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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha fiscalitzat el 
compliment, per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, (d'ara 
en avant FGV o l’Entitat), de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels 
fons públics pel que fa a l’activitat contractual desenvolupada durant 
l’exercici 2015. 

En combinació amb la fiscalització de compliment descrita en el paràgraf 
anterior, s’ha portat a terme el control formal de la rendició de comptes i 
el seguiment de les incidències de l’informe anterior, segons el que 
disposen els apartats 4.c) i 8 del PAA2016. 

El marc normatiu que és d’aplicació en matèria de contractació es 
relaciona en el volum IV de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici 2015, Introducció dels informes de les empreses 
públiques. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS D’FGV EN RELACIÓ AMB EL 
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA CONTRACTACIÓ 

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

En l’àmbit d’FGV, els òrgans de contractació són el director gerent i el 
Consell d’Administració, depenent de l’import del contracte, i són també 
responsables d’establir els sistemes de control intern que consideren 
necessaris per garantir que la gestió per FGV de l’activitat contractual es 
realitza conformement amb la normativa d’aplicació. 

D’altra banda, s’inclouen entre les seues responsabilitats la formulació i 
aprovació dels comptes anuals de l’Entitat, de manera que expressen la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d’FGV, 
d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
d’aplicació, que s’identifica amb la nota V.2 de la memòria de l’Entitat, i 
del control intern que consideren necessari per a permetre la preparació 
dels esmentats comptes lliures d’incorrecció material, deguda a frau o 
error. 

Els comptes anuals d’FGV de l’exercici 2015, que s’adjunten com a annex 
I a aquest Informe, van ser formulats pel director gerent de l’Entitat el 15 
de març de 2016, aprovats pel Consell d’Administració el 22 de març, i 
presentades a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
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Generalitat, conformement a la normativa d’aplicació, el 29 de juny de 
2016, juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals previst en 
l’article 120.3 de la Llei d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental 
i de Subvencions (LHPSPIS). 

3.  RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió, basada en la 
fiscalització efectuada, sobre si l’activitat contractual d’FGV durant 2015 i 
la informació reflectida en els comptes anuals del dit exercici són 
conformes en tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

Per fer-ho, hem portat a terme el treball conformement als 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 complim els requeriments 
d’ètica, així com que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir 
una seguretat raonable per expressar la nostra opinió. 

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, deguda a frau o error. 

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

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació (els números d’expedients són els 
detallats en l’apèndix 1 d’aquest Informe): 

Pel que fa a les instruccions de contractació: 

a) No regulen la publicació de la formalització dels contractes en el 
perfil de contractant, requerida pel Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

b) La justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte es considera 
obligatòria per a contractes l’import del qual siga superior a 10.000 
euros, motiu pel qual no s’han adaptat al que es disposa en l’article 
13.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 
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Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, que no preveu cap llindar.  

Amb caràcter general en els expedients revisats: 

c) No s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació haja 
aprovat els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i 
de prescripcions tècniques (PPT), requerida pels articles 115.4 i 116.1 
del TRLCSP. 

d) No es justifica suficientment l’elecció del procediment ni la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, 
segons que exigeix l’article 109.4 del TRLCSP. D’altra banda, els 
criteris i la ponderació que se n’ha de fer no figuren en la publicitat 
de la licitació, requerida per l’article 150 del TRLCSP. 

e) Les millores previstes en els expedients 14/138, 15/021 i 15/002 no 
han sigut indicades en els anuncis de licitació, fet que contravé 
l’article 147.2 del TRLCSP. A més, els PCAP no expressen 
adequadament els requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte sobre els quals s’admeten les millores. 

