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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 (LSC), i 
d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si les despeses de 
personal registrades en els comptes anuals de l’exercici 2013 de la 
Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la 
Comunitat Valenciana (Fundació) es presenten adequadament, d’acord 
amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat 
exercici en relació amb l’àrea fiscalitzada. 

La fiscalització ha inclòs, així mateix, la revisió i avaluació de 
determinats aspectes de la gestió i control intern de la Fundació 
relacionats amb l’àrea esmentada. En els diferents apartats d’aquest 
Informe s’indiquen aquelles qüestions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2013, pel compte de pèrdues i guanys, així com per la 
memòria corresponents a l’exercici finalitzat en la data mencionada, que 
s’adjunten íntegrament a aquest Informe. 

Els comptes anuals esmentats van ser formulats pel director general de 
la Fundació el dia 31 de març de 2014 i van ser aprovats pel Patronat el 26 
de juny de 2014 i presentats posteriorment per la Intervenció General de 
la Generalitat en la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que disposa 
l’article 8.1 de l’LSC, en data de 30 de juny de 2014. 

La Intervenció General de la Generalitat ha presentat els comptes 
esmentats sense el preceptiu informe d’auditoria que ha de realitzar, 
circumstància que representa un incompliment del que disposa l’article 
63 bis de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, el text 
refós de la qual va ser aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 
1991, del Consell de la Generalitat Valenciana (LHPGV). 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relacionada amb les despeses 
registrades per la Fundació en l’exercici 2013 en l’epígraf de "Despeses de 
personal", així com a comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals s’ha realitzat de manera adequada. 
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Hem realitzat, també, un seguiment específic de les conclusions i 
recomanacions que vam efectuar en l’informe de fiscalització de 
l’exercici 2009, en relació amb les àrees que han sigut objecte de 
fiscalització en els comptes de l’exercici 2013. 

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

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de la Fundació, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels 
fons públics i a l’activitat contractual, en relació amb l’àrea fiscalitzada 
durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2013. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants que estableix la normativa jurídica 
aplicable a la Fundació. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 
de l'Informe, s’ha posat de manifest una circumstància que afecta de 
manera significativa l’adequació dels seus comptes anuals als principis i 
normes comptables d’aplicació, referit al fet que els estats financers de la 
Fundació no reflecteixen fidelment la situació patrimonial de l’Entitat, en 
la mesura que no està registrat el valor dels drets sobre els actius cedits 
en ús per la Conselleria de Sanitat, conformement al que es detalla en els 
apartats 5.1, 5.2 i 6.5 de l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 2.2, 
de l’Informe, s’han posat de manifest les circumstàncies següents que 
representen un incompliment rellevant de les normes legals aplicables a 
la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 
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- La Intervenció General de la Generalitat ha presentat en la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals de la Fundació sense 
l’informe preceptiu d’auditoria, circumstància que representa un 
incompliment del que disposa l’article 63 bis de l’LHPGV, en el 
sentit exposat en l’apartat 2.1 de l’Informe. 

- La Fundació ha facilitat una relació certificada sobre els expedients 
de contractació que han sigut tramitats com a contractes menors, 
que li va ser sol·licitada d’acord amb el que es preveu en l’article 
10.1 de l’LSC, una vegada que havien finalitzat els treballs de 
fiscalització, circumstància que ha determinat que no hagen pogut 
ser revisats aquests contractes i que ha representat una limitació al 
treball de la Sindicatura de Comptes. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació es va constituir per mitjà d’escriptura pública el dia 24 de 
juliol de 2002, es va inscriure en el Registre de Fundacions el 20 de 
novembre de 2002 i la totalitat de la dotació fundacional, que és de 
27.046 euros, pertany a la Generalitat. La finalitat principal de la 
Fundació és impulsar, promoure i afavorir la investigació científica i 
tècnica en l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i en el seu 
Institut d’Investigació Sanitària. 

