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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat el compliment per part de 
l'Administració de la Generalitat, de la legalitat vigent d'aplicació a la 
gestió dels fons públics pel que fa a l'activitat contractual desenvolupada 
durant l'exercici de 2014. 

El marc normatiu que resulta aplicable a la matèria de contractació es 
relaciona en l'annex I d'aquest Informe. 

També es considera en el PAA2015 realitzar una auditoria de regularitat 
del Compte de l'Administració de l'exercici de 2014, raó per la qual es 
recomana llegir conjuntament els informes resultants de les dues 
fiscalitzacions, tant del present sobre l'àrea de contractació com el 
relatiu a la fiscalització de regularitat. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L'ADMINISTRACIÓ 

La representació dels ens, organismes i entitats del sector públic en 
matèria contractual correspon als òrgans de contractació que en virtut 
de la norma legal o reglamentària, tinguen atribuïda la facultat de 
realitzar contractes en el seu nom. Els òrgans de contractació podran 
delegar o descentralitzar les seues competències i facultats en aquesta 
matèria. 

L'àmbit de l'Administració de la Generalitat, els òrgans de contractació 
són els consellers. 

De la seua part i en qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública, 
correspon a la Intervenció general de la Generalitat (IGG) elaborar el 
Compte General de la Generalitat, entre els documents del qual s'inclou 
el Compte de l'Administració. 

La IGG ha de garantir també que les activitats, les operacions financeres i 
la informació indicades en el dit Compte, resulten de conformitat amb 
les normes aplicables. En particular 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 basada en la revisió 
efectuada. Hem dut a terme el nostre 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, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura acomplisca 



Informe sobre la contractació. Exercici de 2014 

207 
 

els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem la 
fiscalització a fi d'obtenir una seguretat raonable que l'activitat 
contractual desenvolupada per l'Administració durant l'exercici de 2014 
resulta de conformitat en tots els aspectes significatius amb la normativa 
aplicable. 

La revisió ha consistit a verificar mitjançant proves selectives i l'aplicació 
dels procediments establits en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa sobre contractació pública. Els procediments seleccionats 
depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d'incompliment degut a frau o error. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió amb 
excepcions. 

4. FONAMENTS DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, s'han posat de manifest durant 
l'exercici de 2014, els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió de la contractació (els números dels 
expedients són els que detallem en l'annex II d'aquest Informe): 

a) No s'han comunicat al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG) tots els contractes efectuats durant 2014 
susceptibles de ser inscrits, segons el que disposa l'Ordre 11/2013, 
de 17 de juny. No han sigut comunicats tampoc a la Sindicatura de 
Comptes tots els contractes requerits en l'article 4 de la Instrucció 
aprovada per l'Acord de 13 de setembre de 2013 d'aquesta 
Institució. 

b) Amb caràcter general, no consta en els expedients una justificació 
documental adequada sobre l'elecció dels criteris que es tindran 
en compte per a adjudicar els contractes, requerida per l'article 
109.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), ni sobre la ponderació que s'hi dóna, en perjudici dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 de la 
dita Llei. 

c) En els anuncis de licitació no s'indiquen els criteris d'adjudicació, 
tal com requereix l'article 150.5 del TRLCSP. Expedients número 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 33, 34, 36, 37. 

d) Tractant-se de contractes susceptibles de recurs especial de 
l'article 40.1 del TRLCSP, la formalització s'ha efectuat abans de 
transcórrer el termini previst en l'article 156.3, de quinze dies des 
de la notificació de l'adjudicació dels licitadors. Expedients 
número 1, 8, 10, 12. 
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e) Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) 
estableixen que durant la vigència dels contractes no es revisaran 
els preus per haver-se estimat el possible increment en el 
pressupost de licitació. No obstant això, el sistema establit inclou 
implícitament una revisió, ja que el preu s'incrementa cada any i 
no s'acompleixen els requeriments de procedència, límits i 
sistema establits en els articles 89 i 90 del TRLCSP. Expedients 
número 33, 34, 36, 37, 39. 

f) Els PCAP no estableixen la fórmula la mera aplicació de la qual 
servisca per a valorar el criteri d'oferta econòmica (article 150.2 del 
TRLCSP), i a més a més, s'hi expressa una assignació 
indeterminada de puntuacions proporcionals en funció de 
diversos aspectes. Expedients número 11, 15, 16, 33, 34, 38, 39. 

g) L'objecte del contracte no es determina com requereix l'article 
86.1 del TRLCSP (expedient número 2), ni el seu preu és cert ni està 
formulat en termes de preus unitaris o a tant alçat, contravenint el 
que indiquen els apartats 1 i 2 de l'article 87 (expedients número 2 
i 3). 

h) La modificació prevista en els PCAP no s'ajusta a l'article 106 del 
TRLCSP pel que fa a les condicions, abast, límits i concreció, i no 
estan bastant detallats. Expedients número 21 i 22. 

i) No hi ha constatació en l'expedient de la determinació amb 
precisió de la naturalesa i extensió de les necessitats del contracte, 
així com la idoneïtat del seu objecte requerida per l'article 22 del 
TRLCSP. 

j) Les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris que 
constitueixen un volum molt important de la despesa sanitària es 
tramiten generalment com a contractes menors per mitjà del 
sistema de caixes fixes i, en el cas dels medicaments, mitjançant 
compres directes, amb una tramitació que incompleix la 
normativa aplicable, tant de contractació com de caixes fixes. 

 Especialment important és la infracció del principi de publicitat, ja 
que les compres es fan amb el fraccionament indegut de l'objecte 
dels contractes incomplint l'article 86.2 del TRLCSP, 
independentment que l'apartat 3 del dit article admeta la 
possibilitat de dividir-lo en lots sota determinades condicions. 

 Les compres de medicaments i material sanitari han de ser objecte 
d'una gestió contractual ordinària quant a la publicitat, 
procediments i formes d'adjudicació. 

k) En la revisió dels contractes menors s'observa, amb caràcter 
general, els incompliments següents: insuficient justificació sobre 
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la necessitat i idoneïtat de l'objecte del contracte (article 22 del 
TRLCSP); fraccionament indegut de l'objecte dels contractes 
(article 86.2 del TRLCSP); no sol·licitud de tres pressupostos en els 
supòsits requerits (Llei 5/2013 de la Generalitat); no comunicar els 
contractes al ROCG (Ordre 11/2013). 

l) Els pagaments de les factures dels contractes revisats es realitzen 
en un percentatge important amb posterioritat al termini establit 
en el TRLCSP. La informació publicada en el portal web de la IGG 
posa de manifest que els períodes mitjans de pagaments a 
proveïdors durant l'últim trimestre de 2014 han sigut superiors al 
termini legal. 

m) La revisió d'expedients de contractes adjudicats en exercicis 
anteriors que continuen executant-se durant 2014, ha posat de 
manifest el següent: 

- En un dels expedients (l'expedient CNMY12/DGPEIE/36), 
s'ha realitzat durant 2014 una modificació sense observar 
els requisits d'aprovació i formalització de l'article 219 del 
TRLCSP, justificada en l'expedient per la no existència de 
crèdit. 

 D'altra banda, no consta en l'expedient la conformitat 
formal de la recepció del servei prestat, requerida per 
l'article 222 del TRLCSP. 

- Es produeixen retards significatius en la confecció de les 
liquidacions anuals en tots els contractes de concessió 
d'assistències sanitàries integrals, i no consten en els 
expedients les causes i imputabilitat de les demores. 

n) En el compte 409, "Despeses pendents d'imputació pressupostària", 
del passiu del balanç, figuren comptabilitzats, a 31 de desembre de 
2014, un total de 1.291,5 milions d'euros, 748,7 dels quals 
corresponen a factures imputables als capítols 2 i 6, principalment 
de la Conselleria de Sanitat, que representen en la majoria dels 
casos, operacions que s'han realitzat sense consignació 
pressupostària ni, per tant, la tramitació d'expedients de 
contractació no s'ajusta ales prescripcions del TRLCSP. 

 D'altra banda, dins dels creditors no pressupostaris del passiu del 
balanç a 31 de desembre de 2014, figura el compte 411, "Creditors 
per periodificació de despeses pressupostàries", amb un total de 
1.298,6 milions d'euros, 100,0 dels quals corresponen a la facturació 
de farmàcia del mes de desembre de 2014, i 137,0 a altres factures 
de proveïdors de l'exercici de 2014 i anteriors que han sigut 
registrades en el Registre Unificat de factures (RUF) posteriorment 
al primer de gener de 2015, i que tal com hem comentat adés per al 
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compte 409, representen despeses realitzades sense consignació 
pressupostària. 

En el compte 411, s'inclouen també 432,9 milions d'euros de 
despeses provinents d'operacions subjectes a contractació en 
exercicis anteriors, periodificats per a exercicis següents per acords 
del Consell. 

L'anàlisi més detallada sobre els comptes 409 i 411 del balanç, així 
com de la liquidació pressupostària dels capítols 2 i 6 i, per tant, de 
les conclusions sobre el contingut i aspectes comptables dels dits 
elements dels comptes anuals, la presenta aquesta Sindicatura en 
l'Informe sobre el Compte de l'Administració de l'exercici de 2014. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Al nostre parer, excepte pels fets descrits en l'apartat 4, "Fonaments de 
l'opinió amb excepcions", l'activitat contractual desenvolupada per 
l'Administració de la Generalitat durant l'exercici de 2014 resulta 
adequada en els aspectes significatius a la normativa aplicable. 

6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l'annex II s'inclou un detall d 
eles observacions que no afecten l'opinió, juntament amb una 
determinada informació addicional sobre la revisió de la contractació 
que la Sindicatura considera que pot resultar d'interès als 
destinataris/usuaris del present informe de fiscalització. 

Cridem l'atenció sobre els següents aspectes de la contractació 
administrativa que si bé no tots figuren explícitament com a informació 
en el Compte de l'Administració, aquesta Sindicatura ha pogut 
extraure'ls dels registres comptables i administratius corresponents 
(vegeu l'annex II). 

a) L'activitat contractual implica la tramitació d'expedients 
d'adquisició de béns, subministraments i serveis, la imputació 
pressupostària es registra en els capítols 2, "Despeses de 
funcionament" i 6, "Inversions reals". 

