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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, 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 d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 
2015, ha auditat els comptes anuals de Ciutat de les Arts i de les Ciències, 
SA (CAC, SA), que estan formades pel balanç a 31 de desembre de 2014, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat 
de fluxos d’efectiu i la memòria corresponent a l’exercici acabat en la 
data esmentada, i s’adjunten íntegrament en l’annex III d’aquest 
Informe. 

En combinació amb l’auditoria financera dels comptes anuals, hem 
planificat i executat una fiscalització de compliment per part de CAC,SA 
de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics pel que fa a 
l’activitat contractual desenvolupada per la Societat durant l’exercici 
2014.  

2. RESPONSABILITATS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CAC,SA EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

El Consell d'Administració és responsable de fomentar els comptes 
anuals adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de CAC, SA, conformement amb 
el marc normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en les 
notes 2  i 4 de la memòria adjunta, i del control intern que considere 
necessari per a permetre la preparació dels comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Aquests comptes anuals van ser formulats pel Consell d’Administració 
de CAC, SA, el 31 de març de 2015, aprovats per la Junta General 
d'Accionistes el 24 de juny de 2015, i presentats a aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, el 29 de juny de 
2015, sense adjuntar l’informe d’auditoria de comptes. 

A més, el Consell d’Administració ha de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectida en els comptes anuals 
són conformes a les normes aplicables. 

En particular, els administradors han de garantir que la gestió de 
l’activitat contractual es realitza d’acord amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes 
anuals adjunts i sobre la legalitat de la contractació basada en la nostra 
fiscalització. 
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Per fer-ho, hem portat a terme el treball d’acord amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes aplegades en el Manual de fiscalització de la 
Institució. Els dits principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria a fi d’obtenir 
una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures 
d’incorreccions materials i que les activitats i operacions financeres 
realitzades durant l’exercici, així com la informació reflectida en els 
comptes anuals són conformes en tots els aspectes significatius amb les 
normes aplicables. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals i sobre el compliment dels aspectes rellevants establits 
en la normativa sobre contractació pública durant l’exercici fiscalitzat. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, 
deguda a frau o error.  

A l’hora d’efectuar les dites valoracions del risc, l’auditor té en compte el 
control intern rellevant per a la formulació per part de la societat dels 
comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que 
siguen adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una 
auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques 
comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels 
comptes anuals presos en el seu conjunt. 

No hem pogut obtenir la carta de manifestacions de la direcció com a 
evidència addicional d’auditoria a causa del canvi en els òrgans de 
govern i direcció de CAC, SA, que es detallen en l’annex I. 

Tot i això, considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut 
proporciona una base suficient i adequada per fonamentar la nostra 
opinió de fiscalització amb excepcions. 

4. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonament de l’opinió amb excepcions 

a) CAC, SA, no ha avaluat a 31 de desembre de 2014 els indicis de 
deterioració dels elements que conformen cadascun dels edificis 
que integren el complex de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, 
llevat de l’immobilitzat de l’Oceanogràfic, la deterioració del qual 
ha sigut avaluada per primera vegada en 2014, a pesar d’haver-n’hi 
evidències, segons la Societat, des de l’exercici 2004. Aquesta 
deterioració, estimada atenent al cost d’adquisició, per import de 
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5.624.900 euros, ha sigut comptabilitzada íntegrament amb càrrec al 
resultat de l’exercici 2014, sense que CAC, SA, haja imputat 
comptablement la despesa que per aquest concepte prové 
d’exercicis anteriors. 

 Cal destacar que un dels elements que integren l’"Immobilitzat 
material", valorat en 15.213.471 euros, correspon als honoraris 
satisfets per la redacció de l’avantprojecte i projecte bàsic de l’obra 
d’urbanització i edificació de la parcel·la M3 (Pla Parcial del Sector 
NPT-6). Pel que fa a això, CAC, SA, hauria d’haver efectuat una 
correcció valorativa per l’import esmentat, com s’ha anat indicant 
en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, atenent al seu 
import recuperable. 

 La valoració adequada de l’"Immobilitzat material" es troba 
condicionada a l’estimació que ha d’efectuar la Societat dels indicis 
de deterioració de valor dels elements que integren aquest epígraf 
del balanç, tal com estableix la norma segona de l’Ordre 
EHA/733/2010. 

b) Els terrenys sobre els quals s’assenten les construccions del 
complex Ciutat de les Arts i de les Ciències es classifiquen en tres 
grans àrees, d’acord amb les previsions del Pla Parcial del Sector 
NPT-6: 

A) Illa del Palau de les Arts. 

B) Illa del Museu i del Planetari. 

C) Illa d’ús terciari i Parc Oceanogràfic, terciari recreatiu i d’altres 
usos no incompatibles (Àrea ATR). Aquests terrenys se 
subdivideixen en 4 illes: M1, M2, M3 i EP. 

 Els terrenys integrants de la illes A) i B) són propietat de la 
Generalitat. CAC, SA, va comptabilitzar en exercicis anteriors el dret 
d’ús sobre aquests en el compte “Cessions d’ús” de l’epígraf del 
balanç “Immobilitzat intangible”, per un import conjunt de 
31.462.391 euros. En la data de realització d’aquest treball (juliol de 
2015), la Generalitat no n’ha formalitzat la cessió o adscripció a la 
Societat. 

 El valor comptable del dret d’ús integra els pagaments efectuats per 
CAC, SA, en exercicis anteriors per a l’adquisició dels terrenys per 
compte de la Generalitat, per import de 9.988.566 euros, així com 
una imputació comptable per 21.473.825 euros en concepte de les 
càrregues urbanístiques que CAC, SA va atribuir a les illes A) i B) 
després de lliurar-les a l'Ajuntament de València en exercicis 
anteriors d’obres d’infraestructures executades per la Societat per a 
fer-ne una utilització pública. 
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 Aquesta Sindicatura considera que CAC, SA, hauria de donar de 
baixa amb càrrec a “Reserves” l’import registrat en concepte de 
càrregues urbanístiques, per 21.473.825 euros, ja que entén que les 
infraestructures en els quals s’originen no tenen naturalesa de 
càrregues urbanístiques, atés que no estan vinculades, des del punt 
de vista causal, amb els drets que l’ordenació urbanística atribueix 
als propietaris del sòl. CAC, SA, va assumir l’execució i finançament 
de les obres, sense que hi hagués la contrapartida dels drets 
urbanístics. En conseqüència, aquests elements no reuneixen els 
criteris previstos en el Pla General de Comptabilitat per al seu 
reconeixement com a actiu del balanç. 

 En addició a això, la nota 6 de la memòria no informa 
detalladament de la composició del compte “Cessions d’ús”, dels 
terrenys que integra, de la seua naturalesa jurídica ni de la seua 
valoració. 

c) El Consell de la Generalitat, constituït en Junta General 
d’Accionistes l’1 de juliol de 2002, va lliurar a CAC, SA, com a 
aportacions no dineràries per al desemborsament de les 
ampliacions de capital, les illes M1, M2 i M3 a les quals es fa 
referència en l’apartat anterior. Aquestes aportacions van ser 
valorades en escriptura pública d’adquisició en 64.492.000 euros i 
registrades en el compte “Terrenys”. 

 Això no obstant, amb posterioritat aquesta valoració es va 
incrementar en els exercicis 2005, 2006, 2008 i 2009 en un import 
conjunt de 29.891.132 euros. D’aquest import, 18.936.643 euros 
corresponien als pagaments efectuats en exercicis anteriors per 
CAC, SA com agent expropiatori i els 10.954.489 euros restants a la 
imputació de càrregues urbanístiques. Aquests increments de valor 
haurien de donar-se de baixa ja que no reuneixen els requisits 
establits en el Pla General Comptable per a activar-los. En 
conseqüència, CAC, SA, hauria de minorar el saldo dels seu compte 
“Terrenys” en 29.891.132 euros amb càrrec a “Reserves”. 

 La nota 5 de la memòria no informa suficientment de la composició 
i valoració de les illes M1, M2 i M3, registrades en el compte 
“Terrenys”. 

d) En el compte “Construccions” figuren indegudament 
comptabilitzades a 31 de desembre de 2014 les obres de construcció 
del pont de l’Assut d’Or, que van ser lliurades a l’Ajuntament de 
València en 2009 per què en fes utilització pública, sens que se’n 
registrés la baixa comptable. 

 En conseqüència, CAC, SA, hauria de comptabilitzar la baixa de les 
obres esmentades, per import de 63.378.602 euros, en el compte 
“Construccions” amb càrrec a “Reserves” i ajustar l’amortització 
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acumulada per 5.961.411 euros amb abonament a “Reserves”, per 
5.079.853 euros, i al resultat de l’exercici, per la dotació que s’hi ha 
efectuat, per 881.558 euros. 

 En addició a això, CAC, SA, hauria de donar de baixa amb 
abonament a “Reserves” la subvenció de capital rebuda en el seu 
dia de l’Ajuntament per finançar la construcció de la 
infraestructura esmentada, el valor comptable de la qual a 31 de 
desembre de 2014 registrat en el compte “Subvencions, donacions i 
llegats” puja a 3.421.747 euros. 

e) Igual com en l’exercici anterior, CAC, SA, no ha comptabilitzat la 
pèrdua per deterioració del revestiment de la coberta del Palau de 
les Arts Reina Sofia pels despreniments que van ocórrer en 
desembre de 2013, el valor net comptable dels quals al tancament 
de l’exercici 2014 pujava a 2.742.707 euros. Pel que fa a això, CAC, 
SA, indica en la nota 5.18 de la memòria que es tracta d’una 
renovació del seu immobilitzat garantida per la direcció facultativa i 
la UTE constructora, a fi de recuperar-ne les característiques 
inicials. 

 En aquest sentit, aquesta Sindicatura considera que quan es 
recuperen les referides característiques inicials de l’immobilitzat, la 
reparació de les quals es troba en curs en la data de realització 
d’aquest treball (juliol 2015) es produirà la reversió de la pèrdua per 
la deterioració física esdevinguda al Palau de les Arts. 

El conjunt de les excepcions exposades en els paràgrafs a) a e) 
representen que el saldo de l’epígraf “Reserves” està sobrevalorat en 
124.198.137 euros, l’"Immobilitzat material" està sobrevalorat en 
111.225.912 euros, l’"Immobilitzat intangible" està sobrevalorat en 
21.473.825 euros, l’amortització acumulada de l’immobilitzat material 
està sobrevalorada en 5.961.411 euros i l’epígraf “Subvencions, donacions 
i llegats” està sobrevalorat en 3.421.747 euros. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de la limitació a l’abast 
descrita en el paràgraf a) i excepte pels efectes dels fets descrits en els 
paràgrafs a) a e) de l’apartat “Fonament de l’opinió amb excepcions”, els 
comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de CAC, SA, a 31 de 
desembre de 2014, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu 
corresponents a l’exercici anual acabat en la data esmentada, d’acord 
amb el marc normatiu d’informació financera que hi és d’aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que s’hi contenen. 
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4.3 Paràgrafs d’èmfasi i d’altres qüestions 

a) La nota 2 c) de la memòria de CAC, SA, assenyala l’existència d’un 
fons de maniobra negatiu, que al tancament de l’exercici ha pujat a 
325.036.577 euros, i afegeix que amb la finalitat d’assegurar la 
continuïtat de la gestió, el 30 de març de 1999 CAC, SA va subscriure 
amb el seu accionista únic un conveni de col·laboració en virtut del 
qual la Generalitat es comprometia a prestar el suport necessari per 
a la continuïtat de l’activitat de la Societat; es garantia així el 
compliment del principi d’empresa en funcionament. 