El règim jurídic s’estableix bàsicament per la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de Fundacions (LF), la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana (LFCV), així com la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i 
dels Incentius Fiscals al Mecenatge (LESFL). 

Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, que en l’exercici 
2013 estava integrat per 15 patrons, i la Junta de Govern, que està format 
per nou membres. 

4.2  Activitat desenvolupada en l’exercici 

En l’exercici 2013 l’activitat de la Fundació s’ha desenvolupat en les línies 
següents: 

- S’ha consolidat la col·laboració amb organismes i institucions 
nacionals i internacionals en matèria d’investigació i serveis de 
salut. 

- S’ha promogut l’establiment de les directrius d’investigació i s’han 
complementat els plans de docència mèdica especialitzada 
acreditats en l’Hospital i la Universitat. 
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- S’ha potenciat la transferència dels resultats de la investigació als 
agents del sector sanitari. 

- S’han ampliat i millorat les instal·lacions i els mitjans tècnics al 
servei de l’activitat investigadora de la Fundació. 

5. ANÀLISI DELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La Fundació s’autofinança amb el desenvolupament de l’activitat pròpia 
de la seua finalitat fundacional, encara que també rep fons de la 
Generalitat i del Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de 
l’Institut Carles III, derivats de les convocatòries competitives establides 
en els programes d’ajuda respectius, a fi de finançar projectes 
d’investigació i personal investigador. 

En l’elaboració dels comptes anuals, la Fundació ha aplicat el principi 
d’entitat en funcionament, ja que considera que no hi ha cap tipus de 
risc important que puga afectar la continuïtat de la seua activitat. 

Amb independència del que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, de 
l’anàlisi del contingut de la memòria se’n desprenen les consideracions 
següents: 

- El pla d’actuació per a 2013 va ser aprovat pel Patronat de la 
Fundació i presentat al Protectorat de Fundacions de la Generalitat, 
en data de 19 de desembre de 2012, dins del termini establit en 
l’article 21.9 de l’LFCV. 

- La Fundació realitza la seua activitat ocupant part de la torre A de 
l’Hospital La Fe, d’acord amb la clàusula 4a de l’acord marc de 
cooperació entre l’Agència Valenciana de Salut de la Conselleria de 
Sanitat i la Fundació, de 21 de setembre de 2012. 

En la mesura en què la Generalitat no ha realitzat la inscripció en el 
Registre de la Propietat de la parcel·la sobre la qual s’assenta l’Hospital 
La Fe, la Conselleria de Sanitat no ha cedit formalment les instal·lacions 
a la Fundació. En aquest context, tampoc no s’ha realitzat una estimació 
sobre el valor del dret d’ús de les instal·lacions que ocupa la Fundació en 
els seus estats financers, sense que s’haja comptabilitzat aquest valor 
com un immobilitzat intangible. 

- En l’edifici de la Fundació s’han realitzat construccions i 
instal·lacions per valor de 7.001.215 euros, que estan 
comptabilitzades com a “Construccions en curs”, a 31 de desembre 
de 2013. 
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- En la clàusula 4a de l’esmentat acord marc es disposa que el 
material inventariable que adquirisca la Fundació pot no arribar a 
constituir patrimoni d’aquesta i ser cedit a l’Hospital La Fe, per 
mitjà dels mecanismes que s’establiran en un acord específic. 

5.2 Balanç i compte de resultats 

El balanç de la Fundació en la data de l’exercici 2013, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior i a les variacions 
experimentades, és el que es mostra tot seguit, amb les xifres 
expressades en euros: 

ACTIU 31-12 2013 31-12-2012 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 9.449.069 7.604.154 24,3% 

I. Immobilitzat intangible 23.372 30.157 (22,5)% 

5. Aplicacions informàtiques 23.372 30.157 (22,5)% 

III. immobilitzat material 9.414.697 7.572.997 24,3% 

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 2.413.482 2.761.991 (12,6)% 

