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 
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