 Encara que el pressupost inicial de 2014 dels capítols 2 i 6 és 
lleugerament superior a l'inicial de 2013, és significativament 
inferior al definitiu del dit any, fet que posa de manifest el 
possible infrapressupost inicial dels crèdits necessaris a les 
necessitats reals, tal com indiquem en tots els informes anteriors 
d'aquesta Sindicatura, i que és especialment significativa, els 
centres de la qual no disposen, amb caràcter general, de crèdits 
pressupostaris suficients per a atendre la seua activitat ordinària. 



Informe sobre la contractació. Exercici de 2014 

211 
 

Durant 2014 s'han practicat modificacions pressupostàries en els 
capítols 2 i 6 de despeses molt significatives quant a l'import, 
havent incrementat les dotacions dels dos capítols en un 64,2%. 
Després d eles modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 
2 i 6, se situa en 5.213,7 milions d'euros, un 32,8% superior al de 
2013, i que representa el 25,5% del total del Compte de 
l'Administració. 

L'anàlisi dels expedients de modificacions pressupostàries i, per 
tant, de les conclusions sobre la seua tramitació i comptabilitat, el 
realitzarà aquesta Sindicatura en l'Informe sobre el Compte de 
l'Administració de l'exercici de 2014. 

No obstant això, és important recordar que durant 2013, tal com 
va manifestar la Sindicatura en el seu Informe, la gran part de les 
modificacions es van destinar a dotar crèdits per a despeses que 
havien sigut realitzats sense consignació pressupostària. 

b) Durant 2014 s'han formalitzat més contractes (869) que en 2013 
(629), però per un import total menor (435,5 milions en 2014 
enfront dels 895,1 milions en 2013). 

 Per tipus de contractes, els serveis representen el 40,3% de 
l'import total; els de subministraments el 34,3%; i el de les obres el 
25,1%; la resta 0,3% correspon a altres tipus. 

 Quant a la contractació per conselleries, la de Sanitat representa el 
volum més important amb el 44,3% del total; la d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, representa el 23,6% i la de Benestar 
Social, el 13,5%. La resta, el 18,7%, se'l reparteixen les altres cinc 
conselleries. 

 El procediment obert representa el 67,0% de l'import total 
formalitzat en 2014, un percentatge menor que en 2013 que va ser 
del 83,4%. Amb el procediment negociat s'ha formalitzat el 6,4% 
dels contractes en 2014, similar a l'exercici anterior. En la 
categoria "Altres contractes", s'observa una variació que passa del 
9,9% en 2013 al 26,6% en 2014. Dins d'aquests contractes 
destaquen els derivats d'acords marc. 

D'una altra part, l'anàlisi del sistema de pagaments per mitjà de caixes 
fixes que tal com hem indicat adés és important en la tramitació de 
compres subjectes a contractació, especialment pels centres hospitalaris 
de la Conselleria de Sanitat, es completarà pel que fa a altres elements 
del control intern i normativa vigent, en l'Informe sobre el Compte de 
l'Administració de l'exercici de 2014. 
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7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d'acord amb el que estableix 
l'article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, cal efectuar les 
recomanacions que indiquem tot seguit per a millorar la gestió 
econòmica administrativa de l'Entitat: 

a) Incloure en la memòria del Compte de l'Administració la 
informació suficient i adequada sobre la contractació 
administrativa, i adaptar, si s'escau, el vigent PGCPGV al marc 
conceptual, contingut i requisits del PGCP. 

b) Millorar els procediments de gestió oportuns perquè la 
comunicació de les dades dels contractes al ROCG i a la 
Sindicatura de Comptes, siga completa i adequada en temps i 
forma. 

c) S'ha de millorar el contingut de les clàusules administratives 
particulars (PCAP), establint les fórmules concretes que cal 
utilitzar per a valorar els criteris avaluables de forma automàtica, 
principalment del preu, així com els aspectes que cal valorar en 
els criteris quantificables mitjançant judicis de valor. 

d) Els informes jurídics sobre els plecs de contractació haurien 
d'incloure una conclusió expressa sobre l'adequació dels dits 
documents a la normativa aplicable. 

e) El nomenament dels membres de la mesa de contractació s'ha de 
realitzar determinant les persones o els càrrecs concrets. 

f) En la tramitació urgent dels expedients, la declaració d'urgència 
ha d'estar degudament justificada en els fets i les circumstàncies 
concretes que afecten al contracte i no ser una mera transcripció 
de l'article 112 del TRLCSP. L'òrgan de contractació ha d'establir 
els mecanismes necessaris perquè la dita urgència siga efectiva i 
no es produïsquen retards injustificats. 

g) Per als contractes el procediment escollit d'adjudicació dels quals 
és el negociat, s'ha de produir una efectiva negociació de les 
condicions i aspectes econòmics i tècnics clarament definits en els 
PCAP, i deixar-ne constatació en l'expedient. 

h) A més de les mencions establides reglamentàriament (article 71 
del RGLCAP), el document de formalització del contracte ha de 
contenir tots aquells aspectes que per la seua transcendència 
poden afectar la seua execució, com ara les característiques de la 
prestació que s'hagen tingut en compte en la valoració dels criteris 
d'adjudicació (especialment les millores) i un adequat 
desglossament dels preus unitaris aplicats, entre altres. 
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i) Els expedients de contractació han de contenir tota la 
documentació requerida i necessària per a una tramitació i control 
adequats, i especialment els informes de fiscalització en les 
distintes fases de la tramitació. 

En l'annex III s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en informes d'exercicis anteriors.  

 



 

 

 

 

 

ANNEX I 

Marc normatiu 
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La principal normativa que s'ha tingut en compte com a criteris 
d'avaluació de la contractació és la següent: 

General/pressupostària 

- Llei de la Generalitat 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos 
per a l'exercici 2014 (LPG2014). 

- Llei de la Generalitat 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

Contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i les seues 
modificacions posteriors, principalment per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

- Articles 253 a 260, els dos inclusivament, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Els dits preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l'ordre 
jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d'obres públiques. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Fins que s'aprove el desplegament reglamentari de la nova Llei, 
continuarà en vigor, mentre no s'opose als preceptes legals. 

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

- Ordre 11/2013, de 17 de juny, i Ordre de 22 de maig de 2001, de la 
CEHE, per les quals es dicten les normes de funcionament i 
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comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG). 

- Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels distints tipus de contractes a partir del primer de 
gener de 2014. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, que disposa la publicació de 
la instrucció relativa al subministrament d'informació sobre la 
contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
d’autonòmic com de local.  

L'Administració de la Comunitat Valenciana té la consideració 
d'Administració Pública a l'efecte del TRLCSP i està plenament sotmesa a 
la dita Llei. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 

Revisió de la contractació 
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1. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI DE 2014 

L'activitat contractual implica la tramitació d'expedients d'adquisició de 
béns, subministraments i serveis, la imputació pressupostària dels quals 
es registra en els capítols 2, "Despeses de funcionament" i 6, "Inversions 
reals". 

Els pressupostos inicials de 2004 dels capítols 2 i 6 aprovada per la Llei de 
Pressupostos, comparats amb els de 2013, es mostra en els quadre 
següent: 

 

Pressupost de despeses 
2014 

Inicial 

2013 

Definitiu 

2013 

Inicial 

Variació  

In14/def13 

2 Despeses de funcionament 2.854,9 3.308,6 2.603,1 (13,7%) 

6 Inversions reals 320,4 616,0 317,3 (48,0%) 

Total capítols 2 i 6 3.175,3 3.924,6 2.920,4 (19,1%) 

Total Compte Administració 16.034,9 14.865,0 12.784,9 7,9% 

% caps 2 i 6 sobre total 19,8% 26,4% 22,8% - 

Quadre 1 

Els capítols 2 i 6 representaren el 26,4% del pressupost definitiu de les 
despeses del Compte de l'Administració de l'exercici de 2013, 
percentatge que baixa al 19,8% en termes de pressupostos inicials de 
l'exercici de 2014. 

Encara que el pressupost inicial de 2014 dels capítols 2 i 6 és 
lleugerament superior a l'inicial de 2013, és significativament inferior al 
definitiu en el dit any, fet que posa de manifest el possible 
infrapressupost inicial dels crèdits necessaris a les necessitats reals, tal 
com hem indicat en tots els informes anteriors d'aquesta Sindicatura, i 
que és especialment significativa en la Conselleria de Sanitat, els centres 
de la qual no disposen, amb caràcter general, de crèdits pressupostaris 
suficients per a atendre la seua activitat ordinària. 

En l'anàlisi de l'execució pressupostària dels capítols 2 i 6, és important 
la informació que es deriva de les modificacions pressupostàries 
realitzades i de les operacions que a la fi de l'exercici han quedat 
pendents d'imputar al pressupost i que es reflecteix en el passiu del 
balanç, comptes 409 i 411. 

Quant a les modificacions pressupostàries practicades durant 2014 es 
mostren en el quadre següent, que reflecteix l'execució de l'exercici: 
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Liquidació despeses 2014 
Modif. 

crèdit 

Pressup. 

definitiu 

Oblig. 

reconeg. 

% 

Modif. 

% 

Exec. 

2 Despeses funcionament 1.698,7 4.553,7 3.877,3 59,5% 85,1% 

6 Inversions reals 339,6 660,0 398,9 106,0% 60,4% 

Total capítols 2 i 6 2.038,3 5.213,7 4.276,2 64,2% 82,0% 

Compte Administració 4.399,8 20.434,7 19.093,9 27,4% 93,4% 

% caps. 2 i 6 sobre total 46,3% 25,5% 22,4% - - 

Quadre 2 

Durant 2014 s'han practicat modificacions pressupostàries de despeses 
molt significatives quant a l'import en els capítols 2 i 6, i s'han 
incrementat les dotacions dels dos capítols en un 64,2%. Després de les 
modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 2 i 6, se situa en 
5.213,7 milions d'euros, un 32,8% superior al de 2013, i que representa el 
25,5% del total del Compte de l'Administració. 

L'anàlisi dels expedients de modificacions pressupostàries i, per tant, de 
les conclusions sobre la seua tramitació i comptabilitat, el realitzarà 
aquesta Sindicatura en l'Informe sobre el Compte de l'Administració de 
l'exercici de 2014. 

No obstant això, és important recordar que durant 2013, tal com va 
manifestar la Sindicatura en el seu Informe, la gran part de les 
modificacions es van destinar a dotar crèdits per a despeses que havien 
sigut realitzats sense consignació pressupostària. 

Les obligacions que deriven de despeses sense consignació 
pressupostària, a més d'incidir en l'estabilitat pressupostària, 
representen incompliments de la normativa aplicable, principalment de 
la Llei d'Hisenda (TRLHPG), en adquirir-se sense dotació pressupostària, i 
de la Llei de Contractes (TRLCSP), per prescindir del procediment de 
contractació establit. 