3. immobilitzat en curs i acomptes 7.001.215 4.811.006 45,6% 

VI. Inversions financeres a llarg termini 11.000 1.000 1.000,0% 

1. Instruments de patrimoni 5.000 0 - 

3. Valors representatius de deute 6.000 1.000 500,0% 

B) ACTIU CORRENT 33.292.000 30.028.430 10,9% 

II. Usuaris i d’altres deutors de l’activitat pròpia  618.562 1.025.880 (39,7)% 

III. Deutors comercials i altres comptes per a cobrar  6.762.967 4.750.539 42,4% 

4. Personal 134 0 - 

6. D’altres crèdits amb les administracions públiques 6.762.833 4.750.539 42,4% 

IV. Inversions en entitats del grup i assoc. a curt term. 1.410 0 - 

1. Instruments de patrimoni 1.410 0 - 

V. Inversions financeres a curt termini 25.595.595 21.713.653 17,9% 

5. D’altres actius financers 25.595.595 21.713.653 17,9% 

VII. Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 313.466 2.538.359 (87,7)% 

1. Tresoreria 313.466 2.538.359 (87,7)% 

TOTAL ACTIU 42.741.069 37.632.584 13,6% 
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PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

A) PATRIMONI NET 12.498.528 23.543.877 (46,9)% 

A-1) Fons propis 1.640.492 869.929 88,6% 

I. Dotació fundacional/Fons social 27.046 27.045 0,0% 

1. Dotació fundacional/Fons social 27.046 27.045 0,0% 

II. Reserves 1.502.417 756.658 98,6% 

2. D’altres reserves 1.502.417 756.658 98,6% 

IV. Excedent de l’exercici 111.029 86.226 28,8% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.858.036 22.673.948 (52,1)% 

I. Subvencions 10.858.036 22.673.948 (52,1)% 

B) PASSIU NO CORRENT 14.745.165 5.902.037 149,8% 

II. Deutes a llarg termini  14.745.165 5.902.037 149,8% 

5. D’altres passius financers 14.745.165 5.902.037 149,8% 

C) PASSIU CORRENT 15.497.376 8.186.670 89,3% 

I. Provisions a curt termini 1.331.364 1.005.587 32,4% 

II. Deutes a curt termini 6.015.939 0 - 

5. D’altres passius financers 6.015.939 0 - 

V. Creditors comercials i d’altres comptes per a cobrar 687.492 1.220.136 (43,7)% 

1. Proveïdors 84.122 126.446 (33,5)% 

3. Diversos creditors 251.388 594.104 (57,7)% 

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 0 19.154 (100,0)% 

6. D’altres deutes amb les administracions públiques  351.983 478.751 (26,5)% 

7. Acomptes rebuts per comandes 0 1.680 (100,0)% 

VI. Periodificacions a curt termini 7.462.581 5.960.947 25,2% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 42.741.069 37.632.584 13,6% 

Quadre 1 

El compte de resultats de la Fundació en la data de tancament de 
l’exercici 2013, juntament amb les dades corresponents a l’exercici 
anterior i les variacions experimentades, és el que es mostra tot seguit, 
amb les xifres expressades en euros: 
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COMPTE DE RESULTATS 
Exercici 
2013 

Exercici 
2012 Variació 

A) EXCEDENT DE L’EXERCICI 
   

1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 8.337.645 7.174.730 16,2% 

b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 1.060.494 886.490 19,6% 

c) Subvencions, donacions i llegats d’explotació imput. excedent exerc. 7.277.151 6.288.240 15,7% 

3. Despeses per ajudes i d’altres (2.418.148) (2.301.614) 5,1% 

a) Ajudes monetàries (2.418.148) (2.301.614) 5,1% 

6. Aprovisionaments (32.400) (36.408) (11,0%) 

7. D’altres ingressos de l’activitat 34.917 64.388 (45,8%) 

8. Despeses de personal (4.960.337) (4.329.910) 14,6% 

9. D’altres despeses de l’activitat (444.208) (248.681) 78,6% 

10. Amortització de l’immobilitzat (739.489) (747.972) (1,1%) 

12. D’altres resultats (6.204) 756 (920,5%) 

A.1 EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (228.224) (424.711) 46,3% 