En determinats expedients de la mostra revisada: 

f) Expedient 15/002. L’informe de necessitats s’ha redactat 
genèricament i sense precisar detalladament, tal com ordena 
l’article 22.1 del TRLCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les. 

g) Expedient 15/031. Alguns criteris de valoració de les ofertes que 
figuren en els PCAP estan expressats de manera imprecisa. Així, el 
criteri relatiu al termini d’execució no indica com es valorarà la 
reducció ofertada pel que fa al termini previst en els PCAP. El criteri 
d’oferta tècnica tampoc descriu els aspectes concrets per a valorar 
les ofertes. 

 A més, els PCAP atribueixen una puntuació elevada, el 25% de la 
valoració total, al compliment per l’oferta de les característiques 
tècniques requerides pel plec tècnic, però aquest és un aspecte que 
hauria de ser considerat com un requisit i no un criteri de valoració. 

 Cal assenyalar que solament es va presentar una empresa a la 
licitació d’aquest contracte. 

h) S’ha observat el fraccionament indegut de diversos contractes, 
tramitats com a menors, i que, a la vista de les circumstàncies 
concurrents, haurien d’haver-se utilitzat els procediments negociat 
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o obert ajustant-se als principis de publicitat i concurrència i al que 
disposa en l’article 86 del TRLCSP. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pel fets descrits en l’apartat 4 “Fonaments de 
l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2015 en relació amb la 
contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

En l’apèndix 1 s’inclouen aquelles observacions que no afecten l’opinió, 
juntament amb determinada informació addicional que la Sindicatura 
considera que pot ser d’interés per als destinataris del present Informe. 

7. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables d’FGV (vegeu apartat 2 d’aquest Informe), a més 
d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en l’apartat 4, han de 
tenir en compte les recomanacions que tot seguit s’indiquen per millorar 
la gestió contractual de l’Entitat. 

a) En primer lloc, detallem les recomanacions d’informes anteriors 
que estan pendents d’implantar: 

a.1)  A fi de millorar el contingut de les instruccions de 
contractació, caldria: 

- Utilitzar la signatura electrònica per fer-ne l’aprovació. 

- Definir amb major precisió el seu àmbit d’aplicació. 

- Afegir el BOE, als mitjans de publicitat previstos per als 
contractes subjectes a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, 
sobre Procediments de Contractació en els Sectors de 
l’Aigua, l’Energia, els Transports i els Serveis Postals 
(LSE). 

- Preveure les normes que FGV ha d’aplicar en contractes 
de serveis i subministraments exclosos de l’LSE, l’import 
dels quals se situe entre els 414.000 i els 207.000 euros. 

a.2) A fi de millorar el perfil de contractant: 

- Els documents del procediment de contractació que es 
publiquen en el perfil de contractant s’han de firmar 
electrònicament, per donar el compliment adequat a 
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l’apartat f) de la disposició addicional setzena del 
TRLCSP. 

a.3) En relació amb els expedients de contractació: 

- Adoptar les mesures de gestió necessàries per resoldre 
els aspectes de la tramitació descrits en l’Informe, entre 
les quals destaca la de documentar adequadament la 
resolució de problemes i deficiències en l’execució dels 
contractes, i si és el cas, dels endarreriments en 
l’acabament. 

- Es continua observant que alguns expedients no 
contenen tota la documentació requerida i necessària per 
a fer-ne la tramitació i control. 

b) La següent és una recomanació addicional a les anteriors i que 
deriva de la fiscalització present: 

b.1 Adoptar les mesures necessàries perquè la comunicació de les 
dades al Registre de Contractes de la Generalitat es realitze 
dins del termini previst. 
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APÈNDIX 1: INFORMACIÓ I OBSERVACIONS ADDICIONALS QUE NO 
AFECTEN L’OPINIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

El règim de contractació aplicable a FGV és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració Pública, definits en l’article 3.3 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Això representa 
que en la preparació dels contractes FGV haurà de continuar les regles 
establides en l’article 137 del TRLCSP, en tant que en l’adjudicació dels 
contractes s’aplicarà el que s’estipula en l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. Tot això amb independència de les 
regles generals establides en el TRLCSP que són aplicables a la globalitat 
del sector públic. 