Finalment, és important destacar que el Compte de l'Administració de la 
Generalitat de l'exercici de 2014, s'elabora d'acord amb el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprovat per 
l'Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

El dit PGCPGV no considera en el seu model de memòria un apartat per a 
donar informació sobre la contractació administrativa, tal com ho 
requereix el Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per l'Ordre 
EHA/1037/2010, de 13 d'abril, d'aplicació obligatòria per a les entitats 
integrants del sector públic administratiu estatal des del primer de gener 
de 2011. 
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En aquest sentit, la disposició transitòria segona de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, estableix que mentre no s'aprove 
l'adaptació del PGCPG al que disposa la Llei, el Compte de 
l'Administració seguirà ajustant-se al Pla aprovat el 16 de juliol de 2001. 

2. SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ CONTRACTUAL 

2.1 Al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 

Les obligacions legals de subministrament d'informació relativa a 
l'activitat contractual contingudes en l'article 333 del TRLCSP, pel que fa 
al Registre de Contractes del Sector Públic, han sigut desenvolupades en 
la Generalitat mitjançant el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG), i l'Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten normes de 
funcionament i comunicació de dades al dit Registre. 

Les dades dels contractes que s'han de comunicar per a inscriure'ls en el 
ROCG figuren detalladament en l'annex de l'Ordre 11/2013. 

Aquesta Sindicatura ha tingut ple accés a la base de dades del ROCG que 
ha sigut utilitzada per a la selecció de la mostra de contractes per 
fiscalitzar i per a elaborar els quadres d'aquest Informe. 

A més a més, hem sol·licitat a totes les conselleries informació sobre la 
contractació efectuada en l'exercici per tal de contrastar el seu grau de 
compliment amb la normativa relativa al ROCG i verificar la coherència 
de les dades entre les dues fonts d'informació. També hem realitzat 
procediments d'auditoria per a detectar la possible existència d'altres 
contractes que no hagen sigut comunicats a la data de fiscalització. 

Cal indicar que el ROCG no inclou la informació relativa als contractes 
executats per les entitats públiques que tenen la consideració de mitjà 
propi de l'Administració, les dades dels quals no es comuniquen al 
Registre per tractar-se de negocis i contractes exclosos en el TRLCSP. 

Segons la informació obtinguda de les conselleries, durant 2014 s'han 
executat 78 contractes d'aquest tipus, per un import de 84 milions 
d'euros. 

2.2 A la Sindicatura de Comptes 

Amb l'acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, es va aprovar la Instrucció relativa al subministrament 
d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, que regula la informació corresponent a les relacions anuals i 
als contractes de l'article 29 del TRLCSP.  



Informe sobre contractació. Exercici de 2014 

221 
 

3. CONTRACTES FORMALITZATS EN L'EXERCICI 2014 

De la informació obtinguda del ROCG en data 2 de juliol de 2015, es 
desprèn que hi havia un total de 869 contractes formalitzats en 2014 per 
un import de 435,5 milions d'euros. La distribució d'aquests contractes 
per tipus i conselleries gestores és la següent: 

 

Conselleria 
Obres Serveis Subministram. Altres  Totals 

Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import 

Presidència, .. 0 0,0 38 9,4 11 1,3 0 0,0 49 10,8 

Hisenda… 1 0,5 28 20,9 14 5,9 0 0,0 43 27,2 

Infraestructures, .. 8 94,5 41 4,6 7 3,8 1 0,0 57 102,9 

Educació, … 17 4,7 51 9,2 23 3,4 0 0,0 91 17,3 

Sanitat 25 8,0 141 56,0 372 128,8 5 0,1 543 192,9 

Economia, … 0 0,0 12 1,2 2 0,1 0 0,0 14 1,3 

Benestar… 8 1,0 26 56,3 1 0,5 3 1,2 38 58,9 

Governació… 6 0,6 17 17,9 11 5,6 0 0,0 34 24,1 

Total 2014 65 109,3 354 175,5 441 149,4 9 1,3 869 435,5 

%  7,5% 25,1% 40,7% 40,3% 50,7% 34,3% 1,0% 0,3% 100% 100% 

Quadre 3 

Les dades del quadre anterior mostren que durant 2014 s'han formalitzat 
més contractes (869) que en 2013, (629), però per un import total menor 
(435,5 milions d'euros en 2014, enfront dels 895,1 milions d'euros en 
2013). 

Analitzant les dades de 2014, s'observa que per tipus de contractes els de 
serveis representen el 40,3% de l'import total, els de subministraments el 
34,3% i les d'obres el 25,1%; el restant 0,3% correspon a altres tipus. 

Quant a la contractació per conselleries, la de Sanitat representa el 
volum més important amb el 44,3% del total; la d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, representa el 23,6% i la de Benestar Social, el 
13,5%. La resta, el 18,5%, se'l reparteixen les altres cinc conselleries. 

La classificació dels contractes atenent la modalitat d'adjudicació es 
mostra en el quadre següent: 
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Conselleria 
Obert 

Procediment 
negociat Altres (1) Totals 

Nº Import Nº Import Nº Import Nº Import 

Presidència, Agric., Pesca, Alim. i Aigua 16 6,9 25 1,9 8 2,0 49 10,8 

Hisenda i Administració Pública 13 19,8 19 3,5 11 3,9 43 27,2 

Infraestr., Territori i Medi Ambient 24 96,8 31 2,6 2 3,4 57 102,9 

Educació, Cultura i Esport 63 15,7 28 1,7 0 0,0 91 17,3 

Sanitat 260 80,7 203 14,6 80 97,6 543 192,9 

Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 8 0,6 2 0,1 4 0,7 14 1,3 

Benestar Social 28 57,3 10 1,6 0 0,0 38 58,9 

Governació i Justícia 21 14,2 9 2,0 4 7,9 34 24,1 

Total 2014 433 291,9 327 27,9 109 115,7 869 435,5 

Participació en total 
49,8% 67,0% 37,6% 6,4% 12,5% 26,6% 

100,0
% 100,0% 

Total 2013 300 746,2 248 60,2 81 88,6 629 895,1 

Participació en total 47,7% 83,4% 39,4% 6,7% 12,9% 9,9% 100% 100% 

(1) Restringit, emergències, derivats d'acords marc, diàleg competitiu  

Quadre 4 

El procediment obert representa el 67,0% de l'import total formalitzat en 
2014, un percentatge menor que en 2013 que va ser del 83,4%. Amb el 
procediment negociat s'ha formalitzat el 6,4% dels contractes en 2014, 
similar a l'exercici anterior. En la categoria "Altres contractes", s'observa 
una variació que passa del 9,9% en 2013 al 26,6% en 2014. Dins d'aquests 
contractes destaquen els derivats d'acords marc. 

4. REVISIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 

4.1 Contractes (no menors) formalitzats durant 2014 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada en 2014, és 
adequada, hem seleccionat una mostra de contractes que detallem en el 
quadre 5, extreta de la població de contractes que figura en el quadre 
anterior i representa el 44,5% de l'import total formalitzat en l'exercici. 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 
Mo 
adj. 

Lici-
tació Adjud. 

% 
Baixa 

1 Pres i Agr. Vigilància i seguretat de diverses dependències  2 Serv. O 1,3 1,1 18,0 

2 Pres i Agr. 
Difusió de diferents accions de comunicació: 
campanyes, publicitat i promoció de la 
Generalitat en mitjans de comunicació. 

2 Serv. O 3,5 3,5 0,0 

3 Pres i Agr. 
Difusió de campanyes de "veremes per a elaborar 
vins i caves" i "9 d'octubre" en mitjans de 
comunicació. 

2 Serv. NSP 0,1 0,1 0,0 

4 Pres i Agr. Neteja de conduccions obra "Proveïment d'aigua 
potable a la comarca de la Ribera”. 2 Serv. E 1,0 1,0 0,0 

5 Hisenda  Projecte desig 2013, desenvolupament de los 
sistemes d'informació de la Generalitat  6 Serv. O 9,4 6,7 28,9 

6 Hisenda  Versions i actualització de productes "projecte 
cicerone v-18" i suport tècnic. 2 Subm. NSP 0,7 0,7 0,0 

7 Hisenda  Adaptació de la ciutat administrativa 9 d'octubre 
(obtenció llicències primera ocupació i obertura) 6 Obres O 0,6 0,5 20,0 

8 Infraestruc. Conservació, reparació, senyalització carreteres 
d'Alacant nord 6 Obres O 18,5 18,5 0,0 

9 Infraestruc. Conservació, reparació, senyalització, carreteres 
de València centre  6 Obres O 19,5 19,5 0,0 

10 Infraestruc. Manteniment xarxa de vigilància i control de la 
contaminació atmosfèrica. 2 Serv. O 0,7 0,7 8,0 

11 Infraestruc. Concessió d'obra pública per a la construcció i 
explotació de la Fontana, a Xàbia. -- COP O -- -- -- 

12 Infraestruc. Conservació, reparació, senyalització, carreteres 
de València nord 6 Obres O 18,5 18,5 0,0 

13 Infraestruc. Complementari obra connexió viària barris zona 
nord i viaducte a Alcoi-Alacant 6 Obres NSP 1,1 0,9 21,9 

14 Educació Neteja de centres docents públics (lot 13 ) 2 Serv. O 3,4 2,8 19,1 

15 Educació Construcció del museu de Villena fase 1  6 Obres O 3,2 2,3 27,5 

16 Educació Gravació expedients sol·licitud de beques 2014-16 2 Serv. O 0,7 0,5 28,0 

17 Educació Equipament de mobiliari escolar centres públics 
d'ensenyament  6 Subm. O 1,3 1,3 4,7 

18 Hosp. La Fe Esterilització de l'instrumental quirúrgic i sanitari 
del departament de salut de València La Fe 2 Serv. O 1,7 1,5 14,0 

19 Hosp. Clínic 
València 

Prestació de menjars del personal facultatiu, 
sanitari i no sanitari, que preste servei fóra de la 
seua jornada ordinària. 