14. Ingressos financers 767.063 1.007.691 (23,9%) 

15. Despeses financeres (416.387) (407.204) 2,3% 

17. Diferències de canvi (1.269) 22 (5.995,5%) 

18. Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers (10.152) (89.571) (88,7%) 

A.2 EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 339.254 510.937 (33,6%) 

A.3 EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS 111.029 86.226 28,8% 

18. Impostos sobre beneficis 0 0 - 

A.4 VARIAC.DEL PATRIMONI RECONEGUDA EN EXCEDE. DE L’EXERCICI 111.029 86.226 28,8% 

B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECT. AL PATRIMONI NET 
   

1. Subvencions rebudes 5.881.282 11.879.246 (50,5%) 

B.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET POR INGRESSOS I DESPESES 
RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET 5.881.282 11.879.246 (50,5%) 

C) RECLASSIFICACIONS A L’EXCEDENTE DE L’EXERCICI  
   

1. Subvencions rebudes (7.277.151) (6.981.807) 4,2% 

C.1) VARIACIÓ EN EL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI (7.277.151) (6.981.807) 4,2% 

D) VARIACIÓ EN EL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET  (1.395.869) 4.897.439 (128,5%) 

E) AJUSTAMENTS POR CANVI DE CRITERI (9.760.512) 0 - 

G) VARIACIÓ EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O FONS SOCIAL 1 0 - 

VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI (11.045.350) 4.983.666 (321,6%) 

Quadre 2 
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En el balanç de la Fundació no s’ha registrat el valor raonable dels drets 
sobre els actius cedits en ús per la Conselleria de Sanitat, en concret de 
l’edifici en què es desenvolupa la seua activitat, que constitueix una 
partida significativa del seu actiu. En conseqüència, el compte de 
resultats tampoc no registra els drets d’ús transferits al resultat de 
l’exercici i les amortitzacions corresponents. 

A fi de resoldre la situació descrita és imprescindible que es formalitze 
un acord entre la Fundació i la Generalitat, que és la cedent dels actius 
esmentats, per tal de concretar els termes i el termini de la cessió, i 
alhora realitzar una estimació del seu valor. 

En l’exercici 2013 la Fundació ha registrat de manera adequada les 
subvencions reintegrables rebudes com a deutes a curt o a llarg termini 
del passiu, fet que modifica el criteri que havia aplicat fins a l’exercici 
2012, quan registrava les dites subvencions en el patrimoni net.  

En virtut de la informació que s’aplega en la memòria dels comptes 
anuals cal fer menció que en el 8,7% dels pagaments realitzats durant 
l’exercici 2013, s’ha excedit el termini legal establit per l’article 4 de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

5.3  Despeses de personal 

Les despeses de personal pugen a 4.960.337 euros, que representen el 
57,7% de les despeses de l’activitat registrats amb càrrec al compte de 
resultats de 2013, havent-se incrementat en un 14,6% amb respecte a 
l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre 
aquestes despeses, tot seguit s’apleguen les observacions més 
significatives que s’han posat de manifest en la fiscalització realitzada. 

En el quadre següent s’expressa el personal de la Fundació en la data de 
tancament dels exercicis 2012 i 2013, juntament amb la variació 
experimentada en cadascuna de les categories professionals: 

Lloc de treball 2013 2012 Variació 

Personal directiu 0 0 - 

Responsables de departament 10 6 66,7% 

Personal administratiu 15 6 150,0% 

Personal tècnic 77 16 381,3% 

Personal d’investigació 150 122 23,0% 

Becaris 26 9 188,9% 

Total personal 278 159 74,8% 

Quadre 3 
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En l’exercici 2013 la Fundació ha incrementat la seua plantilla total en un 
74,8% respecte a l’exercici anterior. Hem comprovat que, del total de 119 
nous empleats, un total de 106 es trobaven adscrits als equips 
d’investigació. 