 Així mateix, s’indica que en juliol de 2012 la Societat va elaborar un 
Pla de Sanejament i que en 2013 i 2014 ha estat treballant en la 
preparació de les condicions de l’expedient d’externalització de la 
Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

 Posteriorment, en agost de 2014, CAC, SA, va publicar la licitació per 
a la gestió i explotació dels edificis i instal·lacions de l’Oceanogràfic 
i de l’Àgora, i suport a la Societat per a dinamitzar la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències. 

 Per a una informació més completa i precisa de les mesures 
adoptades per la Societat per a la seua continuïtat i viabilitat, 
aquesta Sindicatura de Comptes recomana que la memòria informe 
més detalladament de les condicions del referit contracte per a la 
gestió i explotació de l’Oceanogràfic, tant més que representa un 
canvi significatiu en la gestió de CAC, SA, i en el seu finançament a 
curt i a mitjà termini. 

b) La nota 8.2.1 de la memòria informa dels passius financers de CAC, 
SA, per deutes amb entitats de crèdit. El cost amortitzat del total de 
les operacions creditícies concertades per CAC, SA, amb venciment 
a llarg termini ha pujat a 31 de desembre de 2014 a 428.291.559 
euros, dels quals 66.245.301 euros es troben comptabilitzats en 
“Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”. Del dit import, 
84.000.000 d'euros estan avalats per la Generalitat i 307.884.220 
euros per l’Institut Valencià de Finances. 

 En 2014,  CAC, SA, ha concertat dues pòlisses de crèdit amb un límit 
conjunt de 22.000.000 d'euros, a fi de renovar operacions creditícies 
d’exercicis anteriors. A més, en 2014, CAC, SA, ha disposat de 
74.297.370 euros, de dos crèdits concertats amb l’Institut Valencià 
de Finances per a amortitzar operacions creditícies subscrites en 
2013. 

c) Les notes 13.2 i 17 de la memòria informen de la demanda 
interposada el 30 de juliol de 2014 per la societat operadora de 
l’Oceanogràfic, Parcs Reunits València, SA, contra CAC, SA, en la 
qual sol·licita que es declare la procedència i exigibilitat dels crèdits 
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denominats “no discutits” per import de 31.238.408 euros i que es 
condemne CAC, SA, a la compensació judicial de crèdits per 
23.093.220 euros (crèdits de CAC, SA, enfront de l’operadora) i al 
pagament de la diferència, per 8.145.188 euros. 

 Com a antecedent dels fets anteriors, cal indicar que els deutes 
recíprocs entre l’operador extern i CAC, SA, en execució del 
contracte subscrit en 2002 per a la prestació del servei de gestió de 
l’Oceanogràfic, anaven cancel·lant-se des de 2010 mitjançant 
compensació de crèdits. Això no obstant, a partir de setembre de 
2013 l’operador deixa d’acceptar la compensació com a forma 
d’extinció de deutes i inicia el requeriment formal dels imports que 
deu CAC, SA. Aquests requeriments no els va atendre la Societat 
perquè considera que totes les factures que s’hi relacionen podien 
ser objecte de compensació legal en aplicació dels articles 1.195 i 
següents del Codi Civil. D’aquesta manera, en 2014 CAC, SA, acorda 
unilateralment la compensació de deutes recíprocs que a 31 de 
desembre de 2014 han pujat a 32.010.135 euros. 

 El 18 de febrer de 2015, CAC, SA, contesta a la demanda interposada 
i presenta una reconvenció pels danys i perjudicis causats per 
l’operador per incompliment del contracte, que estima en 
40.373.714 euros. D’aquest import, 6.804.532 euros corresponen a la 
deterioració derivada del manteniment inadequat de les 
instal·lacions de l’Oceanogràfic des de l’exercici 2003, que ha sigut 
estimat d’acord amb el cost de reposició, i 33.569.182 euros al lucre 
cessant derivat de l’incompliment contractual per part de 
l’operador d’aportar tres orques a pagar per CAC, SA, amb un cost 
de 7.861.328 euros. 

 A més, en el dit escrit s’assenyala que l’operador tampoc ha atés 
compromisos adquirits d’inversió en altres espècies biològiques, si 
bé no quantifica el lucre cessant derivat d’aquest incompliment. 

 Dels fets exposats anteriorment, es desprén que CAC, SA, era 
coneixedor de la deterioració de les instal·lacions i dels 
incompliments contractuals per part de l’operador des de 
pràcticament l’inici de la vigència del contracte, de manera que 
tenint en compte el període transcorregut fins a la contestació de la 
demanda interposada pel contractista i consegüent reconvenció, 
s’aprecia una falta de diligència dels òrgans responsables de la 
Societat en l’exercici de les accions legals pertinents a fi de donar 
un compliment adequat i efectiu al contracte. 

d) En el quadre següent, elaborat per CAC, SA, es mostra el cost en 
euros, net de baixes a 31 de desembre de 2014, dels diferents 
edificis que componen el complex de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències. En la columna denominada “Central” s’inclouen aquelles 
inversions generals que no s’han distribuït per edificis. 
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Descripció Central Hemisfèric Museu Palau Aparcam. Total 

Terrenys i construccions 96.222.812 25.283.613 120.225.294 367.129.868 28.120.264 636.981.851 

Inst. tècniques i maquinària 495.639 623.510 3.127.455 43.323.925 93.280 47.663.809 

D’altres inst., utillatge i mobiliari. 4.399.328 2.145.271 17.988.515 36.003.951 2.963.883 63.500.948 

Acomptes i immob. mat. en curs 15.332.755 0 9.342 709.556 4.608 16.056.261 

Equips procés informació 51.283 3.404 47.677 0 90 102.454 

D’altre immobilitzat  0 0 397.486 0 25.750 423.236 

Elements de transport 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 116.501.817 28.055.798 141.795.769 447.167.300 31.207.875 764.728.559 

 

Descripció   Oceanogràfic Àgora Total 

Terrenys i construccions   155.885.056 95.938.126 251.823.182 

Inst. tècniques i maquinària   11.475.452 7.604.072 19.079.524 

D’altres inst., utillatge i mob.   17.964.604 1.607.806 19.572.410 

Acomptes i immob. mat. en curs   522.001 10.850.709 11.372.710 

Equips procés informació   34.909 0 34.909 

D’altre immobilitzat    880.390 0 880.390 

Elements de transport   16.961 0 16.961 

Subtotal   186.779.373 116.000.713 302.780.086 

Total 1.067.508.645 

Quadre 1 

 Atesa la importància de la informació anterior, es recomana a la 
Societat que la incorpore a la memòria. 

Els paràgrafs assenyalats en els apartats a) a d) no modifiquen la nostra 
opinió. 

4.4 Informes sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

En la fiscalització realitzada s’han posat de manifest els incompliment 
següents de la normativa de caràcter general que s’inclou en la 
Introducció al volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de 
fiscalització del Compte General de la Generalitat de l’exercici 2014, que 
tot seguit relacionem: 

a) D’acord amb la informació reflectida en la memòria de la Societat, 
s’han realitzat o estan pendents de realitzar pagaments, la quantia 
dels quals s’eleva a 52.961.202 euros, que superen el termini previst 
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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b) Igual com en exercicis anteriors, CAC, SA, no ha obtingut ingressos 
suficients per cobrir les seues despeses i inversions, fet que 
incompleix els principis financers i pressupostaris establits en 
l’article 6 del Decret Llei 1/2011. 

c) Els pressupostos de CAC, SA, des de l'exercici de 2011, inclouen una 
previsió d'ingressos per un import de 290.000.000 d'euros per la 
venda de terrenys que integren la parcel·la M3. No obstant això, 
aquesta venda no està previst que es realitze a curt termini, raó per 
la qual els dits ingressos no haurien d'integrar el pressupost de 
l'exercici. Quant a això, CAC, SA addueix que la proposta de 
pressupostos presentada a la Conselleria no inclou els dits 
ingressos, sinó que aquests són introduïts posteriorment per a la 
seua aprovació consegüent. 

d) L’informe de gestió de l’exercici 2014 deuria de contenir tots els 
aspectes previstos en l’article 262 de la Llei de Societats de Capital. 

5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA 
CONTRACTACIÓ 

5.1. Fonament de l’opinió amb excepcions 

a) L’expedient de contractació 3/14, per a la prestació del servei de 
publicitat de l’exercici 2014, va ser objecte de modificació 
contractual l’11 de juliol de 2014, sense que aquesta modificació es 
trobe emparada en les circumstàncies previstes en l’article 107 del 
TRLCSP. 

b) En el seguiment del contracte de serveis de consultoria per a definir 
les condicions de l’externalització de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, subscrit el 14 de novembre de 2012, s’han posat de 
manifest els fets següents: 

- Mitjançant acord subscrit entre l’òrgan de contractació i el 
contractista, de 24 de juny de 2014, es donen per conclosos els 
treballs objecte del contracte i, per tant, les tres fases 
pendents d’execució en 2013, així com els serveis de suport 
durant la licitació i en la redacció del contracte. En aquest 
acord es determina, així mateix, el pagament de l’import 
pendent, per 10.500 euros, IVA exclòs, així com la devolució de 
la garantia definitiva. 

 Pel que fa a això, la clàusula cinquena del contracte, subscrit 
el 14 de novembre de 2012, estableix que el responsable del 
contracte haurà de determinar si la prestació dels serveis per 
part del contractista s’ha realitzat conformement, després del 
lliurament del model de gestió i finalització dels serveis de suport en 
la licitació de l’externalització i redacció del contracte. A més, la 
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clàusula quarta, relativa al preu, indica que el pagament de la 
quantitat de 10.500 euros es realitzarà quan finalitzen els serveis de 
suport a CAC, SA, durant la licitació de l’externalització i la redacció 
del contracte d’externalització, després de la signatura de l’acta de 
conformitat. 

 En l’expedient no consta l’acta de conformitat que ha de 
subscriure el responsable del contracte, mentre que en el 
document de conclusió dels treballs referit anteriorment es 
posa de manifest que els serveis esmentats de suport a CAC, 
SA, durant la licitació i la redacció del contracte 
d'externalització no han sigut prestats per retards deguts a 
requeriments de CAC, SA, que no han pogut ser assumits pel 
contractista. 