2 Serv. NSP 0,6 0,6 8,2 

20 Hosp. Clínic 
València 

Arrendament amb opció de compra i 
manteniment accelerador lineal multienergètic  2 Subm. O 4,0 4,0 0,0 

21 Sanitat Subministrament de gasoli C per als centres 
sanitaris  2 Subm. CAM 7,8 7,5 4,2 

22 Sanitat Construcció del centre de salut Benimaclet II 6 Obres O 2,7 2,0 27,6 

23 Sanitat Subministrament de tubs i filtres respiradors  2 Subm. CAM 2,4 2,4 1,6 

24 Sanitat Subministrament i instal·lació d'equipament de 
diagnòstic per imatge per a l'Hospital de Gandia 6 Subm. O 3,3 3,0 7,4 

25 Sanitat Subministrament de l'acord marc per a 
medicaments immunosupressores (lots 5, 7, 8 i 9) 2 Subm. CAM 14,3 14,3 0,0 

26 Sanitat Places assistencials en centres d'atenció de 
drogodependències i altres trastorns additius 2 Serv. O 2,4 2,1 12,1 

27 Sanitat Places assistencials en centres d'atenció de 
drogodependències i altres trastorns additius 2 Serv. NSP 1,4 1,3 9,9 

28 Sanitat Construcció de centro de salut Benalúa  6 Obres O 3,1 2,0 34,2 

29 Sanitat Manteniment d'equips electromedicina  2 Serv. O 19,7 13,3 32,4 

30 Sanitat 
Contracte derivat de l'acord marc per al 
subministrament d'apòsits i material per a 
tractament de ferides i cura de la pell 

2 Subm. CAM 10,4 7,5 28,2 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 
Mo 
adj. 

Lici-
tació Adjud. 

% 
Baixa 

31 Economia Vigilància de les dependències de la Conselleria, 
l'IVACE i l'AVT 2 Serv. O 0,1 0,1 10,7 

32 Economia Elaboració d'estudis i informes d'expedients 
d'autorització tarifària 2 Serv. O 0,2 0,2 0,0 

33 Benestar Servei integral residència persones majors 
dependents i centre de dia de Torrent. 2 Serv. O 10,3 8,9 14,3 

34 Benestar Servei integral residència persones majors 
dependents i centre de dia de Sogorb 2 Serv. O 7,9 6,7 14,3 

35 Benestar Subministrament de gasoli C para diferents 
centres dependents de la DT de València 2 Subm. O 0,5 0,5 0,0 

36 Benestar 
Gestió integral centres de la dona 24 hores de 
València, Alacant, Castelló i centre de la dona a 
Dénia 

2 Serv. O 11,6 11,3 2,5 

37 Benestar 
Gestió integral centre d'atenció per a persones 
amb discapacitat intel·lectual "Marqués de Dos 
Aguas" de Picassent  

2 Serv. O 7,1 6,4 9,9 

38 Benestar Restauració de façanes de l'edifici seu de la DT de 
Benestar Social de València. 6 Obres NSP 0,2 0,2 0,0 

39 Benestar Gestió integral residència persones majors 
dependents i centre de dia Toixa  2 Serv. O 8,9 7,3 18,0 

40 Governació Explotació operativa de la atenció del telèfon únic 
de emergències 112 a la CV 2 Serv. O 10,4 10 4,1 

41 Governació Comunicacions satèl·lits Spainsat per al lloc de 
comandament avançat. 2 Serv. NSP 0,2 0,2 0,0 

42 Governació Reparació d'instal·lació de baixa tensió de 
diverses seus judicials  2 y 6 Obres O 0,5 0,2 56,6 

43 Governació Recollida, distribució i lliurament de telegrames 
en les administracions de justícia 2 Serv. NSP 1,5 1,5 0,0 

44 Governació Terminals radiocomunicació COMDES (lot 1) 6 Subm. O 0,4 0,4 0,0 

 
O: Obert; CAM: contracte derivat d'acord marc, E: emergència; GSP: gestió de serveis públics; COP: 
concessió obra pública NSP: procediment negociat sense publicitat; R: restringit; Serv.: serveis; 
Subm.: subministraments. 

Quadre 5 

L'abast de la fiscalització dels contractes per tipus i sistemes 
d'adjudicació es mostra en el quadre següent: 
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Per tipus/per sistemes 

 

Formalitzats Fiscalitzats 

Nombre Import  Nombre Import  

Obres 65 109,3 10 64,4 

Subministraments 441 149,4 10 41,5 

Serveis 354 175,5 23 87,7 

Gestió de serveis públics 3 1,2 - - 

Administratius especials 5 0,1 - - 

Concessió obra pública 1 0,0 1 0,0 

Total por tipus 869 435,5 44 193.6 

Obert 433 291,9 31 155,6 

Procediment negociat 327 27,9 8 5,4 

Derivat d'acord marc 107 114,6 4 31,7 

Altres 2 1,0 1 1,0 

Total per sistemes 869 435,5 44 193,6 

Quadre 6 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar si la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilitat de la despesa és adequada. 

Hem fet un èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els procediments d'adjudicació que així ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d'urgència, ja que impliquen una tramitació especial segons estableix 
TRLCSP. 

4.2 Contractes menors realitzats durant 2014 

La revisió d'aquesta modalitat de contractació s'ha dut a terme en una 
mostra de centres de despesa, que ha comprés quatre hospitals 
dependents  de la Conselleria de sanitat i quatre conselleries. 

4.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

També hem dut a terme el seguiment de la mostra de contractes 
significatius adjudicats en exercicis anteriors següent, pel que fa a la 
seua evolució i execució durant 2014: 
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Expedient 
Proced. 

adjudic. 
Objecte 

O. R. 
2014  

CNMY12/DGPE
IE/36 

Obert Servei de helicòpters i brigades per a tasques 
d'extinció d'incendis forestals  i altres serveis 

13,7 

154/2013 Obert 
Gestió de servei públic per concert per al servei de 
transport sanitari urgent i ordinari amb vehicle 
ambulància i similars 

53,9 

555/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. l'Horta-Manises 196,8 

700/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. Elx-Crevillent 113,9 

86/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 10, la Ribera 184,4 

87/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 20, Torrevella 195,0 

822/2004 Obert Assistència sanitària integral àrea 12, Dénia 102,8 

Quadre 7 

La revisió dels contractes relatius a les assistències sanitàries integrals, 
s'ha limitat a verificar el compliment de presentar liquidacions anuals 
d'acord amb el que estipulen els contractes i els plecs. 

5. OBSERVACIONS POSADES DE MANIFEST EN EL CURS DE LA 
FISCALITZACIÓ 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable que hem descrit 
en l'apartat 4, "Fonaments de l'opinió amb excepcions" de l'Informe 
sobre el compliment de legalitat. 

A més, altres observacions i aspectes derivats de la revisió de la 
contractació i que, si escau, els responsables de l'Administració també 
hauran de tenir en compte, els comentem en els apartats següents. 

5.1 Subministrament d'informació contractual 

L'article 4.1 de l'Ordre 11/2013 estableix que el termini màxim per a 
comunicar les dades serà de quinze dies hàbils des del següent al de 
formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què siga 
preceptiva. 

Tal com hem indicat adés, segons la informació obtinguda del ROCG per 
aquesta Sindicatura  en juliol de 2015, les conselleries havien comunicat 
al dit Registre un total de 869 contractes formalitzats en 2014. 

La revisió del compliment del termini de comunicació dels dits 
contractes es resum en el quadre següent: 
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Termini de comunicació Contractes % 

En el termini de 15 dies 190 21,9% 

Entre 16 i 30 dies 174 20,0% 

Entre 31 i 90 dies 256 29,5% 

Entre 91 i 180 dies 147 16,9% 

Entre 181 i 365 dies 102 11,7% 

Total 869 100% 

Quadre 8 

L'observació més important que es deriva del quadre anterior és que sols 
el 21,9% dels contractes s'ha comunicat en el termini de quinze dies. El 
major percentatge de comunicació de contractes es produeix entre 31 i 
90 dies, però també és rellevant que el 28,6% es comunica entre 91 i 365 
dies. 

En la interpretació de les dades anteriors cal tenir en compte també que 
les proves realitzades han posat de manifest una important omissió de 
comunicació pel que fa als contractes menors, així com d'algun contracte 
no menor. 

Quant a les obligacions de comunicació a la Sindicatura de Comptes, dels 
44 contractes que constitueixen la mostra revisada (vegeu el quadre 5), 
en són susceptibles de tramesa 41, però sols han sigut comunicats els sis 
següents: són els expedients número 1, 2, 5, 6, 40 i 43. 

5.2 Perfil del contractant 

De la revisió del perfil de contractant cal assenyalar, en relació amb el 
compliment de la normativa que el regula, que en la mostra revisada de 
documents del procediment de contractació publicats en els perfils de 
contractant, aquests documents no estan signats electrònicament. 

5.3 Contractes formalitzats en 2014 

Tot seguit comentem altres observacions relatives als contractes revisats 
que es mostren en el quadre 5, que han de ser llegides juntament amb 
les excepcions descrites en l'apartat 4 de l'Informe. 

Observacions comuns a diverses contractes 

a) La fórmula utilitzada per a valorar les ofertes econòmiques (en la 
fase de determinació del proveïdor) no permet, d'una manera 
raonable, que la importància relativa concedida en el plec a 
l'oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració 
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previstos, siga totalment efectiva. Expedients núm. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 17, 18, 24, 31, 36, 37, 40. 

 Sobre aquest aspecte algunes conselleries han presentat 
al·legacions, i són especialment detallades les de la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic, la lectura íntegra de les quals és 
recomanable. 

b) Pel que fa al pagament de les factures, la gran part dels proveïdors 
de la mostra estan adscrits al sistema de confirming, i resulta 
aplicable el que hem indicat en informes anteriors relatiu al 
compliment del termini de pagament de l'article 216 del TRLCSP. 
El termini de 120 dies previst en el conveni, amb caràcter general, 
per a les ordres de pagament de les trameses, és superior al que 
indica l'article 216.4 del TRLCSP. Això comporta que tots els 
pagaments de factures comercials que es tramiten per aquest 
procediment de confirming, tenen un termini que supera el màxim 
legal aplicable, si bé el sistema ofereix als creditors la possibilitat 
d'anticipar el cobrament dels seus deutes dins del termini legal, 
amb una deducció per descompte comercial. Les despeses 
financeres corresponents a aquestes bestretes corren a càrrec dels 
creditors. 

Expedient núm. 1 

a) Els PCAP contenen un criteri de valoració quantificable per judici 
de valor que és indeterminat, ja que indica que es valorarà ... 
l'aportació de mitjans materials no aplegats en els altres criteris. És en 
l'informe tècnic que valora aquest criteri on s'especifiquen els 
aspectes que cal valorar i la seua puntuació. Aquesta informació 
és la que deuria figurar en els PCAP. Article 150 del TRLCSP. 

b) L'informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del contingut i les característiques, no indica si és favorable o 
desfavorable quant a la seua legalitat. 