El personal que desenvolupa funcions administratives, que formen part 
de l’estructura orgànica de l’Entitat, puja a 7 empleats; mentre que la 
resta estan contractats per al desenvolupament de projectes 
d’investigació concrets i amb càrrec al pressupost de cadascun dels 
projectes. 

La majoria dels empleats de la Fundació són contractats temporals per a 
la realització de projectes d’investigació concrets i solament en relació 
amb set llocs de treball s’han formalitzat contractes indefinits. En aquest 
context, la Fundació ha de valorar si altres llocs de treball, 
fonamentalment els que es dediquen a tasques administratives i de 
contractació, haurien d’estar coberts per personal laboral indefinit, amb 
la finalitat de garantir l’estructura bàsica de funcionament de l’Entitat. 

El detall de la composició de la partida “Despeses de personal” del 
compte de resultats en els exercicis 2013 i 2012, així com les variacions 
que ha experimentat, és el següent, expressat en euros: 

Concepte Import 2013 Import 2012 Variació 

Sous i salaris 3.616.582 3.092.592 16,9% 

Indemnitzacions 170.676 278.333 (38,7%) 

Seguretat Social a càrrec empresa 1.163.145 1.021.619 13,9% 

D’altres despeses socials 9.934 0 - 

Total despeses de personal 4.960.337 4.392.544 12,9% 

Quadre 4 

Hem comprovat que els comptes anuals de la Fundació reflecteixen de 
manera adequada les despeses de personal de la Fundació de l’exercici 
2013. 

Pel que fa al contingut dels diversos comptes que s’integren en la partida 
de despeses de personal, interessa ressaltar que en el compte 
“Indemnitzacions” s’inclouen les retribucions als becaris de la Fundació, 
que representen un total del 98,8% de les despeses registrades en aquest 
compte. 

A fi que a informació que s’aplega en la partida de despeses de personal 
siga més expressiva del seu contingut, recomanem que les despeses 
referides als becaris es registren en el compte “Sous i salaris”, de manera 
que en el compte “Indemnitzacions” es registren exclusivament les 
quantitats que es paguen al personal de la Fundació amb la finalitat de 
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rescabalar-los d’un dany o perjudici, conformement al que es disposa en 
el Pla General de Comptabilitat. 

La Fundació disposa d’una proposta valorada de relació de llocs de 
treball, en la qual s’inclouen els diferents llocs existents, amb expressió 
de la persona que l’ocupa, l’àrea o departament al qual està assignat, el 
grup al qual pertany i la retribució assignada. 

La Fundació va sol·licitar l’autorització preceptiva de la massa salarial de 
l’exercici 2013 a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, sense 
que es tinga constància que la sol·licitud haja estat resolta. 

Hem revisat un mostra d’expedients de personal i hem comprovat que, 
amb caràcter general, no s’hi acredita la titulació acadèmica dels 
empleats. 

En la revisió efectuada en una mostra de les nòmines de la Fundació 
hem comprovat que les retribucions satisfetes a cadascun dels empleats 
s’ajusten a les disposicions previstes per a cadascun d’ells, així com que 
la gestió i comptabilització s’ha realitzat de manera adequada. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1  Normativa i grau d’aplicació 

La Fundació té la consideració de poder adjudicador, definit en l’article 
3.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va 
ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (LCSP). 
En aquest context, en la preparació dels contractes la Fundació haurà de 
seguir les regles establides en l’article 137 de l’LCSP, i en la seua 
adjudicació s’aplicarà allò que estipula l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, definits en l’article 13 i següents de 
l’LCSP, i en l’article 191 per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada; amb independència de les regles generals establides en 
l’LCSP aplicables a tot el sector públic. 

