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Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 
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Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 
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Rural. 
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ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT AL BORRADOR DEL  

“INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT”

EJERCICIO 2015 

La Sindicatura de Comptes remitió a esta Intervención General el borrador del informe de 

fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2015 el pasado 17 

de noviembre, concediendo un plazo de alegaciones que finaliza el 30 de noviembre

Esta Intervención General trasladó, con fecha 17

órganos de gestión afectados, cuyas alegaciones se acompañan como anexo. A continuación se 

procede a detallar las propias de este centro directivo, teniendo todas ellas la 

alegaciones, por lo que se solicita la eliminación o rectificación de las observaciones del 

informe a las que aquéllas se refieren.

intervención delegada en la conselleria de Vivien

Territorio. 

Además, esta Intervención pone en conocimiento de esa Institución que toma en 

consideración las recomendaciones relativas a la elaboración y contenido de la Cuenta de la 

Administración 

ALEGACIONES- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 4. del borrador de informe, página 6, apartado b)

Contenido de la alegación: 

En relación con las liquidaciones anuales de los ejercicios 2008 a 2012 del contra

departamento de salud de Alzira, esta Intervención General no comparte la citada opinión en 

el extremo que se refiere a que 

corriente 2015, cuando  en las cuentas del resultado económico patr

reflejado en las cuentas de ejercicios anteriores”.
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fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2015 el pasado 17 

de noviembre, concediendo un plazo de alegaciones que finaliza el 30 de noviembre

ón General trasladó, con fecha 17 de noviembre, el citado borrador a los 

órganos de gestión afectados, cuyas alegaciones se acompañan como anexo. A continuación se 
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alegaciones, por lo que se solicita la eliminación o rectificación de las observaciones del 
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GENERALITAT 

Apartado 4. del borrador de informe, página 6, apartado b) 

las liquidaciones anuales de los ejercicios 2008 a 2012 del contra

departamento de salud de Alzira, esta Intervención General no comparte la citada opinión en 

el extremo que se refiere a que “.. se han imputado a los ingresos y gastos del ejercicio 

corriente 2015, cuando  en las cuentas del resultado económico patrimonial deberían haberse 

as de ejercicios anteriores”. 
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En este sentido  se informa que esta Intervención General sí que ha efectuado el 

correspondiente asiento directo de reclasificación, contabilizando un cargo por importe de 

15,38 millones de euros a la cuenta 6799.0000“Otros gastos y pérdidas de ejercicios 

anteriores” con abono a la cuenta 6230.0007 “SPI Estudios y Trabajos Técnicos” y un  abono 

por importe de 25,83 millones de euros a la cuenta 7799 “Otros ingresos y beneficios de 

ejercicios anteriores” con cargo a las cuentas 7405.0002 “Venta de productos y Servicios 

hematológicos” y 7779.0000 “Otros ingresos” por importe de 7,20 y 18,63 millones de euros, 

respectivamente. Se adjunta copia del asiento directo contabilizado. 

 

SEGUNDA ALEGACIÓN (realizada por el Interventor Delegado en la Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio) 

Apéndice 2. Información adicional sobre las salvedades del informe de auditoría financiera, 

borrador de informe, página 25, apartado b) 

Contenido de la alegación: 

Respecto a la observación realizada en la página 25 por la Sindicatura de Comptes de la Cuenta 

General de la Generalitat del ejercicio 2015 en que en relación con las imputaciones al 

presupuesto del ejercicio 2015 de las Ayudas Plan Vivienda “en siete de los once documentos 

analizados, la fiscalización realizada por la Intervención Delegada ha consistido en la "toma de 

razón" del artículo 97.2 de la LHPSPIS en lugar de la fiscalización previa e intervención prevista 

en el artículo 102 de la LHPSPIS”, manifestar que simplemente se ha tratado de un error en la 

estampación del cuño en los documentos contables. 

 

LA INTERVENTORA GENERAL 
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  SOTSSECRETARIA  

  Pl. Manises s/n 
  46003 València 
   

 

 
 
 
 
 
Rebut “l'esborrany de l’informe de fiscalització del Compte de 

l’Administració, exercici 2015, de la Sindicatura de Comptes“, i vist el seu 

contingut esta Sotssecretaria formula les al·legacions adjuntes segons model 

indicat. 