- Addicionalment, el 2 de juliol de 2014, CAC, SA, formalitza 
amb l’empresa anterior un contracte indegudament qualificat 
de serveis complementaris, pel 50% del preu del contracte 
anterior, per definir les condicions d’externalització adaptades 
a les indicacions exposades per la Direcció General de 
Patrimoni, en el seu informe de 4 d’abril de 2014. En aquest 
contracte s’exclouen expressament els serveis de suport 
durant la licitació i en la redacció del contracte 
d’externalització, que formaven part de les necessitats 
plantejades per CAC, SA en el procés negociador, sense que 
aquesta reducció de les actuacions compreses en l’objecte 
contractual haja suposat una reducció del preu del contracte. 

 El 26 de febrer de 2015 se satisfà el pagament de l’import del 
contracte, per 21.000 euros, més IVA. 

 Dels fets i actuacions anteriorment resumits, aquesta Sindicatura 
de Comptes aprecia l’existència d’indicis de responsabilitat 
comptable, perquè resulta possible l’existència de pagaments 
realitzats per CAC, SA, sense haver rebut en la seua totalitat la 
contraprestació corresponent i, en conseqüència, es notificaran 
amb aquesta consideració al Tribunal de Comptes. 

5.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 5.1 “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2014 en relació amb la 
contractació, són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa que hi és d’aplicació. 
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6. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

En els annexos I i II es recullen els aspectes observats com a resultat de 
l’auditoria financera i de compliment de la legalitat, respectivament, 
l’impacte dels quals en els comptes anuals i en el compliment de la 
legalitat no és significatiu segons el parer d’aquesta Sindicatura de 
Comptes, si bé considerem que poden ser d’interés per als destinataris o 
usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

7. RECOMANACIONS 

Els administradors de CAC, SA, a més d’adoptar les mesures correctores 
dels fets descrits en els apartats 4.1 i 5.1, han de tenir en compte les 
recomanacions que tot seguit s’assenyalen per a millorar la seua gestió. 

a) Es manté la recomanació formulada en exercicis anteriors de 
realitzar les gestions oportunes per a la cessió o adscripció dels 
terrenys utilitzats per CAC, SA, que són propietat de la Generalitat. 

b) CAC, SA, hauria de realitzar les accions necessàries a fi de recuperar 
els saldos de cobrament dubtós de clients institucionals per la 
realització d’actes i esdeveniments en 2008 i exercicis anteriors als 
quals se’ls va dispensar d’efectuar el pagament per anticipat. 

c) Es recomana acreditar la titulació del personal en els expedients de 
cada empleat per a una gestió adequada de personal. 

d) En els expedients dels contractes per a utilitzar els espais que 
integren el recinte de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, el 
cobrament dels quals es perceba en espècie, hauria d’acreditar-se 
l’equivalència de les prestacions contractades. 

e) CAC, SA, hauria d’ajustar-se als terminis i al contingut previst en la 
normativa contractual per a la remissió de la informació requerida 
al Registre de Contractes. 

f) S’haurien de revisar els criteris d’adjudicació continguts en els plecs 
de contractació a fi que es limiten a mesurar les característiques de 
l’oferta sense que continguen exigències relatives a la solvència 
tècnica del contractista.  
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1. Aspectes generals 

a) Correcció d’errors comptables en els comptes anuals de 2013 

 El balanç de l’exercici 2013, que es mostra a efectes comparatius 
juntament amb el balanç de 2014 (annex III), no coincideix amb el 
balanç aprovat del dit exercici atés que CAC, SA, ha esmenat 
determinats errors comptables d’exercicis anteriors atenent al que 
disposa la norma 22a de registre i valoració del Pla General 
Comptable. Els saldos comptables de balanç afectats per aquesta 
nova expressió dels comptes anuals són: 

 
Saldos esmenats 

2013 
Saldos 2013 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 39.654.309 40.118.616 

Fons propis 372.754.563 373.207.712 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 45.140.059 45.151.217 

Total balanç 1.170.283.642 1.170.747.949 

Quadre 1 

 En l’epígraf “Fons propis”, el saldo del compte “Reserves 
voluntàries” s’ha vist reduït en un import net de 453.149 euros. El 
càrrec més significatiu correspon a l’anul·lació d’unes factures 
emeses en 2013 amb càrrec a la Fundació Palau de les Arts, per un 
import conjunt de 464.307 euros, factures que van ser retornades 
per la Fundació atenent al criteri sostingut per l’Advocació General 
de la Generalitat, en el seu informe de data 3 d’octubre de 2014. 
Aquesta correcció ha tingut així mateix incidència en l’import 
registrat en les partides “Import net de la xifra de negocis” i 
“Deutors comercials i altres comptes a cobrar”. 

b) Sessions dels òrgans de govern 

 El Consell d’Administració, tal com preveu l’article 13 dels estatuts, 
té constituïda en el seu si una Comissió Executiva. Això no obstant, 
incomplint el que disposa l’esmentat article no té fixades les 
normes de funcionament. En gener de 2011 va tenir lloc l’última 
reunió de la Comissió Executiva. 

2. Immobilitzat intangible 

Aquest epígraf inclou el compte “Cessions d’ús”, el valor comptable del 
qual a 31 de desembre de 2014 ha pujat a 31.462.391 euros. En “Cessions 
d’ús” CAC, SA, ha registrat el dret d’ús dels terrenys integrats en les illes 
del Palau de les Arts, Museu, Planetari i Umbracle-Aparcament (illes A i 
B), pendents de cessió per la Generalitat, la valoració dels quals es 
qualifica d’excepció de l’informe d’auditoria financera. 
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El Consell d’Administració, en sessió de data 20 de febrer de 2014, va 
sol·licitar a la que llavors es denominava Conselleria d’Economia, 
Indústria, Comerç i Turisme que realitzés els tràmits oportuns per 
adscriure els terrenys referits, en aplicació de l’article 53.3 de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat. Aquesta Conselleria va sol·licitar un informe 
a la Direcció General de Patrimoni sobre l’adscripció a CAC, SA, dels 
terrenys on s’ubiquen les edificacions mencionades. 

Pel que fa a això, la Direcció General de Patrimoni, en el seu informe de 4 
d’abril de 2014, informa que la Generalitat podrà adscriure béns afectes a 
un servei públic a les empreses públiques sense que aquesta adscripció 
comporte en cap cas transmissió de la titularitat demanial. A més, 
afegeix que està pendent de regularitzar la situació cadastral i la registral 
dels terrenys i adverteix de la necessitat de depurar la situació jurídica 
de part dels terrenys sobre els quals s’han construït les edificacions 
referides. 

Posteriorment, en l’acta del Consell d’Administració de 23 d’abril de 2015 
consta que en cas de no obtenir una futura cessió de la parcel·la on 
s’ubica el Palau de les Arts (cedida en el seu dia pel Consell Metropolità 
de l’Horta Nord a la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports) s’haurien 
d’assumir unes pèrdues de 4.648.944 euros per l’import comptabilitzat en 
l’"Immobilitzat intangible" com a càrregues urbanístiques i de 
447.167.301 euros pel valor de les construccions i instal·lacions 
efectuades per CAC, SA. 

3. Immobilitzat material 

Les altes de l’exercici han pujat a 609.530 euros. S’ha seleccionat per fer-
ne la revisió una mostra de 279.709 euros, que representa el 45,9% del 
total de les addicions de l’exercici. En la dita revisió s’ha observat que 
formen part de les altes 96.629 euros per la instal·lació de l’enllumenat 
del pont de l’Assut de l’Or. Aquesta infraestructura no reuneix els 
requisits necessaris del Pla General de Comptabilitat perquè té la 
condició d’actiu, de manera que l’import esmentat s’hauria d’haver 
registrat com una despesa del compte de pèrdues i guanys i no com una 
alta de l’immobilitzat material. 

D’altra banda, igual com en exercicis anteriors, els pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2015 preveuen un Pla d’Optimització del 
Patrimoni de la Generalitat, en el qual es preveu la venda de l’immoble 
“Parcel·la M3” propietat de CAC, SA. Per aquest motiu, en l’actiu del 
balanç de la fitxa de CAC, SA, dels pressupostos de la Generalitat de 2015 
figura el valor de la parcel·la, per 37.672.960 euros, en l’epígraf d’“Actius 
no corrents mantinguts per la venda” en lloc de figurar en l’epígraf 
“Immobilitzat material”. Aquests actius no reuneixen tots els requisits 
establits en la norma de valoració 7.1 del Pla General de Comptabilitat, 
per a classificar-los  com a actius no corrents mantinguts per la venda, 
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de manera que es recomana classificar-los pressupostàriament en 
l’immobilitzat material. 

4. Deutors 

Tot seguit mostrem, en euros, el detall d’aquesta partida del balanç: 

Compte 
Saldo  

31-12-2014 
Deutors comercials 5.178.509 

Clients 4.387.518 

Clients de cobrament dubtós 790.991 

Deutors diversos 714.336 

D’altres crèdits amb les administracions públiques  593.436 

Hisenda pública deutora per IVA 472.063 

Retencions interessos comptes corrents 9.675 

Retencions arrendaments 111.698 

Accionistes por desemborsaments pendents 9.000.000 

Deterioració de valor crèdits per op. comercials (790.991) 

Total 14.695.290 

Quadre 2 

En la revisió del compte “Clients” s’ha observat l’existència de saldos no 
qualificats de dubtós per CAC, SA, per un import conjunt de 95.557 euros, 
que s’haurien de reclassificar a cobrament dubtós i efectuar la 
consegüent correcció valorativa, ateses les seues escasses probabilitats 
de recuperació. 

A 31 de desembre de 2014, CAC, SA, ha registrat una correcció de valor 
pel saldo íntegre del compte “Clients de cobrament dubtós”, per 790.991 
euros. Quant a les accions iniciades per la Societat per recuperar aquests 
saldos, cal assenyalar que ha encarregat a l’Advocació General de la 
Generalitat realitzar les gestions oportunes per cobrar saldos deutors per 
un import global de 91.738 euros. 

5. Fons propis 

La composició i moviments dels fons propis es mostren tot seguit, en 
euros: 
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Compte 31-12-2013 Augments Disminucions 31-12-2014 

Capital social 421.852.000 48.016.000 0 469.868.000 

Reserva legal 72.968 0 0 72.968 

Reserves voluntàries (1.666.412) 0 0 (1.666.412) 

Resultats negat. ex. anterior (1.721) (47.502.272) 0 (47.503.993) 

Resultat de l’exercici (47.502.272) 47.502.272 (49.411.406) (49.411.406) 

Total 372.754.563 48.016.000 (49.411.406) 371.359.157 

Quadre 3 

A 31 de desembre de 2014, el capital social de CAC, SA, està representat 
per 117.467 accions nominatives, ordinàries, amb un valor unitari de 
4.000 euros. 