En virtut d’un Acord del Consell de la Generalitat, de data de 6 de maig 
de 2911, la Fundació té la consideració de mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de la Generalitat, de les seues entitats autònomes i entitats 
de dret públic, sempre que aquestes tinguen la condició de poder 
adjudicador, i s’obliga a executar els treballs i activitats que, inclosos en 
els seus fins fundacionals, aquestes li encarreguen. En aquest sentit, els 
encàrrecs seran retribuïts per mitjà de tarifes amb quanties que seran 
elaborades i aprovades per l’Administració de la Generalitat. 

6.2 Instruccions de contractació 

En data de 24 de juny de 2013 el Patronat de la Fundació va aprovar, 
d’acord amb l’article 334 de l’LCSP, les instruccions de contractació 
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vigents, en les quals es regulen els procediments de contractació dels 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

S’ha comprovat que les instruccions de contractació esmentades es 
limiten a reflectir o a fer referència al contingut de la normativa general 
aplicable en la matèria en l’LCSP, sense desenvolupar aspectes concrets 
del dit contingut o adaptar-los a les necessitats i procediments de la 
Fundació. 

6.3 Perfil de contractant 

La informació del perfil de contractant es troba en la seu electrònica de 
la mateixa Fundació, des de la qual es produeix la difusió de la 
informació, a la qual també es pot accedir des de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

Hem comprovat que el perfil de contractant mencionat conté la 
informació rellevant sobre els contractes i que els mecanismes de 
registre i accés a la dita informació són adequats. 

6.4 Revisió dels contractes formalitzats en l’exercici 

En virtut de les dades que s’apleguen en la informació que ha facilitat la 
Fundació, que ha sigut contractada amb l’obtinguda del Registre Oficial 
de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre següent, en el 
qual indiquem el nombre i import dels contractes adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 

Tipus de 
contracte  

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
en euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nº % 

Subministra-
ments 

obert 629.161 86,3% 3 75,0% 

Negociat sense publicitat 99.771 13,7% 1 25,0% 

Subtotal 728.932 100,0% 4 100,0% 

Serveis Negociat sense publicitat 27.663 100,0% 2 100,0% 

TOTAL 756.595  6  

Quadre 5 

En la fiscalització de l’àrea de contractació s’han revisat els contractes 
següents, amb un pressupost de 457.900 euros, que representen el 60,5% 
de l’import d’adjudicació dels contractes formalitzats en l’exercici 2013: 
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Núm. 
expt. 

Procedim. 
adjudicac. 

Tipus de 
contracte 

Objecte 
Import 

adjudicac. 

02/2013 Obert Subministraments 

Instal·lació d’equipaments 
cientificotecnològics per a 
l’automatització i millora de la 
Plataforma de Genotipat 

253.000 

03/2013 Obert Subministraments 
Instal·lació d’equipament i mobiliari 
tècnic per a les sales classificades 

204.900 

Quadre 6 

El contracte 02/2013 va ser adjudicat a l’oferta que havia presentat 
l’oferta tècnica millor valorada, d’acord amb el plec de clàusules 
administratives, sense baixa sobre el pressupost de licitació. 

La revisió de la documentació aportada per l’empresa adjudicatària per 
acreditar la seua solvència, en concret de l’informe d’auditoria dels 
comptes anuals de 2011, permet concloure que, al tancament de 
l’esmentat exercici el seu patrimoni net era negatiu, perquè les pèrdues 
dels darrers exercici havien sigut molt majors que els fons propis; 
addicionalment presentava un fons de maniobra també negatiu i havia 
obtingut pèrdues en els quatre darrers exercicis. 

En el context expressat, es pot concloure que la societat incorreria en la 
causa legal de dissolució prevista per l’article 363.1 e) de la Llei de 
Societats de Capital, el text refós de la qual va ser aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que estableix que la societat 
s’haurà de dissoldre per pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni net a 
una quantitat inferior a la meitat del capital social, circumstància que 
determinava que manqués de la solvència econòmica i financera 
preceptiva, d’acord amb l’article 1.1 a) del Reial Decret 847/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, en la fiscalització 
s’han posat de manifest les situacions següents que no haurien de 
produir-se en exercicis futurs: 

- La Fundació ha aportat la relació certificada sobre els expedients de 
contractació que ha havien sigut tramitats com a contractes 
menors, que s’havia sol·licitat d’acord amb l’article 10.1 de l’LSC, 
una vegada que havien finalitzat els treballs de fiscalització, 
circumstància que ha determinat que no hagen sigut revisats 
aquests contractes i que ha constituït una limitació al treball de la 
Sindicatura de Comptes. 