 

València, 28 de novembre de 2016  

 

 

EL SOTSSECRETARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. AMPARO ADAM LLAGÜES, INTERVENTORA GENERAL 
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Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'Informe de la 

fiscalització Compte de l'Administració de la Generalitat, 
exercici 2015 

 
 

Al·legació única 
 
 
Apartat 7.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 78, «Caixes Fixes en Conselleríes» 
 
Observació : 
 
«...(faltan las de Julio y Agosto en la Caja de Justicia y la de Julio en la Caja de 
Presidencia)  
 
Contingut de l'al·legació: 

 
 
 Es comunica que va ser precisament al juliol de 2015 quan es va operar la 
reestructuració del Consell després de les eleccions del mes de maig d'aquest any. 
 
 La necessària adaptació organitzativa, delegacions de signatura, i altres 
actuacions inherents a processos com l'indicat impossibilitaren que al juliol del 
2015 s'efectuara la formalització mensual del compte justificatiu de la Caixa Fixa 
examinada. 

 
 
 
València, 25 de novembre de 2016 
 
EL SOTSSECRETARI 
 

 

 

 

 

CSV:6E8IPIZA-UUIUDP5D-Q4NQ9FRB URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6E8IPIZA-UUIUDP5D-Q4NQ9FRB



































 

 

 

ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN  

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT EJERCICIO 2015 

INDICE (2ª remisión) 

 

• Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

 
 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

 

 

 

Valencia,  5 de diciembre de 2016 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DEL COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT. 
EXERCICI 2015 

AL·LEGACIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Efectivament, l’al·legació de l’IGG és correcta ja que la mateixa 

Sindicatura va comprovar, al seu moment, que la comptabilització dels 

ingressos i despeses s’havia realitzat com al·lega l’IGG, és a dir, en els 

comptes d’exercicis anteriors del compte del resultat econòmic i 

patrimonial de 2015. Es tracta d’una errata en l’esborrany de l’Informe 

que va ser detectada després de la seua remissió a al·legacions, i que 

convé ara rectificar. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 4.b) de l’Informe es modifica la redacció de l’última frase del 

segon paràgraf, que queda com segueix: 

“... i en segon lloc, que s’han imputat en els comptes de despeses i 

ingressos d’exercicis anteriors del compte de resultat econòmic i 

patrimonial de l’exercici de 2015, quan la seua imputació més 

adequada haguera sigut en el compte 120 “Resultats d’exercicis 

anteriors”.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’interventor delegat de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori manifesta que “simplement s’ha tractat d’un 

error en l’estampació del cuny en els documents comptables”, sense 

esmentar, ni acreditar, que s’haguera realitzat la fiscalització prèvia i 

intervenció prevista en l’article 102 de l’LHPSPIS. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 
INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L’article 81 de l’LHPSPIS considera en el seu apartat 3 una novetat 

respecte a l’anterior Llei d’Hisenda, en establir que el compliment del 

que disposa el dit article s’ajustarà a la normativa aplicable en cada 

moment a les administracions públiques, en el marc del sistema de 

finançament de les comunitats autònomes. L’al·legació de l’IVF és, 

doncs, correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix el paràgraf e) de l’apartat 8 de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’IVF al·lega que enquadrar en un mateix apartat de l’Informe, titulat 

“Assumpció de deute financer d’ens públics”, dues situacions diferents 

que no tenen el mateix tractament jurídic es presta a confusió, i proposa 

que una s’inscriga en un nou apartat que es denomine “Registre 

comptable”. Quant a això, aquesta Sindicatura realitza els comentaris 

següents: 

L’exposició de les observacions en l’Informe d’auditoria se sustenta  en 

els criteris tècnics professionals que la Sindicatura de Comptes considera 

més apropiats en cada cas. En el tractament comptable dels fets és 

obligatòria la prevalença del fons econòmic sobre la forma jurídica. 

L’Informe descriu i distingeix molt clarament els dos tipus d’operacions, 

que en el fons representen assumpció de deutes, siguen implícites o 

explícites. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

En línia amb la seua al·legació anterior, l’IVF indica que els 235,6 milions 

d’euros comptabilitzats el 2015 no han d’aparèixer com a “préstecs 

assumits”. Quant a això, són aplicables els comentaris de la Sindicatura 

en l’al·legació anterior. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE PRESIDÈNCIA 

Al·legació única 

Comentaris: 

L’al·legació justifica la falta de formalització del compte justificatiu de 

caixa fixa del mes de juliol per canvis organitzatius. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES 
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS FONAMENTALS 

Al·legacions primera, segona i tercera 

Comentaris: 