En garantia dels compromisos adquirits en el marc del préstec mercantil 
sindicat i del finançament obtingut del Banc Europeu d’Inversions, amb 
dates de 15 de desembre de 1999 i 15 d’octubre de 2001 la Generalitat, 
com a accionista únic, va pignorar les accions que llavors constituïen el 
capital social de CAC, SA. 

El 25 d’octubre de 2013, el Consell de la Generalitat, constituït en Junta 
General d’Accionistes de CAC, SA, va aprovar una ampliació de capital de 
48.016.000 euros que es va desemborsar i escripturar entre els exercicis 
2013 i 2014. La inscripció en el Registre Mercantil i, per tant, el registre 
comptable com a major capital social va tenir lloc el 13 de novembre de 
2014. 

En addició a això, el 5 de desembre de 2014, el Consell de la Generalitat 
va aprovar una ampliació de capital per import de 57.956.000 euros, dels 
quals 9.000.000 d’euros es trobaven pendents de desemborsar al 
tancament de l’exercici. La dita ampliació es trobava pendent d’inscriure 
en el Registre Mercantil a 31 de desembre de 2014 i, per tant, pendent de 
registrar comptablement com a capital social. En 2015 s’han satisfet els 
desemborsaments pendents, i s’ha inscrit l’ampliació de capital el 12 de 
juny de 2015 en el Registre Mercantil. 

S’ha observat que no s’han atés, en tots els casos, els terminis previstos 
per als desemborsaments aprovats en els acords respectius de la Junta 
General d’Accionistes. 

6. Deutes a llarg termini 

El saldo d’aquest epígraf, que al tancament de l’exercici 2014 ha pujat a 
363.173.370 euros, inclou els deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 
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per 362.046.257 euros i altres passius financers per import d’1.127.113 
euros, que tot seguit s’analitzen: 

a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 

 Durant 2014, CAC, SA, ha concertat amb diverses entitats financeres 
cinc operacions de crèdit per un import conjunt de 76.860.220 euros. 
Aquestes operacions, que han sigut aprovades per l’Institut 
Valencià de Finances, han tingut com a objecte el refinançament 
d’altres operacions de crèdit i de venciments de deute comercial. 

 Les característiques bàsiques dels crèdits anteriors, juntament amb 
la resta d’operacions creditícies a llarg termini vigents a 31 de 
desembre de 2014, es detallen en el quadre següent, en euros: 
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Operació de crèdits 
Import 

formalitzat 
Pendent a 
31-12-2014 

Termini 
amortització 

Última 
amortització 

Anys de 
carència 

Préstec sindicat, tram B 150.000.000 70.900.000 18,1 anys 15-12-2019 1,7 anys 

Préstec BEI (1) 1999, tram C 90.000.000 60.750.000 22,1 anys 15-12-2021 6,1 anys 

Préstec BEI 2001, tram C 120.000.000 95.952.000 24,1 anys 15-12-2025 3,7 anys 

Préstec Caja Duero, 2008 20.000.000 20.000.000 15,0 anys 27-11-2023 7,1 anys 

Préstec La Caixa, 2008 20.000.000 20.000.000 12,0 anys 31-12-2020 7,3 anys 

Préstec Banco Santander, 2009 5.000.000 2.250.000 10,0 anys 26-06-2019 0,0 anys 

Préstec La Caixa, 2009 5.000.000 2.803.027 8,0 anys 08-09-2017 3,0 anys 

Préstec Bankia, 2009 4.000.000 1.040.932 6,0 anys 25-09-2015 2,0 anys 

Préstec Banco de Sabadell 2009 4.000.000 1.000.000 6,0 anys 22-10-2015 2,0 anys 

Préstec La Caixa, 2009 (2) 24.000.000 3.000.000 5,0 anys 31-12-2014 5,0 anys 

Préstec La Caixa, 2012 20.000.000 20.000.000 8,0 anys 06-03-2020 3,0 anys 

Préstec La Caixa, 2012 31.300.000 31.300.000 7,0 anys 31-07-2019 2,3 anys 

Préstec La Caixa, 2013 (3) 12.500.000 12.500.000 3,4 anys 30-06-2016 1,5 anys 

Préstec La Caixa, 2013 6.500.000 6.500.000 3,6 anys 31-12-2016 1,5 anys 

Préstec La Caixa, 2013 4.100.000 4.100.000 3,0 anys 30-11-2016 1,5 anys 

Préstec La Caixa, 2013 2.150.000 2.150.000 3,0 anys 30-11-2016 1,5 anys 

Préstec La Caixa, 2014 7.220.000 7.220.000 3,0 anys 28-02-2017 1,5 anys 

Préstec La Caixa, 2014 11.937.672 11.937.672 3,1 anys 30-06-2017 1,3 anys 

Préstec La Caixa, 2014 31.702.548 31.702.548 3,1 anys 30-06-2017 1,3 anys 

Préstec Banco Santander, 2014 20.000.000 20.000.000 5,0 anys 12-06-2019 2,8 anys 

Préstec BBVA, 2014 6.000.000 6.000.000 2,9 anys 30-09-2017 2,9 anys 

Finançament a llarg termini 595.410.220 431.106.179    

(1) BEI = Banc Europe d’Inversions 
(2) Venciments no atesos a 31 de desembre de 2014 per 3.000.000 d'euros 
(3) Venciments no atesos a 31 de desembre de 2014 per 3.001.695 euros 

Quadre 4 

 En la revisió efectuada s’ha observat que els venciments de deute a 
31 de desembre de 2014 de les operacions de crèdit indicades en el 
quadre anterior, per un import conjunt de 6.001.695 euros no van 
ser atesos per CAC, SA, fins al 28 de gener de 2015. A més, al llarg de 
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l’exercici 2014 no s’han atés al seu venciment, quotes 
d’amortització i liquidacions d’interessos per un import d’1.408.314 
euros i 741.558 euros, respectivament. Els interessos de demora 
generats per tots aquests impagaments han sigut de 30.975 euros. 

b) D’altres passius financers 

 Destaca en aquesta partida l’import que es deu a l’Ajuntament de 
València per la liquidació definitiva de l’impost sobre construccions 
i instal·lacions de l’Àgora, que puja a 1.121.946 euros. De la 
liquidació, que es va notificar a la Societat en desembre de 2014, 
s’ha acordat amb l’Ajuntament un ajornament i fraccionament, per 
parts iguals, per a març i setembre de l’exercici 2016. L’ajornament 
generarà uns interessos de 68.652 euros que està previst que es 
comptabilitzen, seguint els principis comptables de la meritació i 
del cost amortitzat en els exercicis de 2015 i 2016. 

7. Provisions a curt termini 

L’import consignat en aquest epígraf, 1.174.160 euros, es correspon amb 
la provisió constituïda per la Societat en relació amb el contenciós que 
manté amb l’operador de l’Oceanogràfic. 

8. Deutes a curt termini 

El saldo d’aquest epígraf, que a 31 de desembre de 2014 ha apujat a 
314.054.051 euros, agrupa els saldos de les partides següents: “Deutes 
amb entitats de crèdit”, per 165.223.285 euros i “D’altres passius 
financers”, per 148.830.766 euros. 

a) Deutes amb entitats de crèdit 

 Aquest compte presenta el detall següent, en euros: 

Detall 
Saldo a 

31-12-2014 

Operacions creditícies a curt termini 96.270.572 

Traspàs deutes del llarg termini 66.245.301 

Interessos meritats no vençuts 868.555 

D’altres deutes financers 1.838.857 

Total 165.223.285 

Quadre 5 

 El compte “Altres deutes financers” aplega comissions d’avals 
atorgats per l’Institut Valencià de Finances que no han sigut ateses 
al seu venciment en 2014 per import d’1.028.857 euros. Aquesta 
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informació no la recull l’apartat 8 de la memòria de CAC, SA. En 
addició a això, el saldo d’aquest compte conté un import de 810.000 
euros, per la periodificació de la comissió anual de renovació i 
reestructuració d’un compte de crèdit associat al préstec sindicat 
descrit en l’apartat 6, que finalment ha pujat a 405.000 euros. 

b) D’altres passius financers 

 Aquest compte mostra al tancament de l’exercici 2014 la 
composició següent: 

Detall 
Saldo  

31-12-2014 

Capital emés pendent d’inscripció 57.956.000 

Compte corrent amb soci Generalitat  83.675.671 

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 7.077.819 

Deutes a curt termini 11.485 

Fiances rebudes a curt termini 109.791 

Total 148.830.766 

Quadre 6 

 El compte “Capital emés pendent d’inscripció” recull l’ampliació de 
capital aprovada el 5 de desembre de 2014, pendent d’inscripció en 
el Registre Mercantil al tancament de l’exercici. 

 L’import registrat comptablement en “Compte corrent amb soci 
Generalitat” correspon al deute financer de CAC, SA, amb 
venciment en 2014 assumit per la Generalitat, en virtut de dos 
acords del Consell de 30 de maig de 2013 i 29 de gener de 2015. En 
aquests acords s’estableix que el deute assumit té la condició de 
deute a curt termini amb la Generalitat i no reporta interessos, i es 
preveu la possibilitat de renovació automàtica al seu venciment. 

 Aquest deute assumit per la Generalitat està previst que es finance 
a càrrec del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, previst 
en el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre. 

 Entre les partides que conformen el saldo del compte “Proveïdors 
d’immobilitzat a curt termini” es recull una provisió registrada en 
2011 amb càrrec a l’"Immobilitzat material" per import de 709.000 
euros, en concepte de despeses a facturar pel director de les obres 
de construcció del Palau de les Arts per dos murals ceràmics, frisos 
de baix relleu i poms ceràmics. Pel que fa a això, no hi ha evidència 
documentat de l’encàrrec efectuat i del compromís de pagament 
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contret amb el tercer, així cm de l’autorització consegüent de la 
despesa per l’òrgan competent. 

9. Creditors comercial i altres comptes per pagar 

El detall de les partides que a 31 de desembre de 2014 conformen aquest 
epígraf són les següents: 

Creditors comercials i d’altres comptes per 
pagar 

Saldo 
31-12-2014 

Diversos creditors 21.106.994 

Personal 6.975 

D’altres deutes amb les adm. públiques 5.070.931 

Acomptes de clients 55.770 

Total 26.240.670 

Quadre 7 

En la partida “Creditors diversos” destaca el saldo mantingut amb 
l’operador de l’Oceanogràfic, que en acabar l’exercici 2014 pujava a 
12.529.564 euros. 