- En l’exercici 2013 la Fundació no ha complit l’obligació de presentar 
la relació anual de contractes de l’exercici a la Sindicatura de 
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Comptes que estableix l’Acord del Consell d’aquesta Institució de 13 
de setembre de 2013. 

6.5 Revisió dels contractes formalitzats en exercicis anteriors 

En la fiscalització de l’àrea de contractació hem revisat, així mateix, els 
contractes següents, amb un pressupost de 5.684.962 euros, que 
representen el 81% de l’import d’adjudicació dels contractes vigents i 
formalitzats en exercicis anteriors a 2013: 

Núm 
expt. 

Procedim. 
adjudic. 

Tipus de 
contracte 

Objecte 
Imp. 

adjudicac 

02/2012 Obert Obres Construcció de la sala GMP de la torre A 1.123.554 

05/2012 obert Obres 
Instal·lacions i condicionament primera fase 
finalització de la torre A i Biopol  

4.561.408 

Quadre 7 

En relació amb el contracte 05/2012 s’ha comprovat que en la 
comunicació del gerent del Departament de Salut València La Fe, de 17 
d’octubre de 2012, es posava a disposició de la Fundació els espais i 
instal·lacions de l’Hospital La Fe destinats a investigació, ubicats en la 
torre A. En aquest document s’expressa que aquesta Fundació podrà 
emprendre les obres d’acabat, condicionament i millora que permeten 
ocupar-lo i aprofitar-lo com més prompte millor. 

En la dita comunicació, però, no es concreta el termini de la cessió, ni es 
realitza una estimació del seu valor, factors que són essencials perquè la 
Fundació puga practicar un registre comptable adequat tant de la 
mateixa operació de cessió de l’edifici com de les inversions que s’hi 
realitzen. 

L’òrgan de contractació de la Fundació va acordar, en data de 2 d’octubre 
de 2012, aprovar l’expedient de contractació i despesa corresponent, així 
com l’obertura del procediment d’adjudicació, que es va tramitar amb 
caràcter d’urgència, a causa de la necessitat de realitzar urgentment les 
instal·lacions en els locals cedits per la Generalitat. 

L’òrgan de contractació va acordar adjudicar l’obra en data de 14 de 
desembre de 2012, mentre que l’acta de comprovació del replantejament 
i el contracte es van formalitzar el dia 17 de desembre de 2012. El termini 
d’execució estava fixat en cinc mesos, encara que va ser ampliat 
posteriorment fins al 25 d’agost de 2013. 

El ritme d’execució de les obres està acreditat per les certificacions 
aprovades i posa de manifest que no s’ha complit el termini previst, 
encara que algunes zones de l’edifici s’han posat a disposició de la 
Fundació i han sigut ocupades pels serveis administratius i d’investigació 
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per a realitzar les seues funcions. En aquest sentit, les certificacions 
aprovades són les següents: 

Núm.  certif. Data Import 

1 21/12/2012 3.199.000 

2 18/11/2013 285.429 

3 19/12/2013 477.707 

4 29/01/2014 566.515 

5 28/02/2014 32.758 

Quadre 8 

En l’anàlisi de l’expedient s’ha posat de manifest que en la certificació 
número 1, de data 21 de desembre de 2012, en la qual s’acredita que 
s’havien executat obres i instal·lacions per valor de 3.199.000 euros, no es 
troben acreditades les raons que han permés presentar-la en el termini 
transcorregut des de l’adjudicació i formalització del contracte. En aquest 
context es recomana que la Fundació promoga els informes tècnics que 
siguen necessaris a fi de garantir que les inversions s’han realitzat de 
manera efectiva. 