La Conselleria indica que no pot aportar documentació amb la seua 

al·legació a causa que l’Informe no especifica els justificants als quals fan 

referència les incidències. Quant a això, s’ha d’indicar que els gestors de 

la Conselleria van tenir coneixement de la mostra revisada durant la 

realització del treball de camp. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I 
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 

Al·legació única 

Comentaris: 

L’al·legació proposa que s’afegisca en l’apartat 4.c) de l’Informe que el 

Consell va acordar, el 28 de juny de 2016, que l’IGG realitzara un control 

financer específic sobre el Pla d’Habitatge. Quant això, aquesta 

Sindicatura indica que la consideració dels plans anuals de l’IGG ja està 

prevista en l’apartat 7.b) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació se centra en els dos aspectes de l’excepció 4.b) de l’Informe. 

En primer lloc, i quant a les liquidacions pendents d’aprovació, la 

Conselleria informa sobre dues causes que justifiquen els retards. També 

al·ludeix a algunes actuacions durant 2015, com ara les auditories que 

han de realitzar l’IGG i la Sindicatura de Comptes a fi d’aclarir la situació 

de les concessions. Aquesta informació no afecta el contingut de 

l’excepció, que és recurrent en els informes de la Sindicatura. 

La segona qüestió fa referència a la forma de comptabilitzar les 

liquidacions. Als efectes, la Conselleria remet a la clàusula 4.7 dels plecs 

de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen els 

contractes. Aquesta clàusula indica que s’imputarà a la liquidació anual 

“L’import positiu o negatiu de la facturació intercentres... d’acord amb 

els criteris expressats en l’apartat 4.6”. La Conselleria també menciona 

uns altres conceptes, com ara els cànons, taxes i preus públics, que es 

comptabilitzen separadament de la liquidació i sobre els quals aquesta 

Sindicatura no realitza observacions. Quant a la resta de conceptes que 

integren la liquidació, la Conselleria indica que ha plantejat la seua 

comptabilització sobre la base de la compensació a fi d’”evitar 

increments del pressupost de despeses sanitàries que en cap cas 

obeeixen a despesa real”. La Conselleria conclou la seua al·legació tot 

sostenint que el mateix contracte està considerant el mecanisme de 

“compensació recíproca” de la facturació intercentres, i que per aquest 

motiu s’ha de comptabilitzar pel saldo que en resulte. Sobre aquesta 

al·legació la Sindicatura realitza els següents comentaris: 

La clàusula 4.7 dels PCAP, a més de no mencionar explícitament el 

mecanisme de la compensació per a la facturació intercentres, remet a la 

clàusula 4.6. Aquesta clàusula indica el següent: “Els processos i actes 

mèdics realitzats per centres d’assistència especialitzada, que depenen 

de la Conselleria de Sanitat, a la població protegida inclosa en la 

concessió, es facturaran al concessionari, i de forma recíproca el 

concessionari facturarà a la Conselleria els serveis d’assistència 

especialitzada prestats a pacients no inclosos en la població que depén 

del concessionari”. I afegeix que “Per a això, el concessionari es 

compromet a adoptar el sistema de facturació intercentres que 

desenvolupe la Conselleria...”. 

Tot i que la Conselleria no la menciona, també és important la clàusula 

4.3.5 dels PCAP. El dit precepte estableix que la facturació intercentres 

està constituïda pels conceptes que descriuen les clàusules 4.3.2 i 4.3.3, i 

aquests preceptes estableixen de forma clara que es tracta de processos i 
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actes realitzats per l’Administració o pel concessionari a pacients no 

inclosos en l’àmbit de cobertura del contracte, i que per tant es 

corresponen amb serveis efectivament prestats per ambdues parts i no 

en simples regularitzacions o actualitzacions de població protegida. 

Per tant no procedeix comptabilitzar una mera compensació de la 

facturació intercentres com al·lega la Conselleria, ja que l’import positiu 

o negatiu de la dita facturació és, com estableix la clàusula 4.7 dels PCAP, 

un component més de la liquidació anual. Quant a això, la Sindicatura 

considera convenient que l’IGG analitze el tractament comptable 

pertinent per tal que el Compte de l’Administració mostre la informació 

completa i adequada sobre la gestió sanitària, sense incórrer en 

duplicitat de la despesa. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

La Conselleria informa que posarà en coneixement l’esborrany de 

l’Informe a tots els responsables dels hospitals a fi de millorar la gestió 

de les caixes fixes. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que tots els expedients d’enriquiment injust tramitats per la 