Per la seua banda, la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre Procediments de 
Contractació en els Sectors de l’Aigua, l’Energia, els Transports i els 
Serveis Postals, té per objecte regular el procediment d’adjudicació dels 
contractes d’obres, subministrament i serveis quan contracten 
determinades entitats públiques i privades que operen en els sectors 
d’activitat esmentats. En aquest context és pertinent indicar que FGV té 
la consideració d’entitat contractant a l’efecte de l’LSE, i que l’ha 
d’aplicar, pel que fa a les activitats de posada a disposició o explotació de 
xarxes que presten un servei públic en el camp del transport per 
ferrocarril, en l’adjudicació dels contractes el valor estimat dels quals, 
exclòs l’IVA, siga igual o superior a 5.186.000 euros en el cas de les obres i 
a 414.000 euros quan són subministraments i serveis. 

Quant als contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007, es 
regiran per les normes pertinents del TRLCSP, sense que hi siguen 
aplicables les normes que s’estableixen de manera exclusiva per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

2. Instruccions de contractació 

El 23 de juliol de 2008, i en virtut del que disposa l’article 191 del TRLCSP, 
el Consell d’Administració d’FGV va aprovar les instruccions de 
contractació de l’Entitat, de compliment intern obligat. Aquestes 
instruccions van ser modificades el 19 de desembre de 2011, per a 
ajustar-les a les disposicions del Decret Llei 1/2011. 

Les instruccions s’apliquen als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada d’acord amb el TRLCSP i als contractes exclosos de l’LSE, 
indicant els d’obres inferiors a 5.186.000 euros i els de serveis i 
subministraments inferiors a 414.000 euros. 

Com a complement a les instruccions, el director gerent d’FGV va 
aprovar, l’1 d’abril de 2015 una nova norma denominada “procés 
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d’adquisicions”, que va ser ratificada pel Consell d’Administració d’FGV 
en la seua sessió de 3 de setembre de 2015. 

Tal com s’ha indicat en anteriors informes de fiscalització, l’anàlisi 
d’aquestes instruccions posa de manifest determinats aspectes en 
relació amb el compliment de la normativa que hi és d’aplicació, que 
s’han detallat en l’apartat 4 de l’Informe. 

A més a més, per a millorar el contingut de les instruccions de 
contractació, es considera necessari mantenir les recomanacions que 
detallem en l'apartat 7 de l'Informe. 

3. Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant, que es troba en la seu electrònica 
de l’Entitat, cal ressenyar els aspectes següents pel que fa al compliment 
de la normativa que el regula: 

a) L’Entitat va incloure en el mes de novembre de 2014 el seu perfil de 
contractant en la Plataforma de Contractació de la Generalitat tal 
com exigeix l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, per la qual s’aprova 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) No obstant això, tal com es va indicar en l’informe de fiscalització 
de l’exercici 2014, en integració de la dita Plataforma no es van 
incloure els contractes formalitzats amb anterioritat a la data 
d’inclusió. En l’exercici 2015, FGV ha esmenat l’omissió 
d’informació mitjançant la inclusió en el seu perfil de contractant 
dels contractes adjudicats amb anterioritat a la seua incorporació a 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Addicionalment, per millorar el contingut del perfil, es considera 
necessari mantenir les recomanacions que es detallen en l’apartat 7 de 
l’Informe. 

4. Contractació de l’exercici 2015 

4.1 Subministrament legal d’informació contractual 

A la Sindicatura de Comptes 

La Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana el 13 de setembre de 2013, relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant autonòmic com local, regula les obligacions 
següents d’informació: 
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a) L’obligació imposada per l’article 29 del TRLCSP de remetre 
determinada informació dels contractes formalitzats als òrgans de 
control extern. 

b) L’obligació prevista per l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes, de remetre relacions anuals certificades de 
contractes. 