D’acord amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, 
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació 
que cal incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb els 
ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, la 
memòria de CAC, SA, conté una nota informativa en la qual s’assenyala 
que durant l’exercici 2014 s’han realitzat pagaments per import de 
42.550.477 euros que excedeixen del termini màxim establit en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, dels quals 32.010.135 
euros corresponen a la compensació de saldos deutors i creditors 
mantinguts amb l’operador de l’Oceanogràfic. Així mateix, indica la nota 
de la memòria que al tancament de l’exercici, l’import pendent de 
pagament que supera el termini màxim puja a 10.410.725 euros. 

D’altra banda, es milloraria la informació proporcionada en la memòria 
si s’inclogués l’import pendent de pagament per operacions 
d’immobilitzat que al tancament de l’exercici supera el termini màxim 
legal. 

10. Despeses de personal 

L’evolució de les despeses de personal de CAC, SA, entre els exercicis 
2013 i 2014 es detalla tot seguit, en euros: 
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Compte 2014 2013 Variació 

Sous i salaris 4.405.965 4.598.183 (4,2%) 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 1.460.837 1.545.771 (5,5%) 

D’altres despeses de personal 34.385 36.229 (5,1%) 

Total 5.901.187 6.180.183 (4,5%) 

Quadre 8 

La nota 19 de la memòria “D’altra informació” indica, per error, que el 
nombre de persones ocupades per la Societat al tancament de l’exercici 
és de 214, en lloc de 212. 

De la revisió d’una mostra de vuit expedients de personal s’ha posat de 
manifest, en un cas, que no consta l’acreditació de la titulació requerida 
per al desenvolupament del lloc, requisit aquest que si bé no és exigit pel 
conveni col·lectiu d’aplicació, resulta necessari per a fer una gestió de 
personal adequada. 

Relació de llocs de treball 

L’obligació legal de publicar la relació de llocs treball prevista en l’article 
18 del Decret Llei 1/2011, va ser recollida en la disposició final quarta de 
la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, que establia 
un termini màxim fins al 30 de juny de 2014. 

A l’efecte, la Secretaria Autonòmica del Sector Empresarial de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública va establir unes 
instruccions a fi de donar compliment a l’obligació esmentada, amb un 
calendari d’actuacions que han de seguir les diferents entitats integrants 
del sector públic empresarial i fundacional. En compliment de les 
instruccions anteriors, CAC, SA, va remetre la documentació requerida si 
bé fora dels terminis previstos. Això no obstant, la relació de llocs de 
treball no va ser publicada en el termini legal, a falta dels informes previs 
dels centres directius responsables de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública. 

Posteriorment, la disposició final primera de la Llei 7/2014, de 22 de 
desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera i 
d’Organització de la Generalitat, va ampliar el termini de publicació de la 
dita relació fins al 30 de juny de 2015, sense que a la data de finalització 
d’aquest treball (juliol de 2015), es tinga constància de l’aprovació de la 
informació remesa per CAC, SA, per part dels dits centres directius de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 
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11. D’altres despeses d’explotació 

El saldo d’aquest epígraf, per import de 23.790.473 euros, es detalla en el 
quadre següent elaborat en euros, de manera comparada amb l’exercici 
anterior. 

Compte 2014 2013 Variació 

D’altres serveis 8.514.582 8.797.293 (3,2%) 

Serveis de professionals independents 4.667.870 4.907.006 (4,9%) 

Subministraments 3.443.992 3.536.126 (2,6%) 

Reparacions i conservació 3.396.101 3.698.416 (8,2%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.468.765 1.432.609 2,5% 

D’altres tributs 1.236.104 1.219.468 1,4% 

Primes d’assegurances 453.652 560.358 (19,0%) 

Arrendaments i cànons 432.251 614.999 (29,7%) 

Serveis bancaris i similars 119.003 123.035 (3,3%) 

Transports 22.595 20.299 11,3% 

Investigació i desenvolupament 2.436 1.870 30,3% 

Pèrdues, deterioració i variació de provisions  33.122 98.391 (66,3%) 

Total 23.790.473 25.009.870 (4,9%) 

Quadre 9 

La disminució de les despeses d’explotació pel que fa a l’exercici anterior 
ha estat motivada principalment per la reducció dels preus dels 
principals contractes adjudicats en 2014 sobre els vigents anteriorment. 

S’ha revisat una mostra representativa del 45,8% d’aquestes despeses i 
s’han observat els aspectes que es descriuen tot seguit. 

a) Control intern 

 El control intern de les despeses analitzades en aquest epígraf es 
porta a terme mitjançant el procediment d’alliberament de 
comandes que proporciona l’aplicació informàtica comptable i de 
gestió utilitzada per CAC, SA. De la revisió efectuada sobre la 
mostra seleccionada, s’ha observat que en un 6,9% dels casos 
analitzats l’autorització de la despesa per part de l’òrgan competent 
ha sigut posterior a la seua execució o recepció. 

b) Servei de gestió de l’Oceanogràfic 

 CAC, SA, va contractar en l’exercici 2002 la prestació del servei de 
gestió de l’Oceanogràfic amb un operador extern, per un termini de 
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10 anys, a comptar des del 14 de febrer de 2003. Aquest contracte va 
ser prorrogat en 2013 i 2014 fins al 10 de juny de 2015, data en què 
es va formalitzar el nou contracte de la gestió i explotació dels edificis i 
instal·lacions de l’Oceanogràfic i l’Àgora i suport a CAC, SA, per a la 
dinamització de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

 La contraprestació estipulada del contracte subscrit amb l’operador 
integrava un cànon fix i un cànon variable, els quals van pujar en 
2014 a 2.014.255 euros i 1.508.298 euros, respectivament. A més, el 
contracte estipulava que l’operador facturés a CAC, SA, 
determinades despeses per compte d’aquesta d’acord amb el que 
s’estipulava a l’inici de cada exercici, mitjançant l’aprovació 
conjunta d’un pressupost d’ingressos i despeses. Aquest pressupost 
anual, que s’ha anat aprovant una vegada iniciada l’execució, 
únicament té caràcter limitatiu a escala global, no per conceptes de 
despesa, circumstància que en desvirtua l’eficàcia com a 
instrument de gestió i control de la despesa. 

 La revisió efectuada de les despeses facturades per l’operador en 
2014, per import d’11.776.718 euros s’ha limitat a comprovar la 
documentació justificativa que aportava aquest a CAC, SA, ja que 
segons el que estipula el contracte, aquesta Societat no té 
competència en els procediments de contractació seguits pel dit 
operador. 

 Com a resultat del treball efectuat, s’ha posat de manifest que les 
despeses de personal facturades per l’operador no estan suportades 
per les nòmines individualitzades, sinó per un document global 
resum de la nòmina i una relació de perceptors. A més, després de 
l’acord subscrit amb l’operador en 2006, les factures per prestació 
de serveis del personal directiu no s’acompanyen de suport 
justificatiu, sinó que s’emeten per l’import anual inclòs en el 
pressupost aprovat. En 2014, el pressupost aprovat i la facturació 
per la prestació de serveis dels sis directius adscrits al compliment 
del contracte han pujat, respectivament a 735.789 euros i 725.112 
euros, IVA exclòs. 

 Compensació de deutes recíprocs 

 En el contracte s’estableix que CAC, SA, ha de pagar mensualment a 
l’operador les despeses justificades i que aquest ha d’ingressar a 
CAC, SA, mensualment tant la recaptació de la taquilla com un 
cànon fix i un de variable pels serveis que explota en concepte de 
restaurant, servei d’àpats i marxandatge. Des de l’exercici 2010, 
aquests deutes recíprocs s’han anat cancel·lant mitjançant 
compensació. 

 En l’apartat 4.3.c) de l’Informe d’auditoria financera es recullen els 
antecedents i la situació a la data de realització del present treball 
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de la demanda interposada per l’operador i la reconvenció 
presentada per CAC, SA, per danys i perjudicis causats pel dit 
operador per incompliment del contracte. 

c) Torneig World Padel Tour 

 Durant l'exercici de 2014 s'ha realitzat en l'edifici de l'Àgora i baix 
del pont de l'Assut de l'Or, el torneig World Padel Tour Estrella Damm 
València-Trofeu Ciutat de les Arts i de les Ciències, i amb aquesta 
finalitat CAC, SA ha subscrit amb l'empresa promotora de 
l'esdeveniment un contracte d'ús i gaudi del recinte, amb data 20 
d'octubre de 2014, per un import de 25.000 euros. La contraprestació 
que ha de satisfer el contractista és realitzar accions de promoció i 
publicitàries de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, les quals es 
valoren igualment en 25.000 euros, prevenint la compensació de les 
corresponents factures. 

 En l'expedient no s'acredita la determinació de la tarifa repercutida 
a l'organitzador del torneig ni la necessària equivalència de les 
prestacions contractades. 

 A més a més, en l'expedient hauria de constar l'impacte econòmic 
de les actuacions publicitàries, així com la utilització efectuada per 
CAC, SA de les entrades rebudes del contractista. 

d) Altres despeses d'explotació 

 Amb càrrec al compte “Serveis de professionals independents” 
s’han registrat despeses per 17.058 euros, en concepte de serveis 
d’assistència legal de suport a CAC, SA, en les seues funcions 
d’assessorament per a la redactar el projecte d’un aquari a la ciutat 
de Casablanca. En l’expedient de la despesa no consta l’informe 
preceptiu que ha d’emetre l’Advocació General de la Generalitat, 
com requereix la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, 
d’Assistència Jurídica a la Generalitat. Per la seua banda, la factura 
presentada no detalla els serveis prestats efectivament. 

 En execució del contracte per a la utilització dels espais de la Ciutat 
de les Arts i de les Ciències, subscrit el 29 de setembre de 2011 amb 
una marca comercial de vehicles, s’han registrat despeses per 
14.450 euros per la cessió d’una flota de vehicles de la dita marca, 
acordada com a contraprestació a la cessió d’espais per part de 
CAC, SA, per un import anual de 25.000 euros. 

12. Ingressos 

L’import registrat comptablement en 2014 en la partida “Import net de la 
xifra de negocis de l’exercici”, que s’eleva a 26.406.732 euros, representa 
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el 94,5% del total d’ingressos de CAC, SA, i presenta la composició 
següent, comparada amb l’exercici anterior, en euros: 

Import net de la xifra de negocis 2014 2013 Variació 
Venda d’entrades 20.714.107 21.396.859 (3,2%) 

Ingressos cafeteria 1.712.693 1.720.542 (0,5%) 

Cessió d’explotació 1.399.122 1.467.133 (4,6%) 

Actes i esdeveniments 649.173 2.102.164 (69,1%) 

Ingressos pàrquing 644.528 708.536 (9,0%) 

Ingressos botigues 491.080 511.416 (4,0%) 

Repercussió de despeses 319.833 0 - 

D’altres ingressos de vendes 307.231 411.110 (25,3%) 

Cessió d’imatge 106.229 174.443 (39,1%) 

D’altres serveis zones comercials 53.970 31.853 69,4% 

Ingressos patrocinis 8.766 23.106 (62,1%) 

Total 26.406.732 28.547.162 (7,5%) 

Quadre 10 

De la revisió dels procediments de control intern instaurats per la 
Societat per a la venda d’entrades, hem observat que durant 2014 s’han 
modificat algunes de les tarifes de preus, sense que hi conste l’aprovació 
del Consell d’Administració, com a òrgan competent. Pel que fa a això, 
recomanem revisar i depurar les tarifes en vigor per producte i perfil 
almenys una vegada l’any, amb caràcter previ a l’aprovació del Consell, 
com també informar a aquest òrgan de govern de tots els productes que 
s’estiguen comercialitzant. 