Conselleria de Sanitat s’ajusten al procediment establit, i s’al·ludeix a 

l’article 106 de l’LHPSPIS i a la Circular 1/2015 de l’IGG. Quant a això, 

aquesta Sindicatura indica el següent: 

Tot i que les normes citades per la Conselleria no incorporen novetats 

significatives respecte a les que han substituït l’anterior Llei d’Hisenda i 

la Circular de l’IGG de 12 de juny de 1995, respectivament, s’ha de 

reconèixer, com sosté la Conselleria, que sí que hi ha un procediment 

formalitzat i comú per a totes les conselleries sobre la tramitació dels 

expedients de rescabalament. Tanmateix, l’observació de la Sindicatura 

incideix més en el fons que no pas en la forma, ja que considera que els 

registres administratius i comptables han de contenir la informació 

completa i suficient per a l’adequada gestió, comptabilització i control de 

les despeses d’exercicis anteriors i expedients de rescabalament. 
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Com es posa de manifest al llarg del present Informe, i com en anys 

precedents, el volum de despeses d’exercicis anteriors que es tramiten i 

comptabilitzen cada any es molt significatiu. El procediment regulador 

consisteix principalment a indicar la documentació que ha de contenir 

l’expedient, però no considera determinats aspectes importants 

relacionats amb el registre comptable dels expedients, com ara la seua 

numeració i any d’origen de la despesa. Convé recordar que l’Informe 

indica que la informació proporcionada no desglossava amb claredat els 

diferents exercicis en què es van realitzar les despeses, i que mitjançant 

la revisió dels apunts comptables de l’exercici de 2015, tampoc no es van 

poder identificar aquestes operacions ni quantificar-ne l’import. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 2, apartat 4.3.2, el tercer paràgraf de les observacions de 

caràcter general queda com segueix: 

“Es manté la recomanació que la normativa reguladora de les 

obligacions procedents d’exercicis anteriors es complete amb tots 

els aspectes necessaris perquè els registres administratius i 

comptables continguen la informació completa i suficient per a 

l’adequada gestió, comptabilització i control de les despeses 

d’exercicis anteriors i expedients de rescabalament.” 

AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 

Al·legació única 

Comentaris: 

L’escrit de l’IVF que aporta la Conselleria amb el seu aclariment ja va ser 

analitzat per la Sindicatura durant el treball de camp. Aquest document 

de l’IVF reafirma el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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AL·LEGACIONS DEL SR. MANUEL LLOMBART FUERTES, CONSELLER DE 
SANITAT DURANT PART DE L’EXERCICI AUDITAT, I DEL SR. MIGUEL 
MORALES LINARES, DIRECTOR DE RECURSOS ECONÒMICS DURANT PART DE 
L’EXERCICI AUDITAT 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Els al·legants indiquen que l’aprovació de les liquidacions del contracte 

de concessió d’assistència sanitària d’Alzira ha sigut realitzada per 

l’actual òrgan de contractació de la Conselleria de Sanitat, per la qual 

cosa no s’hi pronuncien. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a les observacions de l’Informe relatives als convenis de deute 

sanitari i factures de proveïdors, els al·legants opinen que estan dirigides 

a l’IGG. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a les observacions de l’Informe sobre les caixes fixes dels 

hospitals, els al·legants indiquen que els actuals òrgans de contractació 

de la Conselleria de Sanitat són els que han de formular les al·legacions 

que pertoquen. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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AL·LEGACIONS REBUDES FORA DE TERMINI 

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 

Comentaris: 

Aquestes al·legacions han sigut presentades a la Sindicatura de Comptes 

el dia 5 de desembre de 2016, amb un retard significatiu respecte al 

termini que s’hi concedia, que era el 30 de novembre. No obstant això, la 

Sindicatura ha analitzat aquestes al·legacions, i ha conclòs que només 

procedeix modificar l’Informe per a afegir determinada informació 

important que ha sigut aportada per la Conselleria. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’excepció d) de l’apartat 4 de l’Informe s’afegeix el següent text: 

“Sobre els assumptes anteriors, la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic ha aportat, amb posterioritat al termini d’al·legacions, 

determinada informació important, que resumeix l’apèndix 2 

d’aquest Informe.” 