La revisió del compliment de les obligacions anteriors ha posat de 
manifest el que segueix: 

a) Pel que fa als contractes formalitzats durant 2015 que superen els 
llindars que indica l’article 29 del TRLCSP. Aquest punt s’ha complit 
en la mostra revisada, excepte en un cas (expedient 14/077). 

b) Pel que fa a les relacions anuals certificades, FGV va complir amb 
aquest precepte aportant certificació de remissió al Registre de 
Contractes de la Generalitat (RCG) de tots aquells contractes que 
han de figurar en la relació anual que s’ha de trametre a la 
Sindicatura de Comptes. 

Al Registre de Contractes de la Generalitat 

Segons la informació obtinguda de l’RCG el 27 de gener de 2016, FGV va 
comunicar que durant l’exercici 2015 es van formalitzar 74 contractes 
(sense considerar els menors) per un import global de 36.975.567 euros 
(IVA exclòs). En el quadre següent es mostra un resum per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació: 

Quadre 1: Contractes formalitzats 

Tipus de 
contracte 

Procediments 
d’adjudicació 

Import formalització 
Nombre 

de contractes 

Obres 

Obert 9.032.049 98,4% 13 92,9% 

Negociat sense publicitat 147.504 1,6% 1 7,1% 

Subtotal 9.179.553 100,0% 14 100% 

Subministram. 

Obert 5.298.952 28,9% 18 48,6% 

Negociat sense publicitat 12.940.457 70,6% 18 48,6% 

Restringit 82.500 0,5% 1 2,8% 

Subtotal 18.321.909 100,0% 37 100,0% 

Serveis 

Obert 7.778.030 82,1% 15 65,2% 

Negociat sense publicitat 506.845 5,3% 7 30,4% 

Restringit 1.189.230 12,6% 1 4,4% 

Subtotal 9.474.105 100,0% 23 100,0% 

Total 36.975.567 100,0% 74 100,0% 
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Per tipus de contractes, els de subministraments representen el 49% de 
l’import total formalitzat en 2015, els de serveis, el 26% i els d’obres, el 
25% restant. Quant als procediments d’adjudicació, l’obert representa el 
60%, el negociat sense publicitat, el 37% i el restringit, el 3%. 

En la revisió de la informació tramesa a l'RCG, s’ha observat que en 2015 
l’11,5% dels contractes han sigut comunicats fora del termini de 15 dies 
establit en l’Ordre reguladora (en 2014 van ser el 57%). El termini mitjà de 
retard en la comunicació ha sigut de 46 dies en 2015 (65 dies en 2014). 

4.2  Relacions certificades 

Com a complement a la informació anterior, i a petició d’aquesta 
Sindicatura, FGV ha facilitat diverses relacions certificades sobre els 
contractes celebrats o en execució durant l’exercici 2015, que es 
comenten tot seguit. 

a) Contractes menors 

 La informació sobre contractes menors s’ha obtingut de dues fonts: 
la relativa als menors de 3.000 euros ha sigut facilitada per l’Entitat 
en una relació certificada, mentre que la informació corresponent 
als majors del dit import s’ha obtingut de l'ROCG. 

 Les dades sobre aquests contractes es resumeixen tot seguit: 

Quadre 2: Contractes menors 

Tipus Import (sense IVA) Nombre 

Obres 335.851 24 

Subministraments 3.183.129 2.186 

Serveis 2.039.573 718 

Total 5.558.553 2.928 

b) Contractes adjudicats en exercicis anteriors 

 Pel que fa als contractes adjudicats en exercicis anteriors a 2015 que 
continuaven en execució durant el dit exercici, la relació certificada 
d’FGV mostra 101 contractes. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si ha sigut adequada la tramitació de la contractació 
efectuada per l’FGV en l’exercici 2015, s’han revisat les mostres 
d’expedients que es comenten en els apartats següents. 
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5.1 Contractes no menors formalitzats en 2015 

Dels contractes comunicats per FGV, el resum dels quals figura en el 
quadre 1 anterior, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el quadre 
següent, que representa el 72,0% de l’import total formalitzat.  