D’altra banda, a fi de millorar els procediments establits per a controlar 
les vendes realitzades pels operadors externs, es recomana establir un 
sistema que permeta verificar que les vendes introduïdes per aquests en 
el sistema de gestió informàtic no siguen inferiors a les reals, de manera 
que recomanem modificar el format de tiquet de l’entrada perquè hi 
aparega l’import abonat pel visitant. 

Els ingressos en concepte de “Cessió d’explotació”, per import d’1.399.122 
euros, tenen origen, en la major part, en la formalització, amb data 11 de 
desembre de 2007, del contracte de cessió dels drets d’explotació del 
Palau de les Arts per part de CAC, SA, a favor de la Fundació Palau de les 
Arts Reina Sofia. El termini de duració del dit contracte és de deu anys. 

Els ingressos registrats com a “Imputació de subvencions d’immobilitzat 
no financer i d’altres”, per import d’1.515.426 euros, corresponen 
pràcticament en la seua totalitat, a la imputació al resultat de l’exercici 
de les subvencions de capital percebudes de la Generalitat. 
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13. Fets posteriors 

A més dels fets posteriors assenyalats per CAC, SA, en la nota 17 de la 
memòria, cal destacar com a molt significativa la formalització del 
contracte de gestió i explotació dels edificis i instal·lacions de 
l’Oceanogràfic i l’Àgora i suport a CAC, SA, per dinamitzar la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències, el 10 de juny de 2015. 

Aquest contracte es subscriu per un període de 15 anys ampliable a 5 
més, per un import de 67.632.945 euros més IVA. Aquest import és el 
valor actual resultant d’aplicar una taxa de descompte del 10% als fluxos 
econòmics que per a CAC, SA, estan previstos en el pla econòmic 
financer presentat per l’adjudicatari. 

En l’acta del Consell d’Administració de 24 de juny de 2015 consta la 
dimissió dels membres del dit òrgan de govern així com la sol·licitud de 
convocatòria i celebració de la Junta General d’Accionistes per al 
nomenament de nous membres del Consell d’Administració. 

El Consell de la Generalitat, reunit el 28 d’agost de 2015, com a Junta 
General d’Accionistes de CAC, SA, acorda el cessament dels referits 
membres del Consell d'Administració, el nomenament dels nous 
consellers i la designació del president del Consell. 

Finalment, el Consell d'Administració de CAC, SA, en sessió de data 11 de 
setembre de 2015, acorda la designació dels càrrecs del Consell, el 
nomenament dels membres de la Comissió Executiva, el cessament de 
l’anterior directora i el nomenament del nou director general de la 
Societat. .  
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1. Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de CAC, SA, està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

La Societat té la consideració de poder adjudicador que no és 
Administració Pública, definit en l’article 3.3 de la dita Llei. 

Per tant, en la preparació dels contractes, CAC, SA, haurà de seguir les 
regles establides en l’article 137 del TRLCSP, mentre que en la seua 
adjudicació s’aplicarà el que s’estipula en l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP aplicables en tot el sector públic. 

2. Instruccions de contractació 

El 28 d’abril de 2008, la Comissió Executiva del Consell d’Administració 
de CAC, SA, va aprovar, en virtut del que disposa l’article 175 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic unes instruccions de compliment intern 
obligat, per les quals es regulaven els procediments de contractació de la 
Societat dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

El 26 de març de 2012 es van modificar aquestes instruccions de 
contractació a fi d’adaptar-les al TRLCSP i al Decret Llei 1/2011, de 30 de 
setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic, Financer 
del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

El 12 de febrer de 2013, el Consell d'Administració va modificar de nou 
les instruccions a fi de regular els procediments de publicitat de les 
adjudicacions per a adaptar-les al que preceptua l'article 191 del TRLCSP. 

Posteriorment, el 8 d’agost de 2014, el Consell d’Administració va 
incorporar a les instruccions els que estipula la disposició addicional 
segona de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat en relació 
amb l’obligació de sol·licitar tres ofertes per a tots els contractes menors 
d’obres i de concessió d’obra pública d’import igual o superior a 30.000 
euros (IVA exclòs) i per a la resta de contractes menors d’import igual o 
superior a 6.000 euros (IVA exclòs).  

Les instruccions de contractació finalment aprovades per la Societat han 
sigut revisades de conformitat per aquesta Sindicatura de Comptes, si bé 
recomanem que s’hi incloga la resta de requeriments establits en la dita 
Llei 5/2013, en relació amb els contractes menors. 
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3. Perfil de contractant 

El perfil de contractant es troba ubicat en la seu electrònica de la 
Societat, a través de la qual s’accedeix a la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. 

4. Contractes formalitzats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per CAC, SA, i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat s’ha 
elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels 
contractes formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació: 

Tipus de contractes 
Procediment 
adjudicació 

Import adjudicació en 
euros                           

(IVA exclòs) 
Nombre 

Obres 
Negociat 96.629 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 96.629 100,0% 1 100,0% 

Subministraments 

Obert 1.577.142 79,3% 7 35,0% 

Negociat 410.738 20,7% 13 65,0% 

Subtotal 1.987.880 100,0% 20 100,0% 

Serveis 

Obert 4.979.994 93,6% 14 53,8% 

Negociat 338.009 6,4% 12 46,2% 

Subtotal 5.318.003 100,0% 26 100,0% 

Total 7.402.512  47  

Quadre 1 

En la revisió del compliment de les obligacions de remissió d’informació 
al Registre de Contractes i a aquesta Sindicatura de Comptes, s’han posat 
de manifest les incidències següents: 

- En vuit casos, la informació contractual s’ha comunicat al Registre 
de Contractes en un termini superior als 15 dies que estableix 
l’Ordre 11/2013 de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 

- L’import de licitació i/o adjudicació comunicat al Registre de 
Contractes, en vuit casos, no és coincident amb el que consta en els 
expedients de contractació. 

- En un cas, la informació contractual s’ha remés a aquesta 
Sindicatura fora del termini establit en l’article 29 del TRLCSP. 
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5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequació de la tramitació de la contractació efectuada 
per CAC, SA, en l’exercici 2014, s’ha seleccionat la mostra detallada en el 
quadre següent elaborat en euros, que representa un 46,1% de l’import 
total dels contractes formalitzats en l’exercici. 

 

Núm.  
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 

6/13 Obert Servei de neteja per a l’exercici 2014 809.815 

7/13 Obert Servei de manteniment 842.172 

8/13 Obert Servei de vigilància i seguretat 1.105.077 

3/14 Obert Campanya de publicitat per a 
l’exercici 2014 

621.417 

2014/10041004 
Negociat sense 

publicitat 
Subministrament de llibres per a 
venda en botigues 

30.977 

Total 3.409.458 

Quadre 2 

El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels 
contractes s’ajusta a la normativa que és d’aplicació en les distintes fases 
de preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del contracte, així com els documents justificatius 
i la comptabilització adequada de la despesa. 

S’ha fet èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els procediments d’adjudicació que ho 
requerisquen, així com en la justificació i motivació, si s'escau, de les 
declaracions d'urgència i emergència, atés que representen una 
tramitació especial segons el TRLCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que estableixen les instruccions de contractació de CAC, SA. 

Així mateix, s’ha efectuat el seguiment de sis contractes adjudicats en 
exercicis anteriors, que han sigut vigents durant 2014, i que es mostre tot 
seguit, en euros: 
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Núm. 
Procediment 
adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 
Modificat Total 

9/13 Obert Servei de treball temporal 
durant 2014 240.000  240.000 

4/12 Obert Subministrament 
d’electricitat 1.100.000 - 1.100.000 

2012/10039073 
Negociat 

sense 
publicitat  

Servei de consultoria per a 
la definició de les 
condicions 
d’externalització 

42.000 - 42.000 

3/11 Obert Servei d’animació científica 430.000 - 430.000 

1/06 Obert Execució d’obres Àgora i 
urbanització adjacent 41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 
Negociat 

sense 
publicitat 

Projectes i direcció d’obres 
de l’Àgora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 48.131.082 39.924.102 88.055.184 

Quadre 3 

En l’apartat següent es detallen les incidències que s’han manifestat com 
a resultat de la revisió efectuada. 

6. Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

A més de les excepcions que s’han posat de manifest en l’apartat 5.1 de 
l’Informe, tot seguit es recullen altres aspectes observats com a resultat 
de la fiscalització efectuada. 

6.1 Contractes formalitzats en l’exercici 2014 

S’han posat de manifest les següents incidències de caràcter general, que 
afecten la totalitat o la major part dels contractes examinats: 

- Els contractes 6/13, 7/13 i 8/13 estan subjectes a regulació 
harmonitzada. Això no obstant, no s’ha publicat la formalització 
dels contractes en el Diari Oficial de la Unió Europea, tal com 
requereix l’article 154 del TRLCSP. 

- CAC, SA, ha acordat pròrrogues no previstes en els contractes 6/13, 
7/13 i 8/13, la vigència dels quals finalitzava el 31 de desembre de 
2014. 

a) Servei de neteja per a l’exercici 2014. Expedient 6/13 

 CAC, SA, va formalitzar el 8 de gener de 2014 un contracte per a la 
prestació del servei de neteja des del 21 de gener de 2014 fins al 31 
de desembre de 2014, prèvia tramitació d’un procediment de 
contractació obert, amb un valor estimat d’1.271.607 euros. El 
contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada. 
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 A la licitació van concórrer cinc empreses, quatre de les quals van 
quedar excloses del procediment de valoració d’ofertes perquè les 
proposicions presentades no s’ajustaven a les exigències previstes 
en els plecs de prescripcions tècniques. En la revisió dels criteris 
d’adjudicació s’ha observat que es preveuen com a millores 
determinats criteris que, alhora, es consideren requisits de 
solvència tècnica, motiu pel qual es recomana que els criteris 
d’avaluació de les ofertes es limiten a mesurar les característiques 
de l’oferta, no la solvència de l’empresari. 

 A causa d’un error en el nombre d’unitats d’obres previstes en els 
plecs, s’ha efectuat una modificació a la baixa de l’import adjudicat 
per la quantia de 19.010 euros més IVA. 

b) Servei de manteniment. Expedient 7/13 

 El 27 de gener de 2014, CAC, SA, va subscriure un contracte per a la 
prestació dels serveis de manteniment de la Ciutat de les Arts i de 
les Ciències per al període que va del 29 de gener de 2014 i al 31 de 
desembre de 2014, prèvia tramitació d’un procediment de 
contractació obert, amb un valor estimat d’1.246.994 euros. El 
contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada. 