En l’apartat 1 “Informació addicional sobre les excepcions de l’Informe 

d’auditoria financera” de l’apèndix 2, en el punt referit a l’”Excepció 4.d) 
Liquidacions tributàries” s’afegeix el text següent: 

“Informació rebuda amb posterioritat al termini d’al·legacions 

Als efectes informatius, s’afegeix tot seguit un resum de la 

informació important que ha sigut aprovada per la Conselleria 

d’Hisenda i Model Econòmic: 

Amb data 12 d’abril de 2016, el director general de Tributs i Joc, per 

la competència delegada del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, 

ha autoritzat l’Advocacia de la Generalitat a aplanar-se i desistir de 

tots aquells procediments contenciosos administratius interposats 

contra els acords del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de 

València, pels quals s’estimen les reclamacions interposades contra 

les liquidacions de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats i de l’Impost sobre Successions i Donacions, 

sempre que l’únic objecte del recurs siga comprovar els valors dels 

béns immobles de naturalesa urbana pel mitjà d’estimació per 

referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter 

fiscal. 

Sobre les liquidacions complementàries practicades com a 

conseqüència de la comprovació dels valors, la situació a 31 de 

desembre de 2015 és la següent: 
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- Anul·lades per prescripció: 33 liquidacions per un total de 0,3 

milions d’euros. 

- Recorregudes davant dels òrgans judicials i pendents de 

resolució: 10.281 liquidacions per un total de 73,9 milions 

d’euros. 

- El termini per a possibles impugnacions: 2.097 liquidacions per 

un total de 5,0 milions d’euros. 

AL·LEGACIONS DE LA SRA. Mª JOSÉ CATALÀ, CONSELLERA D’EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT DURANT PART DE L’EXERCICI AUDITAT, I DEL SR. JUAN 
CARLOS MORAGUES, CONSELLER D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
DURANT PART DE L’EXERCICI AUDITAT 

Totes dues persones han presentat els seus escrits d’al·legacions el dia 12 

de desembre de 2016. De l’anàlisi d’aquests escrits es desprén que no es 

pot modificar l’Informe. 
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Rebut “l'Esborrany d'informe de Fiscalització de la contractació de 
l'Administració de la Generalitat exercici 2015”, i fent ús de la possibilitat de 
formular al.legacions, esta Sotssecretaria, amb relació a l'únic expedient de la 
mostra seleccionada que afecta la “Presidència, “exp núm. 1”, formula les que 
s'adjunten segons el model facilitat. 

 
València, 11 de novembre de 2016 
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AL·LEGACIONS QUE ES FORMULEN A L’ESBORRANY DE L’INFORME DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
DE LA GENERALITAT. CONTRACTACIÓ EXERCICI 2015. 
 

Primera Al·legació 
Apartat 5.3  de l'esborrany de l'informe, pàgina 23, paràgraf a  
La fórmula utilitzada per a la valoració de 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 previstos, siga totalment efectiva.  
 
Contingut de l'al·legació: 
La fórmula utilitzada per a la valoració de les ofertes és la que des del Servici que 
gestiona el contracte esmentat va ser proposta per a la inclusió en els plecs, informada 
per l'Advocacia i fiscalitzada per la Intervenció Delegada, prèviament a l'aprovació de 
l'expedient de contractació. El mateix cal dir quant al criteri de valoració quantificable 
per mitjà d'un criteri de valor a què es fa referència. 
 

Segona Al·legació 
Apartat 5.3  de l'esborrany de l'informe, pàgina 24, paràgraf e)  
L'adjudicació del contracte s'ha produït després del termini màxim establit en els 
articles 151.3 o 161.1 del TRLCSP. 
 
Contingut de l'al·legació: 
L'adjudicació efectivament es va retardar respecte a l’establert legalment, no obstant 
cal assenyalar que la documentació per part de l'adjudicatari es va entregar el 30 de 
juny de 2015, i donades les especials circumstàncies en què s'estava conformant la 
nova organització de l'administració de la Generalitat, en la que a manera d'exemple 
fins al 31 de juliol de 2015 no es va emetre la resolució de delegació de competències 
en matèria de contractació pel President de la Generalitat va fer que es produïra un 
retard en la normal tramitació de l'expedient, per això en l'actualitat ja superada esta 
circumstància conjuntural es prenen les mesures oportunes per a complir amb el 
termini legal. 
 

Tercera Al·legació 
Apartat 5 Observacions Especifiques, pàgina 25  
a) el plec de prescripcions tècniques (PPT) conté clàusules, com ara la revisió de 

preus i la garantia, que han de figurar en el PCAP, incomplint l'article 68.3 del 
RGLCSP. 

b) la resolució d'adjudicació no expressa les raons per les quals s'ha desestimat cada 
candidatura, que és un extrem requerit per l'article 151.4 del TRLCSP 
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C/ En Bou, 9 y 11 
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Contingut de l'al·legació: 
a) és un error haver-ho inclòs en el PPT, ja s'ha pres nota i en l'actualitat estos 

conceptes s'inclouen en el PCAP. 
b) En la resolució d'adjudicació consten els motius pels quals es van excloure a 

diversos licitadors al no presentar les ofertes de la manera sol·licitada i respecte a 
les empreses admeses al procediment s'explicita en el cos de la Resolució la 
puntuació atorgada a casa una d'elles en cadascun dels criteris d'adjudicació. 