Quadre 3: Mostra revisada de contractes  
 

Núm. 
exp. 

Proced. 

adjudic. 
Objecte 

Import 

formalització 

14/077 PNSP 

Subministrament d'energia elèctrica en els punts 
de consum de l'Administració de la Generalitat, 
les seues entitats autònomes i ens del sector 
públic empresarial i fundacional 

10.652.511 

14/138 Obert 
Obres de renovació de via i condicionament 
d'infraestructura de la Línia 9 de la xarxa TRAM 
d'Alacant  

7.605.731 

15/021 Obert 
Servei de neteja en les estacions i dependències 
d’FGV a la província de València 

3.070.436 

15/002 Obert 
Realització de l'operació R1 del pla de 
manteniment del material mòbil Sèrie 4100 de la 
xarxa d’FGV a Alacant 

2.050.000 

15/031 Obert 
Adquisició de grups de transmissió i d'arbres 
d'adaptació per a UTE S/2500 de la Línia 9 
d'Alacant 

1.550.529 

15/084 PNSP 
Adquisició de recanvis per a equips de potència i 
control d'unitats S4300 

390.244 

15/083 PNSP 
Subministrament de materials de recanvis per a 
equips ATP-ATO de la sèrie 4300 

379.156 

15/082 PNSP 
Adquisició de recanvis per a equips de 
videovigilància de les unitats Sèrie 4300 

292.259 

14/131 PNSP 
Subministrament de 6030 m/l de carril per als 
trams de renovació de la Línia 9 del TRAM 
d'Alacant 

282.745 

15/126 PNSP 
Reparació d'equips i targetes electròniques per a 
equips de potència i control d'unitats de la sèrie 
S4300 i S3900 

217.500 

15/078 PNSP 
Condicionament i conservació de trams de via en 
la Línia 9 del TRAM d'Alacant 

147.504 

Total mostra 26.638.615 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que 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 
comptabilització adequada de la despesa. 
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S’ha fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració en els diversos procediments d’adjudicació que 
així ho requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència o emergència, atés que representen una tramitació especial 
segons estableix el TRLCSP. 

També s’ha comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que estableixen les instruccions de contractació d’FGV. 

5.2 Contractes menors formalitzats en 2015 

Pel que fa als contractes menors formalitzats en 2015, se n’ha revisat una 
mostra per verificar el compliment dels requisits establits per la 
normativa d’aplicació. 

5.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2015 

Dels contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2015, s’ha 
seleccionat per a revisar la mostra que es detalla en el quadre següent: 

Quadre 4: Mostra revisada de contractes d'exercicis anteriors 

Núm. 
expedient 

Objecte 

07/18 
Subministrament 22 unitats 4300, versió 4 cotxes (i protocols 
addicionals) 

04/49 Subministrament 14 unitats tramvia sèrie 4200, Protocol III 

14/023 
Redacció del projecte i execució de les obres de senyalització, energia i 
comunicacions per a la Línia 9 d’FGV a Alacant 

14/010 Manteniment de l'equipament de peatge del Metro de València 

13/070 
Execució de les obres de senyalització, ATP, Energia i Comunicacions de 
la prolongació de la Línia 5 de Metrovalencia, tram Aeroport-Riba-roja de 
Túria 

14/024 
Redacció de projecte i execució de les obres d'un sistema de protecció 
automàtica de tren ATP en la Línia 9 d’FGV a Alacant 

14/043 
Prestació dels serveis de vigilància i protecció de clients, agents, 
instal·lacions, material mòbil i dependències d’FGV a València 

6. 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 s'han descrit 
en l'apartat 4 de l'Informe “Fonaments de l'opinió amb excepcions”. 