El dia 1 de juliol de 2013 es va signar una ampliació del contracte 
principal amb l’adjudicatari, que modifica els seu objecte, a fi d’incloure 
la realització de les obres d’execució del projecte d’implantació d’unitats 
d’investigació en la mateixa torre A, per un import de 350.000 euros. En 
la clàusula 3a de l’ampliació del contracte s’estableix que la finalització 
completa i lliurament de les obres seria el 16 d’agost de 2013, encara que 
s’ha comprovat que no s’ha complit aquest termini, perquè la primera 
certificació presentada és de data 31 de gener de 2014, per un import de 
314.470 euros. 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe s’han aplegat els fets i circumstàncies que 
afecten de manera significativa l’adequació dels comptes anuals de la 
Fundació als principis comptables d’aplicació, així com als 
incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons 
públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Amb independència de les circumstàncies recollides en l’apartat 
esmentat de conclusions de l’Informe, que han de ser resoltes per la 
Fundació, interessa formular les recomanacions següents: 

a)  Com s’indica en els apartats 5.1 i 6.5 de l’Informe, és necessari 
formalitzar adequadament els termes de la cessió de l’edifici 
propietat de la Conselleria de Sanitat en què la Fundació 
desenvolupa la seua activitat, a fi de realitzar un registre comptable 
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adequat de la pròpia cessió de l’edifici i de les inversions que s’hi 
realitzen. 

b)  La Fundació ha de procurar que els pagaments que realitze durant 
l’exercici s’ajusten als terminis establits en l’article 4 de l’LMOC, a fi 
que no es meriten interessos de demora, i evitar que en exercicis 
futurs es reitere la situació descrita en l’apartat 5.2 de l’Informe. 

c) La Fundació ha de valorar si els llocs de treball que es dediquen a 
tasques administratives i de contractació haurien d’estar coberts 
per personal laboral indefinit, alhora que ha de completar els 
expedients de personal, en el sentit exposat en l’apartat 5.3 de 
l’Informe. 

d)  Les despeses referides als becaris de la Fundació haurien de 
registrar-se en el compte “Sous i salaris”, de manera que en el 
compte “Indemnitzacions” es registren exclusivament els conceptes 
previstos en el Pla General de Comptabilitat, conformement al que 
s’expressa en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

e) En la mesura en què la Fundació ha de disposar de l’autorització 
preceptiva de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública 
referent a la massa salarial de l’exercici, ha de realitzar totes les 
actuacions que tinga al seu abast per a obtenir-la, en el sentit 
exposat en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

f) Recomanem que la Fundació revise les instruccions de contractació 
vigents actualment, a fi d’adaptar-les a les necessitats i 
procediments de l’Entitat, sense fer referències genèriques a la 
normativa general aplicable en matèria de contractació 
administrativa, segons que es detalla en l’apartat 6.2 de l’Informe. 

g) En els procediments de contractació que desenvolupe, la Fundació 
ha de ser més rigorosa en la valoració de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera dels licitadors, amb la finalitat que 
no es produïsquen en exercicis futurs les circumstàncies que es 
posen de manifest en l’apartat 6.4 de l’Informe. 

h) La Fundació ha de complir amb les obligacions de subministrament 
d’informació que s’estableixen en l’Acord del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, de 13 de setembre de 2013, procurant que 
no es reitere en exercicis futurs la circumstància expressada en 
l’apartat 6.4 de l’Informe. 

i) En l’execució dels contractes formalitzats, la Fundació s’ha 
d’ajustar als terminis establits i als terminis que s’establisquen en 
cada cas concret, per tal de garantir que les inversions s’han 
realitzat de manera efectiva i que no es produïsquen en exercicis 
futurs situacions com les descrites en l’apartat 6.5 de l’Informe. 