 

 
                                   

 

EL SUBSECRETARI 

(P.D. Resolució de 12.02.2016 DOCV núm.7722 de 17.02.2016) 
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En contestación a su escrito de 3 de noviembre de 2016, adjunto remito 

Alegaciones al borrador del “Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Administración 

de la Generalidad. Contratación, ejercicio 2015”. 

 
Valencia, 9 de noviembre de 2016 

El SUBSECRETARIO 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT. 
EXERCICI DE 2015 

I. AL·LEGACIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 

Primera al·legació 

Comentaris:  

S’al·lega que la fórmula utilitzada està informada per l’Advocacia de la 

Generalitat i fiscalitzada per la Intervenció Delegada. Quant a això, s’ha 

d’indicar que aquests tràmits no són desconeguts per a la Sindicatura en 

la fiscalització dels expedients, però el que aquesta Institució destaca en 

el seu Informe és una característica de la fórmula que hauria de ser 

revisada i tinguda en compte per a l’efectiva ponderació de l’oferta 

econòmica. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix el següent paràgraf a l’observació comuna a) de l’apartat 5.3 de 
l’apèndix 2: 

“Sobre aquest aspecte, algunes conselleries han presentat 

al·legacions, i n’és especialment detallada la de la Conselleria 

d’Hisenda i Model Econòmic, la lectura íntegra de la qual és 

recomanable.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació reconeix l’observació comentada en l’Informe, i indica que va 

ser a causa d’una circumstància conjuntural i que a hores d’ara ja es 

prenen les mesures per a complir el termini legal. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Versa sobre les dues observacions específiques de l’expedient núm. 1. 

Observació a). L’al·legació accepta l’observació i indica que s’ha pres nota 
per a resoldre-la. 
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Observació b). S’al·lega que la resolució conté els motius pels quals es 

van excloure diversos licitadors. Quant a això cal assenyalar que la 

citada resolució és correcta quant al motiu d’exclusió de quatre 

licitadors, però no en el que es refereix a un cinquè licitador, per la qual 

cosa no conté les raons de desestimació d’aquesta candidatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

II. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Versa sobre dues de les observacions específiques de l’expedient núm. 2. 

Observació a). L’al·legació reconeix l’error assenyalat en l’Informe. 

Observació b). S’aporta una resolució d’ampliació del termini per a 

l’obertura del sobre 3, però aquesta resolució no afecta el termini que 

estableix el TRLCSP per a la formalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Versa sobre l’excepció h) de l’apartat 4, pel que fa als expedients núm. 4 i 

núm. 5. 

L’òrgan de contractació entén que sí que va justificar la declaració 

d’urgència en aquests expedients, i concreta les raons específiques en 

dues resolucions que hi adjunta. Quant a això cal assenyalar que les 

dites resolucions van ser analitzades per aquesta Sindicatura durant la 

fiscalització. En l’expedient núm. 4, les raons que assenyala la resolució 

són “la complexitat en la tramitació”, (s’ha de recordar que l’objecte 

contractual són els serveis postals) i a “possibles reorganitzacions 

administratives”. Per la seua banda, en l’expedient núm. 5, les raons són 

“la seua mateixa naturalesa”, és a dir, el servei de valisa. Els raonaments 

expressats per l’òrgan de contractació podrien aplicar-se per a qualsevol 

tramitació d’urgència, cosa que no sembla raonable. A la vista del que 

s’ha exposat, la Sindicatura considera que les declaracions d’urgència no 

estan motivades com cal, segon requereix l’article 112 del TRLCSP. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació explica la fórmula utilitzada i manifesta que aquesta s’ajusta 

a l’article 150 del TRLCSP. També assenyala que l’observació de la 

Sindicatura resulta absolutament generalista, per la qual cosa no es 

podran implementar, en el seu cas, les mesures correctores. Quant a 

això, i com s’ha indicat en la primera al·legació de la Presidència, el que 

aquesta Institució destaca en el seu Informe és una característica de la 

fórmula que hauria de ser revisada i tinguda en compte per a l’efectiva 

ponderació de l’oferta econòmica. 