En addició a això, en els apartats següents es comenten altres aspectes i 
observacions derivats de la revisió de la contractació, i que en el seu cas 
també els hauran de tenir en compte els responsables d’FGV, a més 
d’informació complementària sobre els expedients revisats. 
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Amb caràcter general a la mostra revisada, cal assenyalar que FGV ha 
publicat la formalització dels contractes en el seu perfil de contractant, 
que està integrat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, 
entenent que no hi és obligatòria la publicació den els diaris oficials 
prevista en l’article 154 del TRLCSP per a les administracions públiques. 

6.1 Contractes no menors formalitzats en 2015 

Expedient 14/077 

- L’objecte d’aquest expedient és la pròrroga anual, per al període 
comprés entre el 23 de juliol de 2015 i el 22 de juliol de 2016, del 
contracte formalitzat per FGV en 2014 basat en l’Acord Marc del 
subministrament d’energia elèctrica adjudicat per la Generalitat en 
aquest any. El contracte formalitzat per FGV puja a 10.652.511 euros 
(IVA exclòs). 

- Per a la formalització del contracte en 2014, FGV no va sol·licitar 
l’autorització del Consell prevista en l’article 12 del Decret Llei 
1/2011 per entendre que es trobava implícita en l’aprovació de 
l’acord marc per aquest òrgan.  

Expedient 14/138 

- El contracte té per objecte la renovació de la via i el condicionament 
de la infraestructura de la Línia 9 de la xarxa Tram d’Alacant. Es va 
formalitzar l’11 de maig de 2015 per un preu de 7.605.731 euros (IVA 
exclòs) i termini d’execució d’onze mesos i mig des de la signatura 
de l’acta de replantejament, que va tenir lloc el 22 de juny. 

- Posteriorment s’han aprovat dues modificacions del contracte. La 
número 2, que està pendent de formalització, preveu un increment 
del preu de 348.407 euros (IVA exclòs) i del termini d’execució en un 
mes. 

Expedient 15/021 

- El contracte té per objecte el servei de neteja en les estacions, 
material mòbil i dependències d’FGV a la província de València. 

- La prestació s’ha dividit en tres lots, per import conjunt de 3.070.436 
euros  (IVA exclòs). Els lots van ser adjudicats a dues empreses, dos 
dels quals a la mateixa, i formalitzats mitjançant dos contractes 
subscrits amb data de 5 d’octubre de 2015. 

Expedient 15/002 

- L'objecte del contracte és realitzar una operació del pla de 
manteniment del material mòbil sèrie 4100 de la xarxa d'FGV a 
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Alacant. Formalitzat el 9 de juny de 2015, per un import de 2.050.000 
euros (IVA exclòs) i un termini d'execució de dotze mesos. 

6.2 Contractes adjudicats mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per raó de quantia 

Les instruccions de contractació d’FGV preveuen el procediment negociat 
sense publicitat per als contractes d’obres el valor dels quals es trobe 
entre 50.000 i 200.000 euros i per als de serveis i subministraments 
compresos entre 18.000 i 60.000 euros, dels quals s’han de sol·licitar tres 
ofertes. 

La informació sobre aquests contractes, que es troben inclosos en el 
quadre 1, es mostra tot seguit, juntament amb les dades de la revisió 
efectuada.  

Quadre 5: Procediment negociat sense publicitat 
 

Tipus 
Contractes Expedients revisats 

Import Núm. Import Núm. % 

Obres 147.504 1 147.504 1 100,0% 

Subministraments 2.003.866 15 1.344.404 4 67,1% 

Serveis 506.845 7 217.500 1 42,9% 

Total 2.658.214 23 1.709.407 6 64,3% 

La fiscalització, que ha comprés la revisió en detall dels expedients que 
s'arrepleguen en el quadre anterior i altres proves relacionades amb els 
procediments generals d'aquesta modalitat de contractació, ha posat de 
manifest els aspectes importants següents:  

- L'adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat sense 
publicitat ha representat el 7% del total adjudicat en 2015 (9% en 
2014). No s'ha tramitat cap expedient mitjançant procediment 
negociat amb publicitat. 