 Sobre aquest aspecte, la Conselleria al·lega que no hi ha cap 
precepte normatiu que establisca l'obligatorietat que els informes 
jurídics continguen una valoració específica de "favorable o 
desfavorable". Quant a això, la Sindicatura considera que seria 
més adequat que l'informe jurídic sobre els plecs de contractació 
continga no sols una descripció dels dits documents, sinó també 
una conclusió general sobre la seua legalitat. 

Expedient núm. 2 

a) Aquesta Sindicatura no ha pogut contrastar amb cap 
documentació contractual els preus que figuren en les factures 
presentades pel contractista. 
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b) L'informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del contingut i les característiques, no indica si és favorable o 
desfavorable quant a la seua legalitat. 

Expedient núm. 3 

a) En la documentació preparatòria de l'expedient no hi ha 
constància adequada sobre la necessitat del contracte que 
s'executarà, ja que pel seu objecte i les dates de tramitació, 
considerem que podria haver sigut inclòs en l'expedient número 2. 

b) En els PCAP no consten els aspectes econòmics i tècnics que cal 
negociar, requerits per l'article 176 del TRLCSP. 

c) L'informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del contingut i les característiques, no indica si és favorable o 
desfavorable quant a la seua legalitat. 

d) No consta la documentació relativa a la devolució de la fiança. 

Expedient núm. 4 

a) Si bé l'expedient s'ha tramitat d'emergència, no s'ha complit el 
termini d'un mes previst en l'article 113.1.e) del TRLCSP entre 
l'inici de la seua execució —març de 2014, segons consta en la 
primera certificació— i l'adopció de l'acord de tramitació, octubre 
de 2013. 

b) No consta en l'expedient la publicitat de la formalització del 
contracte en el DOCV (article 154.2 del TRLCSP), ni la constitució 
per part del contractista de la fiança definitiva prevista en l'article 
TRLCSP. 

Expedient núm. 8 

a) No consta la presentació ni l'aprovació del programa de treball 
requerides pels PCAP. 

Expedient núm. 9 

a) No consta la presentació ni l'aprovació del programa de treball 
requerit pels PCAP. 

b) En l'execució del contracte s'han produït dos reajustos 
d'anualitats. En el primer reajustament s'incrementa l'anualitat de 
2017 i disminueix les de 2015 i 2016; en el segon reajustament, 
aprovat en gener de 2015, s'incrementa l'anualitat 2014 a càrrec de 
les de 2016 i 2017, per a dotar mensualitats de setembre, octubre i 
novembre de 2014, fet que indica que el contracte es va executar 
sense crèdit durant aquests mesos de 2014. 
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Expedient núm. 10 

a) Els plecs consideren quatre criteris de valoració tècnica de l'oferta, 
i assignen cinc punts sobre un total de quaranta a un, denominat 
"Millores de manteniment", que està descrit d'una forma 
indeterminada i que esmenta aspectes que es valoren en altres 
tres criteris. 

Expedient núm. 11 

a) Els requisits mínims de solvència que ha de reunir l'empresari, no 
s'indiquen en l'anunci de licitació ni estan especificats en els plecs 
del contracte, fets que incompleixen l'article 62 del TRLCSP. Quant 
això, hi ha un informe tècnic de la conselleria que conclou 
favorablement sobre la solvència de l'adjudicatari, i en el qual es 
considera que la xifra de negocis de l'empresa, que no arriba als 
400.000 euros durant els tres últims tres anys, és suficient per a 
enfrontar la inversió del contracte, que és al voltant de 5.000.000 
d'euros. Al parer d'aquesta Sindicatura, dita conclusió no resulta 
coherent. D'altra banda no queda justificat el fet que l'informe 
tècnic s'emeta amb posterioritat, en concret de quatre mesos, a la 
de l'acta de qualificació que proposava a l'empresa adjudicatària. 

b) No consta en l'expedient la presentació per part del contractista 
del projecte de construcció en el termini requerit pel contracte. 

Expedient núm. 12 

a) No consta la presentació ni l'aprovació del programa de treball 
requerit pels PCAP. 

Expedient núm. 13 

a) No consten en els PCAP els aspectes tècnics i econòmics que s'han 
de negociar, requerits per l'article 176 del TRLCSP. 

b) No consta en l'expedient l'acta de de comprovació de replanteig, el 
programa de treball ni el pla de seguretat i salut. 

Expedient núm. 14 

a) El nomenament dels membres de la mesa de contractació es 
realitza sense determinar les persones o càrrecs concrets, fet que 
no possibilita la possible recusació de l'article 319 del TRLCSP 
(equivalent a l'article 294 de la Llei 30/2007). 

b) No consta la publicació de la formalització en els diaris oficials 
requerida per l'article 154.2 del TRLCSP. 
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Expedient núm. 15 

a) Expedient tramitat a l'empara del Decret Llei 1/2009, de 20 de 
febrer, del Consell, que establia que els expedients de contractació 
per tramitar, tindrien el caràcter d'urgent. No obstant això, 
l'expedient s'ha tramitat de manera ordinària, si bé des de l'inici i 
fins a la formalització del contracte han transcorregut més de tres 
anys, sense que hi conste cap documentació que en justifique el 
retard. 

b) El nomenament dels membres de la mesa de contractació es 
realitza sense determinar les persones o càrrecs concrets, fet que 
no possibilita la possible recusació de l'article 319 del TRLCSP 
(equivalent a l'article 294 de la Llei 30/2007). 

c) Les millores proposades per l'adjudicatari que van ser valorades 
en els criteris d'adjudicació, no s'expressen en el contracte, ni 
tampoc les possibles penalitats previstes en l'article 150.6 del 
TRLCSP. 

d) La resolució d'adjudicació no s'adequa al que estableix l'article 151 
del TRLCSP (equivalent al 135.4 de la Llei 30/2007), quant a la 
motivació i els extrems que ha de contenir. 

e) Encara que el termini d'execució oferit per l'adjudicatari és de 9,6 
mesos, tant en el contracte com en les certificacions s'indica que 
es de dotze mesos, sense que hi conste cap justificació. 

f) No consta en l'expedient: la documentació relativa a la 
personalitat jurídica de les empreses que conformen l'UTE; la 
documentació de la solvència (classificació) de les empreses que 
conformen l'UTE; l'acta de comprovació de replanteig; el programa 
de treball que el contractista ha de presentar d'acord amb els 
PCAP. 

Expedient núm. 16 

a) No consta la publicació de la licitació (article 142.1 del TRLCSP) ni 
de la formalització (article 154.2 del TRLCSP) en el BOE. 

Expedient núm. 19 

a) Adjudicat pel procediment negociat sense publicitat a l'empresari 
del contracte principal (menjars de pacients), no estan justificats 
en l'expedient els requisits de l'article 174.b) que habilitarien tal 
procediment, relatius a les circumstàncies no previstes per a 
executar el servei tal i com estava descrit en el contracte principal. 
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b) L'Advocacia General de la Generalitat, en el seu informe sobre 
l'expedient considera que caldria especificar la norma que incloga 
l'obligació de pagament per part de la Generalitat del servei de 
menjars del personal de guàrdia. 

Expedient núm. 20 

a) El nomenament de la mesa de contractació no ha sigut publicat en 
el perfil de contractant, requerit per l'article 21.4 del Reial Decret 
817/2009. 

Expedient núm. 21 

a) El plec de prescripcions tècniques conté clàusules que han de 
figurar en el PCAP com la manera d'acreditar la solvència tècnica. 
S'incompleix l'article 68.3 del RGLCSP. 

b) S'incompleix el termini de dos mesos fixats per a adjudicar el 
contracte establit en els PCAP. 

Expedient núm. 22 

a) No consta en l'expedient la documentació següent: acta de 
comprovació de replanteig; presentació per part del contractista i 
aprovació per l'òrgan de contractació del programa de treball, 
(article 144 del RGLCSP). 

Expedient núm. 24 

a) Per a la presentació d'ofertes s'estableix un termini de 36 dies des 
de l'enviament de l'anunci de licitació al DOUE, quan haurien 
d'haver sigut de 52 dies si s'havia aplicat correctament el que 
regula l'article 159.1 del TRLCSP. 

b) Els PCAP consideren un criteri de valoració denominat 
"característiques tècniques", de manera indeterminada, ja que no 
indiquen els aspectes tècnics concrets per valorar. Posteriorment, 
l'informe tècnic de valoració ha considerat com a determinants 
certs aspectes que no figuraven en els PCAP. 

c) S'ha incomplit en tres mesos el termini d'execució del contracte, 
sense que conste en l'expedient la documentació que justifique el 
retard, als efectes de l'article 212.2 del TRLCSP en relació amb les 
possibles penalitats que s'han d'imposar al contractista. 

Expedient núm. 30 

a) No consta en l'expedient la publicitat de la formalització dels 
acords marc en els diaris oficials. 
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b) En el contracte no s'esmenta l'import màxim del compromís 
econòmic de l'Administració, quan fa referència a l'adquisició de 
productes per preus unitaris, segons el que requereix l'article 
71.6.b) del RGLCSP. 

Expedient núm. 31 

a) Les causes que van motivar la tramitació d'urgència pogueren 
haver sigut previstes amb la suficient antelació per a la tramitació 
ordinària. 

Expedient núm. 33 i 34 

a) No consta en els expedients la fiscalització de l'adjudicació ni de 
la formalització, segons el que requereix la normativa reguladora 
de la fiscalització de la despesa. 

b) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa 
d'assegurança requerida pels PCAP. 

Expedient núm. 36 

a) La formalització del contracte es realitza sense que 
transcórreguen els 15 dies des de la notificació als licitadors de la 
resolució d'adjudicació. Article 156.3 del TRLCSP. 

b) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa 
d'assegurança requerida pels PCAP. 

Expedient núm. 39 

a) No consta en l'expedient la fiscalització de l'adjudicació ni de la 
formalització, segons el que requereix la normativa reguladora de 
la fiscalització de la despesa. 

b) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa 
d'assegurança requerida pels PCAP. 

Expedient núm. 40 

a) L'expedient no conté la declaració d'urgència degudament 
justificada per part de l'òrgan de contractació, requerida per 
l'article 112.1 del TRLCSP. 