Conseqüències i l’Informe: 

Vegeu la primera al·legació de Presidència. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació reconeix la incidència comentada en l’Informe i indica que la 

resoldrà. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 2 s’elimina l’observació b) de l’expedient núm. 4. 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Versa sobre les dues observacions específiques de l’expedient núm. 7. 

Observació a). S’al·lega que el desglossament del preu figura en els plecs i 

que aquests plecs són una part més de la documentació contractual. 
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Tanmateix, l’article 71.3.c) de l’RGC requereix que el contracte continga 
“Preu cert que ha d’abonar l’Administració quan hi resulte obligada, amb 

expressió del règim de pagaments previst”. Per tant, el contracte ha 

d’incloure un adequat desglossament del preu. 

Observació b). L’al·legació aporta la documentació que acredita la 

representació de l’adjudicatari, que no figurava en l’expedient revisat. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 2 s’elimina l’observació b) de l’expedient núm. 7. 

Setena al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació aporta la documentació que acredita la representació de 

l’adjudicatari, que no figurava en l’expedient revisat. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 2 s’elimina la referència a l’expedient núm. 8. 

III. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació reconeix la incidència comentada en l’Informe i indica que 

s’ha tingut en compte en posteriors licitacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Versa sobre les observacions específiques a) i c) de l’expedient núm. 11. 

Observació a). L’al·legació aporta l’acta de comprovació de replanteig i 

d’inici de l’obra, de data 27 de juliol de 2015, que és un document al qual 

es refereix l’article 229 del TRLCSP i que ja va ser tingut en compte per 

aquesta Sindicatura durant la fiscalització de l’expedient. Però la 

incidència assenyalada en l’Informe és que l’acta de replanteig té data (9 

de maig de 2014) anterior a l’aprovació del projecte (19 de juny de 2014), 

per la qual cosa incompleix l’article 126.1 del TRLCSP. 
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Observació c). Quant al primer aspecte, l’al·legació aporta l’acta de 

recepció de l’obra que està datada el 6 d’octubre de 2016; en analitzar el 

dit document s’observa que s’ha formalitzat tot superant el termini d’un 

mes previst en l’article 222.2 del TRLCSP, ja que aquesta obra va 

finalitzar el 29 de setembre de 2015. Quant al segon aspecte de 

l’observació, s’aporta la comptabilització realitzada el 2016 de la 

certificació de setembre de 2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 2 es modifica l’observació c) de l’expedient núm. 11, i queda 

com segueix: 

“c) L’acta de recepció s’ha formalitzat després de més d’un any 

des de la finalització de l’obra, tot superant el termini d’un 

mes previst en l’article 222.2 del TRLCSP.” 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Versa sobre les tres observacions específiques de l’expedient núm. 12. 

Observació a). S’al·lega que la paralització de l’expedient no afectava el 
quadre de característiques del PCAP, per la qual cosa no es va considerar 

oportú sol·licitar un nou informe jurídic. Quant a això, la Sindicatura 

entén que la paralització de quasi un any és una circumstància 

suficientment raonable per a demanar un pronunciament del Servei 

Jurídic. 

Observació b). L’al·legació aporta l’acta de comprovació de replanteig i 

d’inici d’obra, de data 20 de novembre de 2015, que és un document al 

qual es refereix l’article 229 del TRLCSP i que ja va ser tingut en compte 

per aquesta Sindicatura durant la fiscalització de l’expedient. Però la 

incidència assenyalada en l’Informe és que l’acta de replanteig té data 

(10 d’abril de 2014) anterior a l’aprovació del projecte (23 d’abril de 2014), 

per la qual cosa s’incompleix l’article 126.1 del TRLCSP. 

Observació c). L’al·legació aporta l’acta de recepció de l’obra que estat 
datada el 10 de juny de 2016; en analitzar el dit document s’observa que 

s’ha emés tot superant el termini d’un mes previst en l’article 222.2 del 

TRLCSP, ja que l’obra va finalitzar el 26 de març del dit any. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 2 es modifica l’observació c) de l’expedient núm. 12, i queda 

com segueix: 
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“c) L’acta de recepció s’ha formalitzat als dos mesos i mig, 

aproximadament, des de la finalització de l’obra, tot superant 

el termini d’un mes previst en l’article 222.2 del TRLCSP.” 

IV. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I 
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 

Al·legació no numerada 

Comentaris: 

Versa sobre determinades excepcions de l’apartat 4 de l’Informe, 

referides als expedients núm. 13, 14, 15, 16 i 17. 