 Els annexos del plec de prescripcions tècniques, que contenen 
documentació tècnica bàsica, no estan signats per l’òrgan 
responsable. Tampoc no hi consta la signatura en un document 
posterior que esmene informacions contradictòries del plec. 

 Pel que fa als criteris d’adjudicació, es recomana, igual com en 
l’expedient anterior, que els criteris d’avaluació de les ofertes es 
limiten a mesurar les característiques de l’oferta, no la solvència de 
l’empresari. 

c) Servei de vigilància i seguretat. Expedient 8/13 

 CAC, SA, va formalitzar el 10 de març de 2014 un contracte per a la 
prestació del servei se vigilància i seguretat en la Ciutat de les Arts i 
de les Ciències, des de l’1 d’abril de 2014 fins al 31 de desembre de 
2014, prèvia tramitació d’un procediment de contractació obert, 
amb un valor estimat d’1.166.285 euros. El contracte es troba 
subjecte a regulació harmonitzada. 

 En la revisió dels criteris d’adjudicació s’ha observat una imprecisió 
en la definició dels criteris la ponderació dels quals depén de judicis 
de valor, així com l’avaluació d’aspectes com la formació del 
personal assignat (realització de cursos complementaris) que no 
haurien de ser considerats com a paràmetres puntuables a l’hora 
d’obtenir l’adjudicació. 
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d) Campanya de publicitat per l’exercici 2014. Expedient 3/14 

 CAC, SA, va formalitzar el 23 de juny de 2014 dos contractes per a la 
contractació de la campanya de publicitat de l’exercici 2014; un dels 
quals incloïa els lots 1 “campanya de televisió”, 2 “campanya 
exterior” i 4 “campanya de premsa i ràdio”, i l’altre, el lot 3 
“campanya online”. El valor estimat de cadascun dels lots és el 
següent: lot 1, 216.667 euros, lot 2, 205.000 euros, lot 3, 80.000 euros, 
i lot 4, 120.000 euros. Els dos contractes que formen part de 
l’expedient es troben subjectes a regulació harmonitzada. 

 El contracte que inclou el lot 4 va ser objecte de modificació 
contractual l’11 de juliol de 2014 per a l’emissió de cunyes 
publicitàries en tres mitjans de comunicació que no complien les 
exigències de difusió requerides en els plecs de la licitació. En 
l’apartat 5.1.b) es recull com a incompliment de la legalitat 
contractual la modificació anterior. 

 A més, el plec de prescripcions tècniques preveia que en acabar la 
campanya, els contractistes havien de realitzar una avaluació final 
del pla d’accions proposat, de l’impacte, de la notorietat i de la 
freqüència i la cobertura assolida, que així consta en els expedients. 

e) Subministrament de llibres per a la venda en botigues. Expedient 
2014/10041004 

 El 30 de junt de 2014 es va formalitzar un contracte de 
subministrament de llibres de l’arquitecte Santiago Calatrava per a 
vendre’ls en les botigues del Museu i de l’Hemisfèric. El valor 
estimat del contracte va ser de 30.977 euros. Aquest contracte va 
ser adjudicat directament al distribuïdor de la Comunitat 
Valenciana, ja que no es va poder encarregar a cap altre empresari 
per raons de drets d’exclusiva, segons justifica CAC, SA. 

6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

a) Servei de treball temporal durant 2014. Expedient 9/13 

 El contracte que tenia una duració prevista d’un any i que 
finalitzava el 31 de desembre de 2014, va ser objecte de pròrroga en 
virtut d’una addenda formalitzada el 29 de desembre de 2014, fins 
al 14 de gener de 2015, data en què va tenir lloc la formalització del 
nou contracte de prestació de serveis de treball temporal. 

b) Subministrament d’electricitat. Expedient 4/12 

 El 14 d’octubre de 2013, en aplicació del que preveu el contracte 
inicial, es va prorrogar el contracte per un any. La dita ampliació va 
tenir una duració superior a la que acordava i determinava el 
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contracte, perquè es va estendre fins a l’1 de novembre de 2014 en 
espera de la signatura de l’acord marc amb la Generalitat. Aquesta 
pròrroga no s’ha comunicat al Registre de Contractes de la 
Generalitat. 

c) Servei de consultoria per a la definició de les condicions d’externalització. 
Expedient 2012/10039073 

 Els resultats de la fiscalització d’aquest expedient es recullen en 
l’informe d’auditoria de compliment de la legalitat en la 
contractació (apartat 5.1.c), com a excepció a l’opinió. 

d) Servei d’animació científica. Expedient 3/11 

 En la revisió de l’execució contractual s’ha observat que la revisió 
de preus no s’ha comunicat al Registre de Contractes de la 
Generalitat. Recomanem que les sol·licituds efectuades pel servei 
d’animació científica de CAC, SA, per a fer-ne la facturació posterior 
pel contractista continguen en tots els casos la data i la signatura. 

e) Execució obres Àgora i urbanització adjacent. Expedient 1/06 

 En la data de realització d’aquest treball, continua pendent el 
lliurament de les unitats necessàries per certificar el 
subministrament de l’estructura mòbil i el seu sistema 
d’accionament, tal com es va posar de manifest en l’Informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. L’import de les unitats pendents 
de rebre i certificar estimat per CAC, SA, puja a 7.769.440 euros més 
IVA. 

f) Projecte i direcció d’obres de l’Àgora. Expedient 1/05 

La vigència i el preu d’aquest contracte (12% en concepte de 
redacció del projecte i direcció d’obra) es trobem vinculades al 
contracte anterior.  
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 
 
Al accionista de CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  
 
Informe sobre las cuentas anuales 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Sociedad CACSA, Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales  
 
El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en las 
notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales.  
 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
En la nota 4.a) de la memoria adjunta se indica que dentro del epígrafe de Otros activos 
intangibles del balance adjunto se incluyen, por importe de 31.284 miles de euros y bajo el 
concepto de bienes en cesión de uso, los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición 
por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat, de terrenos sobre los que se 
asientan construcciones propiedad de la Sociedad, además de la carga urbanística que la Sociedad 
ha satisfecho a cuenta de la propiedad del terreno, entendiendo que se trata de un desembolso 
necesario para la formalización del derecho de uso.  
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Asimismo, en la nota 5.5 de la memoria adjunta, se indica que algunos terrenos en los que se 
ubica el complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias son propiedad de la Generalitat, socio único 
de esta Sociedad, y por los que la Sociedad no satisface importe alguno por su uso. La Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública, conjuntamente con la Sociedad, está trabajando en la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, agrupación y segregación de las parcelas incluidas en 
las Áreas A (manzana del Palacio de las Artes) y B (manzana del Museo y L´Hemisferic), sobre 
los que se constituirán los derechos necesarios para su utilización por la Sociedad según lo 
establecido en la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat.  
 
En ambos casos, la Sociedad, a la fecha de emisión de este informe, se encuentra en trámites de 
recibir la formalización de la concesión con la Generalitat, para asignar dichos activos a los 
epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada valoración y estimar las vidas 
útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo que no es posible cuantificar el 
posible efecto, en su caso, que tendrá en las cuentas anuales adjuntas.   
 
Al cierre del ejercicio 2014 y 2013, dentro del epígrafe de Inmovilizado en curso y anticipos 
del Inmovilizado material del balance adjunto, la Sociedad mantiene registrado el coste, por 
valor de 15 millones de euros, del anteproyecto realizado por el arquitecto para la construcción 
de dos torres de oficinas en el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. A fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, las expectativas de que dicho proyecto se lleve 
a cabo son remotas, por lo que dicho importe debería ser deteriorado en su totalidad, 
reduciendo así el resultado de ejercicios anteriores. Esta salvedad ya se incluía en nuestro 
informe de auditoría del ejercicio anterior de fecha 17 de junio de 2014.     
 
Opinión con salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos de 
“Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Sociedad CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. a 31 de diciembre de 2014, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Párrafos de énfasis 
 
Llamamos la atención acerca de lo señalado en la nota 13.2 de la memoria adjunta en la que se 
indica que con fecha 24 de octubre de 2014 se recibió demanda interpuesta por la sociedad 
operadora del Oceanográfic, Parques Reunidos Valencia, S.A., mediante la cual se solicita la 
improcedencia de la compensación legal de los créditos recíprocos alegada por la Sociedad, así 
como la liquidación de la deuda pendiente resultante por importe de 8.245 miles de euros. Esta 
deuda se encuentra correctamente registrada por la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y no se 
esperan pasivos adicionales. 
 
Por otro lado, según se indica en la nota 17 de la memoria adjunta, con fecha 18 de febrero de 
2015 la Sociedad ha contestado a la demanda de reclamación interpuesta por Parques Reunidos 
Valencia, S.A. y ha reconvenido en los siguientes términos: 
 

- Solicitar una indemnización por importe de 6.805 miles de euros por el incumplimiento 
de las obligaciones de mantenimiento y conservación. Esta cifra resulta del Informe 
Pericial encargado por la Sociedad, y se corresponde con el coste de reponer los activos 
al estado que deberían tener con un mantenimiento diligente.  
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- Solicitar una indemnización por importe de 33.569 miles de euros por el incumplimiento 

de su obligación de incorporar Orcas al Oceanográfic, según valoración del Dictamen 
Pericial encargado por la Sociedad.  

 
En el momento de emitir el presente informe se desconoce el desenlace de estos litigios, así 
como los efectos que los mismos pudiesen provocar sobre las cuentas anuales adjuntas, no 
considerando necesario dotar provisión adicional alguna al respecto. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión.  
 
Llamamos la atención en relación a la situación financiera en la que se encuentra la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2014, siendo su fondo de maniobra negativo en 325 millones de euros 
(fondo de maniobra negativo de 364 millones de euros en el ejercicio 2013). Según se indica 
en la nota 2.c de la memoria adjunta, con el fin de asegurar la continuidad de la gestión de la 
Sociedad, con fecha 30 de marzo de 1999 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. suscribió 
con su accionista único un convenio de colaboración en virtud del cual la Generalitat se 
compromete a financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que 
la Sociedad no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad, y a realizar las 
actuaciones necesarias para ampliar su capital social con el objetivo de mantener el equilibrio 
patrimonial. De esta forma la Generalitat apoya financieramente a Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A., asegurando una duración ilimitada de su gestión, y garantizando así el 
cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento.  
 
Estas condiciones indican la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar con sus operaciones y, en consecuencia, para realizar sus activos y 
liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas 
anuales al 31 de diciembre de 2014 adjuntas, que han sido preparadas asumiendo la 
continuidad de la actividad, la cual dependerá del éxito de sus operaciones futuras y del 
mantenimiento del apoyo financiero necesario de su accionista único. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión. 
 