Expedient núm. 41 

a) En cap document de l'expedient queda constància sobre els 
aspectes econòmics i tècnics establits en els plecs. 
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b) No consta la publicitat de la formalització del contracte (article 
154.2 del TRLCSP). 

c) Si bé el contracte es formalitza el 18 de juliol de 2014, no hi ha 
constatació que se n'haja iniciat l'execució, ni cap explicació. 

Expedient núm. 42 

a) Si bé el contracte es formalitza el 6 de novembre de 2014, no hi ha 
constatació que se n'haja iniciat l'execució, ni cap explicació. 

Expedient núm. 44 

a) Els PCAP consideren un criteri automàtic per mitjà d'una fórmula 
que atorga major puntuació  en funció del nombre d'unitats que 
sobrepassen les quantitats estipulades en l'objecte del contracte; 
aquest criteri no es considera adequat, ja que afecta la precisió de 
les necessitats que pretenen cobrir-se, segons requereix l'article 
22.1 del TRLCSP. 

5.4 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

La mostra revisada figura en el quadre 7. 

Expedient CNMY12/DGPEIE/36 

S'ha modificat el contracte per a ampliar en un mes el termini del 
període estival , amb el consegüent reforç d'helicòpters. 

A més de l'excepció indicada en l'apartat 4 de l'Informe, sobre la dita 
modificació cal dir el següent: 

a) Els PCAP del contracte estableixen que no pertoca la modificació, 
perquè la realitzada cal qualificar-la com a no prevista, si bé les 
causes que l'han originat (la sequera i les altes temperatures), 
podrien haver sigut adequadament previstes. 

b) La tramitació per a la modificació s'inicia amb cert retard, el 2 de 
juliol de 2014, una vegada començat el període estival previst en el 
contracte (el 16 de juny). 

c) La modificació ha comportat un import de 384.090 euros que s'han 
imputat al pressupost de 2014 amb un expedient de resarciment. 

d) No consta que s'haja reajustat la garantia del contracte, requerida 
per l'article 99.3 del TRLCSP. 

e) Aquesta modificació no ha sigut proposada per a l'eny 2015 tot i 
que les raons que la justificaren continuen en el dit exercici. 
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Liquidacions dels contractes d'assistència sanitària integral 

L'objecte de la revisió ha sigut verificar el compliment de presentar 
liquidacions anuals d'acord amb el que estipulen els contractes i en els 
PCAP, i tal efecte s'ha sol·licitat la informació corresponent a la 
Conselleria de Sanitat. 

En el quadre següent es mostra el resum de la contestació rebuda de la 
Conselleria respecte a les liquidacions que estan pendents d'aprovació 
(PA) o en tràmit (TR): 

 

Liquidacions pendents d'aprovació o en tràmit 

Exercicis 86/2003 87/2003 822/2004 555/2006 700/2006 

2008 PA - - - - 

2009 PA - PA PA - 

2010 PA - PA PA TR 

2011 PA - PA PA TR 

2012 PA - PA PA TR 

2013 TR PA PA PA TR 

2014 TR PA PA PA TR 

Quadre 9 

De la informació aportada per la Conselleria de Sanitat, podem concloure 
que, igual que en exercicis anteriors, es produeix un retard molt 
significatiu en la confecció de les liquidacions anuals en tots els 
contractes de concessió, ja que el termini establit en els PCAP per a 
realitzar aquestes liquidacions és, com a màxim, el 31 de març de l'any 
següent al qual corresponen. En els expedients no consten les causes i 
imputabilitats dels retards. 

Sobre aquest aspecte, el conseller de Sanitat de l'exercici auditat, ha 
al·legat que, al seu parer, han sigut dues les causes dels retards en 
l'aprovació de les liquidacions anuals: per una part el principi de no 
compensació i, de l'altra, l'alteració de les condicions originals del 
contracte. 

Les conclusions sobre l'anàlisi comptable de les dites liquidacions es 
comentaran en l'informe sobre el Compte de l'Administració de 2014. 
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5.5 Contractes menors 

5.5.1 Regulació i informació disponible 

A més d eles disposicions aplicables del TRLCSP, són important les dues 
autonòmiques següents: 

- L'Ordre 11/2013, que disposa que l'obligació de comunicar al ROCG 
els contractes d'obres i de concessió d'obres superiors a 9.000 
euros i de la resta de contractes superiors a 3.000 euros. 

- La Llei 5/2013, que estableix l'obligació de sol·licitar tres 
pressupostos per als contractes menors d'obres d'import igual o 
superior a 30.000 euros i per a tota la resta d'import igual o 
superior a 6.000 euros, i adjudicar-los als de menor preu. 

D'acord amb la informació aportada pel ROCG el 2 de juliol de 2015,el 
resum dels contractes menors comunicats per les conselleries, amb les 
xifres expressades en milions d'euros, són els següents: 

 

Conselleria 
Obres Serveis Submin. Altres Totals 

 Imports Nombre Import 

Presidència, Agric., Pesca, Alim. i Aigua  0,2  0,7  0,3  0,0 105 1,2 

Hisenda i Administració Pública  0,1  1,5  0,2  0,0 139 1,8 

Infraestruc., Territori i Medi Ambient  0,7  2,1  0,2  0,0 201 3,0 

Educació, Cultura i Esport  4,3  1,1  0,2  0,0 296 5,6 

Sanitat  2,3  2,8  18,2  0,0 2.427 23,3 

Economia, Indústria, Turisme i Ocupació  0,0  0,3  0,0  0,0 46 0,3 

Benestar Social  0,9  0,7  1,5  0,0 289 3,1 

Governació i Justícia  0,1  0,3  0,4  0,0 71 0,8 

Total   8,5  9,5  21,0  0,0 3.574 39,0 

Quadre 10 

Segons les dades del ROCG, les conselleries han comunicat un total de 
3.574 contractes menors efectuats durant 2014, per un total de 39,0 
milions d'euros. La major part d'aquests contractes, el 67,9%, correspon a 
la Conselleria de Sanitat, que representa el 59,6% de l'import total. Unes 
altres conselleries significatives en la comunicació de contractes menors 
són les de Benestar Social i la d'Educació, Cultura i Esport. 

Per a interpretar adequadament les dades anteriors, és important 
considerar, tal com hem indicat en apartats anteriors, que les dades que 
figuren en el ROCG no són fiables ni completes, ja que les proves 
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realitzades, que comenten tot seguit, han posat de manifest que els 
centres gestors no comuniquen al dit Registre tots els contractes menors 
susceptibles d'inscripció. 

La revisió dels contractes menors s'ha realitzat, com en exercicis 
anteriors, en una mostra de centres que han sigut quatre hospitals que 
depenen de la Conselleria de Sanitat i quatre conselleries. 

5.5.2 Revisió en els hospitals 

Els quatre hospitals seleccionats per a la revisió han sigut: 

- Hospital La Fe de València 
- Hospital Clínic de València 
- Hospital General d'Alacant 
- Hospital General de Castelló 

Les proves realitzades han posat de manifest que continuen vigents les 
observacions i constatacions que es comenten en els últims informes de 
fiscalització, pel que fa a la gestió dels centres hospitalaris i que hem 
inclòs com a excepcions en l'apartat 4 de l'Informe. 

Unes altres observacions de la fiscalització en els centres revisats les 
resumim a continuació: 

a) La gran part dels contractes menors corresponents a les despeses 
de funcionament, sobretot de tractament successiu, s'han pagat per 
caixa fixa, i en alguns casos per import superior als 12.020 euros, 
que és límit establit per l'Ordre reguladora de les caixes fixes. 

b) En gran part dels expedients de contractes menors, principalment 
els pagats per caixa fixa, no consten les factures requerides per 
l'article 111 del TRLCSP. 

5.5.3 Revisió en les conselleries 

A més de la Conselleria de Sanitat en què hem revisat la mostra 
d'hospitals de l'apartat anterior, les conselleries seleccionades han sigut 
les dues de major volum de contractació menor segons les relacions 
certificades (quadre 11), més dues conselleries més, on hem revisat 
operacions contractuals tramitades per caixes fixes. Les quatre 
conselleries han sigut: 

- Educació, Cultura i Esport 
- Benestar Social 
- Hisenda i Administracions Públiques 
- Governació i Justícia 
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Els aspectes més importants que s'han posat de manifest en les proves 
realitzades són també similars a les dels anys anteriors i figuren com a 
excepcions en l'apartat 4 de l'Informe. 

Unes altres observacions de la fiscalització en les conselleries revisades 
les resumim a continuació: 

a) En la Conselleria de Benestar Social, quatre contractes de la 
mostra tenen per objecte realitzar tasques pròpies de 
l'Administració Pública, l'exercici del qual es trobaria reservat a 
personal funcionari i que a més a més es contracten 
recurrentment tots els anys. Aquests contractes tenen un import 
màxim legal establit per a la tramitació menor o molt pròxim. No 
hi ha constatació documental que acredite la manera en què s'han 
determinat els preus. 

b) En la Conselleria de Governació i Justícia no constava l'aprovació 
de la despesa en trenta-tres justificants revisats d'operacions de 
caixa fixa, i en altres dues operacions, la conformitat de la 
recepció del servei o subministrament facturat. 

5.6 Morositat en les operacions comercials 

La revisió del compliment per part de l'Administració de la Generalitat 
de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials i les seues modificacions 
posteriors, principalment per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, ha posat de 
manifest els aspectes importants següents: 

Pel que fa al termini de pagament establit en l'article 216.4 del TRLCSP, 
s'ha incomplit en un percentatge important de les operacions revisades, 
tal com hem indicat en l'apartat 5.3 anterior. 

La IGG, en compliment del que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 
de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període 
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 
publica en el seu portal web la informació relativa als períodes mitjans 
de pagament mensuals, des de setembre de 2014, tant els globals de la 
Comunitat Valenciana com els individuals de cada entitat. 

Quant a l'Administració de la Generalitat durant l'últim trimestre de 
2014, les dades publicades respecte els períodes mitjans de pagament, en 
dies, són els següents: 
  



Informe sobre contractació. Exercici de 2014 

239 
 

Administració de la G. Setembre Octubre Novembre Desembre 

Període mitjà de pagament 76,01 85,03 97,01 85,62 

Font: portal de la IGG 

Quadre 11 

L'anàlisi de les dades del quadre anterior posa de manifest que els 
períodes mitjans de pagament a proveïdors de l'Administració de la 
Generalitat, són molt superiors al termini de pagament previst en 
l'article 216.4 del TRLCSP que, amb caràcter general es de trenta dies. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX III 

Seguiment de les recomanacions 
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En l’apartat 4 del present Informe sobre el compliment de la legalitat, 
s'han descrit els fonaments de l'opinió amb excepcions respecte dels 
quals els responsables de l'Administració de la Generalitat han d’adoptar 
mesures correctores per a evitar que es tornen a produir en exercicis 
futurs. 