- Durant 2015 s'han tramitat 23 expedients per procediment negociat 
sense publicitat, dels quals 20 han sigut adjudicats directament 
sense concurrència sobre l'exclusivitat basada en raons tècniques 
justificades en els informes de necessitat dels serveis proponents 
d’FGV.  

- En els expedients revisats no s’acredita la negociació de les 
condicions del contracte, que és una característica essencial 
d’aquest procediment atenent a l’article 169.1 del TRLCSP. 
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6.3 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

En aquest apartat s’efectua el seguiment de l’execució dels contractes 
que van ser objecte de fiscalització en exercicis anteriors i que continuen 
en execució en l’exercici 2015. Els aspectes més significatius derivats de 
les fiscalitzacions realitzades per la Sindicatura es poden consultar en els 
informes corresponents. 

Expedient 07/18 

- Contracte formalitzat l’11 de setembre de 2008 per import de 
128.370.000 euros. En anys posteriors es van tramitar diversos 
annexos i protocols els aspectes més significatius dels quals 
derivats de les fiscalitzacions realitzades per la Sindicatura es 
poden consultar en els informes corresponents. 

- Tal com es va indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici 2014, 
durant el dit any es van signar set actes de recepció definitiva de les 
unitats contractades en els quals es constatava la necessitat de 
resoldre qüestions pendents en les unitats rebudes, atribuint, en 
alguns casos, la responsabilitat de la seua resolució a l’empresa 
adjudicatària. 

- Per la seua banda, el contracte establia que les deficiències 
observades per FGV en el marc de la garantia i no resoltes a la 
recepció definitiva serien incloses en una llista, i que l’adjudicatària 
es comprometria a esmenar-les en el termini que s’acordara i 
garantir-les mitjançant avals. A la finalització del treball de camp 
de la fiscalització (juliol de 2016), continuava sense establir-se una 
data límit per a la resolució de les deficiències, ni tampoc constava 
que l’adjudicatària haguera constituït els avals procedents. 

Expedient 04/49 

- El contracte inicial va ser subscrit en l’exercici 2004. En anys 
posteriors es van tramitar els protocols I a VIII els aspectes més 
significatius dels quals pel que fa a les fiscalitzacions realitzades 
per la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 

- A la data de fiscalització estava pendent la recepció definitiva d’una 
unitat, sense que estigueren resoltes les deficiències detectades en 
la seua recepció ni que constara un termini per a acabar-les. D’altra 
banda, continuaven altres deficiències de caràcter menor 
reflectides en les actes de recepció provisional, que s’hauran de 
resoldre en la recepció definitiva amb data límit la de finalització 
del subministrament. 
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Expedient 13/070 

- El contracte, per import de 5.308.892 euros (IVA exclòs), va ser 
subscrit el 3 de març de 2014 amb un termini d’execució de deu 
mesos. Posteriorment, el 22 de desembre de 2014, es va aprovar una 
pròrroga en el termini d’execució fins al 6 de març de 2015. 

- La recepció provisional de les obres ha tingut lloc en la data del 
termini prorrogat. 

- El 17 de novembre de 2015 es va aprovar la certificació final de les 
obres, amb un increment de 122.931 euros (el 2,3% respecte del preu 
del contracte). El procediment que va seguir FGV per tramitar la 
certificació final no s’ha ajustat estrictament a l’RGLCAP, perquè 
s’ha superat el termini d’un mes per fixar la medició general , no 
s’ha notificat al contractista l’acte de mesurament i no s’ha estés 
acta signada pel director de les obres i el contractista. 

6.5 Convenis de col·laboració 

Segons la relació certificada per FGV, durant 2015 s’ha formalitzat un 
conveni de col·laboració amb la Generalitat per a l’ús de la xarxa 
corporativa de comunicacions mòbils d’emergència i seguretat. 