Llamamos la atención sobre la nota 2.c) de la memoria adjunta en la que se indica que la 
Sociedad publicó en agosto de 2014 la licitación para la gestión y explotación de los edificios e 
instalaciones del Oceanográfic y del Ágora, y apoyo a la Sociedad para la dinamización de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La Sociedad continuará existiendo como sociedad pública 
de capital al 100% de la Generalitat bajo la misma forma jurídica y con el mismo objeto social y 
actividades, así como gestionando directamente el Museo, el Hemisféric y el Umbracle, y a través 
de una sociedad operadora el Oceanográfic y el Ágora, siendo la propietaria del total de los activos 
del complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., y velando por los siguientes aspectos de 
las actividades cedidas: su imagen, la calidad del servicio prestado y de los contenidos y 
actividades que se desarrollen en la misma y la conservación y mantenimiento de los edificios y 
las inversiones que en ellos se ejecuten.  
 
El objetivo final de dicha externalización es obtener un valor añadido a la gestión actual a efectos 
de alcanzar, por una parte un rendimiento económico superior al actual y, por otra parte, una 
mayor proyección en la calidad, exclusividad e identidad de sus contenidos y actividades.  
 
En fecha 10 de junio de 2015, anterior a la fecha del presente informe de auditoría, se firmó el 
contrato con la empresa adjudicataria. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Consejo de 
Administración considera oportunas sobre la situación de CACSA, Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 
 
AUREN AUDITORES VLC, S.L., AUREN AUDITORES ALC, S.L., 

AUREN AUDITORES BIO, S.L., AUREN AUDITORES BCN, S.A. y 

AUREN AUDITORES MAD, S.L., Unión Temporal de Empresas, 

Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                      

 

 

 

 
 

Luis Alberto Moreno Lara 

Socio de Auditoría. 

19 de junio de 2015 

 













































































































































 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades pel comptedant 

.  































 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions presentades



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO V Informe sobre las alegaciones presentadas 

178 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 6 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

Tal como se ha venido indicando en ejercicios anteriores, el concepto de 
carga urbanística está vinculado legalmente, a nivel causal, con los 
deberes que la ordenación urbanística atribuye a los propietarios del 
suelo. En los diferentes convenios que amparan la construcción de las 
infraestructuras, CAC, S.A. asume las obligaciones, pero no existe la 
contrapartida de los derechos urbanísticos. Por ello, los importes 
contabilizados en las cuenta “Cesiones de uso” del inmovilizado 
intangible y “Construcciones” del inmovilizado material no se pueden 
considerar como cargas urbanísticas, sino como infraestructuras 
entregadas a otras administraciones que no reúnen los requisitos 
necesarios, determinados en el marco conceptual del nuevo Plan General 
de Contabilidad, para tener la condición de activo. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

En ejecución del convenio suscrito el 30 de noviembre de 2004 con el 
Ayuntamiento de Valencia, CAC, S.A. se comprometió a financiar y 
ejecutar las obras de construcción del puente de L´Assut de L´Or para su 
consiguiente entrega al Ayuntamiento una vez finalizadas. CAC S.A. no 
era agente urbanizador ni tenía obligaciones asumidas en el desarrollo 
del PAU del Sector de SUNP – 3 “Avenida de Francia”. Tampoco le 
correspondía, tal como señala el citado convenio, ejecutar inicialmente el 
“Eje Viario Serrería”. El compromiso adquirido fue fruto de un acuerdo 
entre la administración autonómica y la municipal. 

De manera que se reiteran los argumentos expuestos en ejercicios 
anteriores en relación con el inadecuado tratamiento contable efectuado 
por la Sociedad. Las obras debieron haberse imputado al epígrafe de 
“Existencias” desde su inicio hasta su entrega. Efectuada ésta, las obras 
debieron haberse imputado contablemente al epígrafe de 
“Aprovisionamientos” con abono a “Existencias”. 
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El hecho de que CAC, S.A. no haya formalizado la entrega del puente 
L´Assut de L´Or al Ayuntamiento mediante acta no debe condicionar la 
realidad económica subyacente desde el ejercicio 2009, en el que una vez 
finalizadas las obras fueron entregadas al Ayuntamiento para su 
utilización pública. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

De acuerdo con los principios contables del devengo, de prudencia y de 
no compensación, de aplicación obligatoria a CAC, S.A. conforme a lo 
dispuesto en el marco conceptual del Plan General Contable, la pérdida 
por el desprendimiento del “trencadís” debió contabilizarse con cargo a 
los resultados del ejercicio 2013, con independencia del ejercicio en que 
pudiera producirse su reversión. Cuando ésta tenga lugar, CAC. S.A. 
deberá registrar el ingreso correspondiente, en aplicación de los referidos 
principios contables. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

A la vista de las alegaciones de CAC, S.A., hemos reconsiderado el 
tratamiento como incumplimiento de la legalidad de los hechos 
señalados en el borrador de informe y proponemos la eliminación del 
párrafo descriptivo de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el apartado 4.4 b) y renumerar los párrafos siguientes. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Tal como se ha venido indicando en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, los ingresos de CAC, S.A. no han sido suficientes 
para financiar sus gastos e inversiones. En las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 y en las de ejercicios anteriores se refleja el desequilibrio 
económico de la Sociedad, así como la insuficiencia del apoyo financiero 
de la Generalitat y la existencia de fondos de maniobra negativos. 
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En consecuencia, los principios financieros y presupuestarios de 
aplicación a CAC, S.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
del Decreto Ley 1/2011, no han podido ser atendidos por la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

Se toman en consideración las alegaciones de la Sociedad y se propone 
modificar la redacción del apartado 4.4 d) del borrador de informe para 
incluir lo aducido por CAC, S.A. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.4 d) de la siguiente forma: 

Donde dice:  

d) En cuanto a la confección y aprobación de los presupuestos de 2014 
en términos de equilibrio presupuestario, CAC, S.A, desde el 
ejercicio 2011 incluye ingresos presupuestarios por 290.000.000 
euros, en concepto de venta de los terrenos que integran la parcela 
M3. Esta enajenación no está prevista que se realice a corto plazo, 
por lo que dichos ingresos no deberían integrar el presupuesto del 
ejercicio. 

Debe decir:  

d) Los presupuestos de CAC, S.A, desde el ejercicio 2011, incluyen una 
previsión de ingresos por importe de 290.000.000 euros, por la venta 
de los terrenos que integran la parcela M3. No obstante, esta venta 
no está previsto que se realice a corto plazo, por lo que dichos 
ingresos no deberían integrar el presupuesto del ejercicio. Al 
respecto, CAC, S.A. aduce que la propuesta de presupuestos 
presentada a la Conselleria no incluye dichos ingresos, sino que 
éstos son introducidos posteriormente para su consiguiente 
aprobación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El pago realizado por CACSA con fecha 31 de octubre de 2014, por 
importe de 10.500 euros más IVA, no puede considerarse procedente, 
dado que la empresa adjudicataria no había cumplido totalmente con el 
objeto contractual, en el que se integraba la mejora comprometida. En la 
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alegación, la empresa destaca que dicha mejora había devenido inviable, 
lo que no se corresponde con el hecho de que CACSA intentara incluir la 
prestación que era objeto de la misma en el contrato complementario 
formalizado el 2 de julio de 2014, aunque no llegó a consumarse dicha 
inclusión.  

En cuanto al contrato complementario, consideramos que no concurría 
el supuesto legal que autoriza a utilizar esta figura, ya que el contrato 
inicial que se complementó había sido objeto de recepción el 24 de junio 
de 2014, y el complementario se formalizó el 2 de julio subsiguiente. No 
se daba pues la condición de que los servicios complementarios fueran 
“necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 
proyecto o en el contrato sin modificarlo”, pues el servicio inicialmente 
contratado ya se había dado por finalizado. Pero no es este 
incumplimiento legal lo que constituye un indicio de responsabilidad 
contable, sino el hecho de que cuando se formalizó esta nueva 
contratación, en fecha 2 de julio de 2014, no se incluyeran todas las 
prestaciones que se contemplaban en la propuesta efectuada por CACSA 
a la adjudicataria, sin que esta circunstancia determinara que se rebajara 
el precio contractual en la parte correspondiente. Los servicios no 
contratados, pero sí propuestos a la empresa consultora para que 
formulara su oferta, fueron los siguientes: la mejora no realizada que 
hemos comentado anteriormente, la realización de un informe con las 
debilidades y fortalezas de la fórmula de externalización propuesta y la 
asistencia a las reuniones para la revisión de los pliegos. Se dice en la 
alegación que se mantuvo el precio porque la adjudicataria manifestó 
que los trabajos solicitados no podían ser cubiertos con el precio 
indicado, pero dado que no se solicitaron otras ofertas que sirvan de 
contraste, surgen dudas sobre la correcta fijación del precio contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se atiende la alegación y se propone la supresión de la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el párrafo de recomendaciones 7 f) y renumerar la 
recomendación siguiente. 
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Novena alegación 

Comentarios: 

Véase comentarios a las alegaciones décima y undécima. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

En el expediente de referencia se incluyen como criterios de adjudicación 
los siguientes: “intercomunicación entre la plantilla” y “aportación de 
medios que mejoren la limpieza de los cristales”, con una ponderación 
del 3% y del 1,5%, respectivamente. Estos criterios forman parte de los 
requisitos de solvencia previstos en el pliego de prescripciones técnicas, 
sin que comprendan un mayor número de elementos personales y 
materiales. En consecuencia, se desestima la alegación presentada por la 
Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Entre los criterios de adjudicación del expediente de referencia se 
encuentra “la implantación de técnicas de termografía infrarroja en el 
mantenimiento de las instalaciones” con una ponderación del 10%. Este 
criterio constituye un requisito de solvencia conforme a lo previsto en el 
pliego de prescripciones técnicas, sin que comprenda un mayor número 
de elementos personales y materiales, por lo que se desestima la 
alegación presentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Duodécima alegación 

Comentarios: 

El recurso especial en materia de contratación al que hace referencia 
CAC, S.A. se fundamenta en los siguientes tres alegatos: la falta de 
motivación de la resolución, incumplimiento de una exigencia en 
materia de solvencia por parte del adjudicatario y presentación de oferta 
temeraria. Estos alegatos no guardan relación con lo indicado en el 
borrador de Informe respecto a la adecuación de los criterios de 
adjudicación previstos en los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por CAC, S.A. y se propone la 
modificación del borrador de informe. 

Consecuencias en el informe: 

Añadir en el párrafo del anexo II.6.2 a) lo siguiente: 

“…, fecha en que tuvo lugar la formalización del nuevo contrato de 
prestación de servicios de trabajo temporal.” 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación no contradice ni aporta información adicional sustantiva a 
la recogida en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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