D'altra banda, en l'apartat 7 de l'Informe detallem les recomanacions 
derivades de la fiscalització de l'exercici de 2014. 

A més a més, l'annex II conté un detall d'aquelles observacions que no 
afecten l'opinió de l'auditoria de compliment de la legalitat, i que la 
Sindicatura considera que poden resultar d'interès als destinataris i 
usuaris del present Informe de fiscalització. 

Quant a les recomanacions proposades en informes d'exercicis anteriors 
sobre el Compte de l'Administració, es considera oportú mantenir-ne les 
següents: 

a) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i ineludibles, 
calculats de forma realista. 

 En particular, cal dotar la Conselleria de Sanitat dels crèdits que 
s’ajusten a la realitat prevista, de manera que els responsables dels 
diferents centres disposen d’una eina fonamental per a la gestió 
econòmica, la utilitat de la qual està actualment desvirtuada pels 
desfasaments existents que dificulten l’aplicació dels principis de 
legalitat, economia, eficiència i eficàcia. 

b) Els documents publicats en el perfil de contractant s’haurien de 
signar electrònicament per a millorar les garanties previstes en el 
TRLCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics, respecte a l'autenticitat i integritat 
dels documents electrònics publicats. 

c) Pel que fa als contractes menors: 

- Reduir el seu volum i, en particular, les adquisicions 
realitzades per compra directa, sobretot els productes 
farmacèutics, tramitar els corresponents expedients de 
contractació i acomplir adequadament el TRLCSP. 

- Millorar els procediments dels centres en relació amb 
l'adequat registre, control i seguiment d'aquest tipus de 
contractes i implantar a tal efecte una aplicació informàtica 
que registre correlativament tots els expedients tramitats com 
a contractes menors. 
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d) La Llei 15/2010, estableix per a les societats l'obligació de publicar 
en la memòria dels comptes anuals la informació sobre els 
terminis de pagament a proveïdors, qüestió que ha sigut 
desenvolupada per la Resolució de l'ICAC, de 29 de desembre de 
2010. Si bé aquesta disposició no és obligatòria per a les 
administracions públiques subjecte al PGCP, recomanem que 
s'aplique en la memòria del Compte de l'Administració. 

 



 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades pel comptedant 

 

































































































































































 

 
 

 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions presentades 

 



 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE CONTRATACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT. EJERCICIO 2014. 

ALEGACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Presidencia alega que, al no detallarse en el informe los contratos en los 
que se ha producido esta circunstancia, no puede dar una respuesta 
concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe señalarse que dicha salvedad está adecuadamente 
detallada en el apartado 5.1 del Anexo 2 del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica, al igual que en la alegación anterior, que al no detallarse en el 
informe los contratos en los que se ha producido esta circunstancia, no 
se puede dar una respuesta concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe considerarse que la salvedad del informe no se refiere a 
la inexistencia de justificación de la elección de los criterios, sino que 
con carácter general esta justificación no es adecuada. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto al objeto del contrato, la alegación es meramente informativa y 
no altera el hecho de que el contrato no contemplase un objeto 
determinado tal como requiere el artículo 86.1 del TRLCSP. 

En cuanto al precio, la propia alegación indica que “consistirá” en un 
porcentaje de descuentos ofrecidos sobre las tarifas oficiales y que los 
honorarios de las empresas licitadoras “estarán” incluidos en los 



 

descuentos, argumentos que no hacen sino ratificar las conclusiones del 
informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que se tendrá en cuenta para las siguientes 
licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula utilizada está informada por la Abogacía y 
fiscalizada por la Intervención Delegada. Al respecto debe indicarse que 
estos trámites no son desconocidos para la Sindicatura en la fiscalización 
de los expedientes, pero lo que esta Institución destaca en su informe es 
una característica de la fórmula que debería ser revisada y tenida en 
cuenta para la efectiva ponderación de la oferta económica.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación es informativa y termina indicando que se tendrán en 
cuenta las incidencias señaladas para nuevas licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que no existe ningún precepto normativo que establezca la 
obligatoriedad de que los informes jurídicos contengan una valoración 
específica de “favorable o desfavorable”. 

Efectivamente, si existiera esa obligación normativa, el hecho constatado 
por la Sindicatura habría sido incluido en el apartado 4 del Informe, 
dedicado a los incumplimientos de legalidad. Sin embargo, a juicio de 
esta Institución sería más adecuado que el informe jurídico sobre los 
pliegos de contratación, como tal informe que es, contenga no solo una 
descripción de dichos documentos, sino también una conclusión general 
sobre la legalidad de los mismos.   

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente texto en el párrafo b) del expediente nº1: 

Sobre este aspecto la Conselleria alega que no existe ningún 
precepto normativo que establezca la obligatoriedad de que los 
informes jurídicos contengan una valoración específica de 
“favorable o desfavorable”.  Al respecto, la Sindicatura considera 
que sería más adecuado que el informe jurídico sobre los pliegos de 
contratación contenga no solo una descripción de dichos 
documentos, sino también una conclusión general sobre la 
legalidad de los mismos.   

Octava alegación 

Comentarios: 

En la alegación se informa que todos los precios figuran en los planes de 
medios elaborados por el contratista y aprobados por la conselleria.  

Al respecto cabe indicar que los mencionados “planes de medios” no se 
mencionan en los pliegos ni en el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Respecto a la necesidad del contrato a celebrar (señalado como nº 3 en el 
informe), la propia alegación reconoce que al mismo tiempo se estaba 
licitando el contrato general (señalado como nº 2), y aun cuando cita los 



 

informes jurídicos y fiscal, nada indica sobre la adecuada constancia de 
las actuaciones preparatorias que debieron justificar la necesidad del 
contrato, que es la observación que señala la Sindicatura. 

En cuanto a los aspectos económicos y técnicos, es conveniente señalar 
que no debe confundirse los criterios a valorar del artículo 150 del 
TRLCSP, que son los que mencionan los pliegos, con los aspectos a 
negociar regulados en el 176 del TRLCSP, que no constan. 

Finalmente, se indica que la devolución de la fianza se ha realizado por 
resolución de fecha 15 de octubre de 2015, pero no se aporta documento 
que acredite tal alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Aunque se aporta un acta de inicio de los trabajos fechada el 30 de 
octubre de 2013, la primera certificación obrante en el expediente 
acredita que la ejecución real se inició en marzo de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Respecto a la publicidad de la formalización, se alega que no se 
consideró preceptiva aunque se tendrá en cuenta en lo sucesivo. 

En cuanto a la garantía, el artículo 95 del TRLCSP contempla que se podrá 
eximir cuando se justifique adecuadamente en los pliegos, requisito que 
no consta en este expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación informa sobre las medidas adoptadas en 2014 para mejorar 
la comunicación de contratos al Registro. La efectividad de dichas 
medidas se comprobará, en su caso, en próximas fiscalizaciones. 

También se pide que la Sindicatura indique las consellerias y contratos 
qué incumplen el plazo. Al respecto, debe señalarse que dicha 
información figura en el Registro de Contratos, fuente utilizada por la 
Sindicatura para la extracción de los datos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reproduce la alegación que realizó al borrador del Informe 
del ejercicio 2013 sobre esta misma cuestión, y que esta Sindicatura 
recomienda, al igual que en dicha ocasión, su lectura íntegra. 

A modo de resumen, la alegación explica la ponderación de los criterios y 
los dos métodos que la Administración utiliza para valorar los precios 
ofertados en una licitación, concluyendo que ambos sistemas pueden 
considerarse conformes con lo dispuesto en la legislación de contratos. 

La Sindicatura, tal como indicó en el informe sobre la alegación 
presentada en el ejercicio anterior, ha seguido el razonamiento del punto 
18.3 del apartado I A) de la sección 802 del Manual de fiscalización: 

 “La fórmula económica debe permitir, de una manera razonable, que la importancia 

relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 

valoración previstos, sea efectiva. Ejemplo: se desvirtúa la importancia relativa de la oferta 

económica, si se contempla una fórmula de valoración que hace muy difícil alcanzar la 

puntuación máxima y/o la puntuación mínima (0 puntos)” 

La utilización de la fórmula matemática inversamente proporcional 
entre la puntuación otorgada y la oferta realizada, produce que las 
ofertas que no tienen ninguna baja obtengan puntos, con lo que el 
porcentaje que supone el criterio precio con respecto al resto se ve 
reducido. 

 



 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al párrafo objeto de la alegación: 

tal como requiere el artículo 150 del TRLCSP, si bien en la práctica esta 
circunstancia podrá tener o no un efecto distorsionador en la 
valoración final, en función de las circunstancias de cada contrato. 

Y se añade: 

Sobre este aspecto algunas consellerias han presentado alegaciones, 
siendo especialmente detallada la de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, cuya lectura íntegra es recomendable. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La Conselleria aporta la documentación que se detallaba en la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al expediente nº 7. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Menciona que la Junta Superior de Contratación Administrativa 
recomienda lo mismo que la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que convocará una sesión de trabajo para acotar 
las necesidades derivadas de la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona que se refiere a la recomendación b.2) del Anexo 
3, pero debe tenerse en cuenta que en el informe definitivo todas las 
recomendaciones del ejercicio 2014 figuran en el apartado 7. 

Se alega que los procedimientos de comunicación se hallan regulados en 
la Orden 11/2013 y mediante circulares de la Junta Superior de 
Contratación Administrativa, por lo que no se comparte la 
recomendación de mejorar los procedimientos de gestión, sino que se 
debe concienciar a las Unidades de Contratación de la comunicación en 
tiempo de todos los contratos. 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

La recomendación queda redactada como sigue: 

b.2) Los órganos de contratación de las consellerias deben adoptar 
las medidas adecuadas para que la comunicación de los datos 
de los contratos al ROCG, y a la Sindicatura de Comptes, sea 
completa y adecuada en tiempo y forma. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que dará inmediato traslado de la recomendación 
a la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación señala que la declaración de urgencia figura en el acuerdo 
de iniciación del expediente, que adjunta. Revisada dicha 
documentación, se observa  que la urgencia se justifica en la inminente 



 

terminación del contrato en vigor y en los plazos de tramitación 
establecidos en la normativa de contratación. 

Cabe señalar que ambas circunstancias pudieron ser oportunamente 
consideradas por el órgano de contratación con tiempo suficiente para 
iniciar la tramitación mediante procedimiento ordinario y no de 
urgencia. 

Consecuencias en el Informe: 

La incidencia del expediente nº 40 queda redactada como sigue: 

a) La declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación 
no se ajusta a los criterios del  artículo 112.1 del TRLCSP. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Apartado a). Se indica que los PCAP contemplan como único criterio el 
precio. Pero la observación de la Sindicatura es que no consta en el 
expediente los aspectos que hayan sido objeto de negociación de dicho 
criterio. 

Apartado b). No hace referencia la alegación al cumplimiento de la 
publicidad en el DOCV, requerida por el artículo 154.2 del TRLCSP. 

Apartado c). Se incluye una explicación del estado actual de ejecución, 
pero sin aportar las facturas que la acrediten. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se aporta acta de comprobación del replanteo y de inicio de las obras, 
pero sin las facturas que acrediten la ejecución real. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación explica el criterio seguido por la Conselleria. Pero al 
respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 22 del TRLCSP establece 
que la idoneidad y extensión de las necesidades a cubrir objeto del 
contrato debe ser determinadas con precisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto al expediente nº 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al nº 16. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto a los expedientes nº 15 y 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia a los expedientes nº 15 y 16. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica la valoración del precio, pero se observa que la 
fórmula aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

 



 

Alegaciones cuarta y quinta 

Comentarios: 

En las resoluciones se observan miembros de la mesa cuyo 
nombramiento es indeterminado. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 
por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15. No 
obstante, la alegación reconoce que el contrato no recoge con detalle las 
mejoras ofrecidas por el contratista 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 
por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15.  

Considerando pues que se trata de una errata, referenciando la alegación 
al expediente nº 15 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo e) del expediente nº 15 del apartado 5.3 del Anexo 
2. 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO. 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se remite a un escrito remitido en la fase de trabajo de campo en el que 
se justifica la valoración del precio, pero se observa que la fórmula 
aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 



 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La conselleria acepta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRA PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. 

Alegación primera 

Comentarios: 

La lectura de la alegación pueda originar cierta confusión debido a que 
menciona el apartado 5.3.a del informe, pero en realidad contiene 
comentarios a distintas incidencias que figuran en varios apartados del 
informe, como son el apartado 4, letras b, c, d y f, y el apartado 5.3, letra 
a. 

No obstante, en todas ellas indica la conselleria que toma nota y da las 
instrucciones oportunas para próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación segunda 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 
incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Alegación tercera 

Comentarios: 

Se indica, por una parte, que ya han reclamado la documentación y que 
se ha incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación, y por 
otra, se justifica los reajustes de las anualidades, pero sin combatir el 
comentario del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación cuarta 

Comentarios: 

La alegación constata la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación quinta 

Comentarios: 

La alegación constata las incidencias comentadas en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sexta 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 
incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación séptima 

Comentarios: 

La alegación comenta la incidencia señalada en la letra a), pero no la 
combate. Respecto a la b), indica que ya han reclamado la 



 

documentación y que se ha incorporado al expediente, pero no la 
aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 
 

ALEGACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que es cierta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que la revisión de precios cumple con los 
artículos 89 y 90 TRLCSP y que la cláusula fue informada por la Abogacía 
de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención Delegada. 

La Sindicatura no comparte los argumentos de la alegación, por cuanto el 
sistema establecido incluye implícitamente una revisión ya que el precio 
se incrementa cada año, y no se cumplen los requerimientos de 
procedencia, límites y sistema establecidos en los artículos 89 y 90 del 
TRLCSP 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se manifiesta que en todos los expedientes referenciados (de la antigua 
conselleria de Bienestar Social) existe una fórmula para valorar la oferta 
económica, y que dicha fórmula, según resolución de la IGG, “no es 
contraria a las normas de contratación, al cumplir la condición de que las ofertas 
más económicas reciban más puntuación que las menos económicas”. 



 

La Sindicatura considera que la resolución de la IGG es correcta en lo que 
se refiere a la condición en ella mencionada. 

Sin embargo, debe indicarse que los PCAP de los expedientes alegados no 
contienen una fórmula expresada en términos matemáticos, sino que  
narran el método para valorar la oferta económica, y es en este punto 
donde se observa que para las ofertas cuyas bajas estén comprendidas 
en un determinado tramo, la puntuación a asignar no se deriva “de la 
mera aplicación de la fórmula establecida en los pliegos”, como requiere 
el artículo 150.2 del TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación 
proporcional de forma indeterminada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo f) del apartado 4 del Informe, 
quedando como sigue: 

a) Los PCAP no contienen una fórmula expresada en términos 
matemáticos, sino que describen la metodología para valorar la 
oferta económica, y en ella se observa que para las ofertas cuyas 
bajas estén comprendidas en un determinado tramo, la puntuación 
a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula 
establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 
TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de 
forma indeterminada. Expedientes nº 11, 33, 34, 38, 39. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se alega que no se percibe la falta de importancia de la oferta económica 
en relación al resto de criterios, y que la cláusula ha sido informada por 
la Abogacía de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención 
Delegada. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Alegaciones quinta y novena 

Comentarios: 

En ambas alegaciones se indica que los informes de fiscalización de la 
Intervención Delegada no se incorporan al expediente de contratación, 
debiendo constar en el expediente económico y contable.  



 

Al respecto conviene señalar que los expedientes de contratación deben 
ser completos para facilitar su gestión y control, ajustando su contenido 
mínimo a lo previsto en el artículo 109 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones sexta, octava y décima 

Comentarios: 

Las tres alegaciones señalan que es el “responsable del contrato” quien 
debe recabar y comprobar la póliza de seguro, por lo que no consta en el 
expediente de contratación. 

Tal como se ha comentado en las alegaciones quinta y novena, los 
expedientes de contratación deben ser completos para facilitar su 
gestión y control. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que dado que la notificación de la adjudicación a los licitadores 
se remite el 11 de febrero de 2014 y el contrato se formaliza el 28 de 
febrero se ha cumplido con el plazo de 15 días. 

Sin embargo, revisados los avisos de recepción obrantes en el 
expediente, se observa que las notificaciones fueron recibidas el 17 de 
febrero, por lo que no se ha cumplido el requerido plazo de 15 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 

 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA 

Alegaciones del Director General de Recursos Humanos y Económicos 

Primera alegación  

Comentarios: 

Se aporta la documentación referida a la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo c) del expediente nº 21. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

Se aporta el acta de comprobación de replanteo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime del párrafo a) del expediente nº 22 la referencia al acta de 
comprobación de replanteo. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se alega que el artículo 159.1 del TRLCSP está bien aplicado puesto que al 
haber un anuncio previo el plazo de 52 días se reduce a 36. 

Sin embargo, el anuncio de licitación en el DOUE se envió el 28 de mayo 
de 2014, y el anuncio previo se publicó el 21 de mayo, por lo que se 
incumple la condición establecida en el párrafo segundo del artículo 
159.1 del TRLCSP para reducir el plazo de presentación de ofertas de 52 a 
36 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 

 



 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia La Fe 

Alegación única 

Comentarios: 

La alegación justifica los criterios de valoración incluidos en los PCAP, 
pero la incidencia del informe hace referencia a la fórmula utilizada para 
la valoración del precio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia Clínico/Malvarrosa 

Alegación genérica 

Comentarios: 

Consiste en varios comentarios a tres observaciones de carácter general 
que se realizan en el informe, que no hacen sino ratificar el contenido de 
las mismas. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 19 

Comentarios: 

Respecto a la incidencia a), se alega que existe un informe justificativo 
que detalla y justifica los requisitos, pero no lo aporta.  

En cuanto a la incidencia b), ratifica su contenido. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 20 

Comentarios: 

La alegación cita la incidencia del informe, sin comentarla. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 



 

 

ALEGACIONES DEL SR. D. MANUEL LLOMBART FUERTES. CONSELLER DE 
SANIDAD DURANTE EL EJERCICIO AUDITADO 

Primera alegación. Consideraciones previas  

Comentarios: 

En el apartado I, denominado “Consideraciones previas”, el Sr. Llombart 
realiza una descripción de las circunstancias por las que afirma que no 
puede realizar las alegaciones pertinentes. 

Al respecto debe indicarse que esta Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 60.2.b), párrafo segundo, del Reglamento de 
Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, ha remitido el borrador 
del informe al cuentadante para que éste formule las alegaciones que 
estime pertinentes, observando así las garantías previstas en su 
legislación específica, que es la que regula este trámite propio de un 
procedimiento que tiene naturaleza fiscalizadora y no administrativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación. Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria 

Comentarios: 

El apartado II, denominado “Liquidaciones de los contratos de asistencia 
sanitaria integral”, hace referencia al segundo párrafo de la letra m) del 
apartado 4 del Informe, que dice lo siguiente: 

“Se producen retrasos significativos en la confección de las 
liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 
asistencias sanitarias integrales, no constando en los expedientes 
las causas e imputabilidad de las demoras.” 

La incidencia anterior se comenta con más detalle en el apartado 5.4 del 
Anexo 2. 

El Sr. Llombart alega que han sido dos las causas de los retrasos en la 
aprobación de las liquidaciones anuales, y las explica: por una parte, el 
principio de no compensación, y por otra la alteración de las condiciones 
originales del contrato. 

Los argumentos de la alegación no afectan a la esencia del segundo 
párrafo de la letra m) del apartado 4 del Informe, por cuanto la revisión 
de los expedientes puso de manifiesto que en ellos no consta la 



 

documentación que acredite y justifique las causas e imputabilidad de 
las demoras.  

Por otra parte, el Sr. Llombart incluye en su alegación algunos datos 
sobre saldos de liquidaciones y de resarcimientos de cinco de estos 
contratos, pero indicando al mismo tiempo que “Sin acceso físico a estos  
expedientes resulta imposible conocer si las cantidades señaladas en estas 
alegaciones han sufrido algún tipo de variación o corrección.” 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 5.4 del Anexo 2: 

Sobre este aspecto, el conseller de Sanidad del ejercicio auditado ha 
alegado que, a su juicio, han sido dos las causas de los retrasos en 
la aprobación de las liquidaciones anuales: por una parte, el 
principio de no compensación, y por otra la alteración de las 
condiciones originales del contrato. 

 

 