Excepcions c) i e). Es reconeixen les incidències assenyalades en 
l’Informe i s’hi indica que actualment ja estan rectificades. 

Excepció g). L’al·legació indica que correspon a la Conselleria d’Educació 
precisar la necessitat de contractar. Quant a això, s’ha d’assenyalar que 

la Conselleria d’Habitatge és la responsable de tramitar el contracte, i per 

tant a la Conselleria li correspon observar l’article 22 del TRLCSP. 

Excepció h). L’al·legació no aporta cap informació rellevant pel que fa a 

l’emergència de l’obra. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Al·legació no numerada 

Comentaris: 

Versa sobre determinades observacions comunes de l’apartat 5.3 de 

l’apèndix 2 de l’Informe, pel que fa als expedients núm. 13, 14, 15, 16 i 17. 

Observació a). L’al·legació expressa un raonament confús, ja que sembla 

que se sosté en una compensació de l’oferta econòmica amb l’oferta 

tècnica. En qualsevol cas, i com s’ha indicat en al·legacions anteriors, el 

que aquesta Institució destaca en el seu Informe és un característica de 

la fórmula que hauria de ser revisada i tinguda en compte per a l’efectiva 

ponderació de l’oferta econòmica. 

Observació b). S’al·lega que la Conselleria va aprovar (no hi diu com) una 

mesa de contractació i indicava els càrrecs concrets que la conformen. 

Quant a això, cal assenyalar que els expedients revisats no contenen un 

document sobre aquest assumpte ni tampoc no ha sigut aportat amb 

l’al·legació. 
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Observació c). L’al·legació aporta còpia dels documents “RA”. Aquests 

documents ja van ser examinats per la Sindicatura en el seu moment, i 

quant això cal assenyalar que no hi consta cap pronunciament pel que fa 

a la fiscalització prèvia a realitzar per la Intervenció Delegada. 

Observació d). L’al·legació es limita a dir que trasllada la incidència a 

l’Advocacia de la Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Observació a). La Conselleria considera que l’acta de replanteig previ és 
vàlida ja que l’aprovació posterior del projecte no va modificar les 

condicions essencials del document inicial. Quant a això cal indicar que 

la revisió del projecte va tenir lloc tres anys després del replanteig previ, 

termini suficientment llarg que aconsellava un nou replanteig per a 

comprovar els aspectes previstos en l’article 126.1 del TRLCSP. 

Observació b). Es reconeix que l’informe tècnic és genèric, però que les 

puntuacions específiques figuren en les fitxes de cada empresa. 

Aquestes fitxes no consten en els expedients ni han sigut aportades amb 

l’al·legació. 

Observació c). L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 5.3 de l’apèndix 2, l’observació a) de l’expedient núm. 13 

queda redactada com segueix: 

“a) El replanteig previ que s’havia realitzat tres anys abans de 

l’aprovació definitiva del projecte va haver de ser comprovat  

novament per a donar adequat compliment a l’article 126.1 del 

TRLCSP.” 

S’elimina l’observació c) de l’expedient núm. 13. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació aporta el programa de treball que no constava en l’expedient 

revisat. 
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Conseqüències en l’Informe: 

De l’apartat 5.3 de l’apèndix 2 s’elimina la referència a l’expedient núm. 

14. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Observació a). L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Observació b). La Conselleria aporta els certificats que no constaven en 
l’expedient revisat. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 5.3 de l’apèndix 2 s’eliminen les observacions de l’expedient 

núm. 15. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Observació a). L’al·legació reconeix la incidència. La seua notificació a 
una altra conselleria no l’altera. 

Observació b). L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 5.3 de l’apèndix 2 s’elimina l’observació b) de l’expedient 
núm. 16. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació aporta l’acta de recepció de l’obra que està datada el 9 de 

març de 2016; en analitzar el dit document s’observa que s’ha formalitzat 

tot superant el termini d’un mes previst en l’article 222.2 del TRLCSP, ja 

que l’obra va finalitzar el 16 de gener del dit any. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’observació a) de l’expedient núm. 17, i queda com segueix: 

“a) L’acta de recepció s’ha formalitzat al mes i mig, 

aproximadament, des de la finalització de l’obra, tot superant 

el termini d’un mes previst en l’article 222.2 del TRLCSP.” 
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V. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

Primera al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que el nomenament de la mesa de contractació es realitza tot 

indicant els càrrecs concrets. Revisada novament la resolució de 

nomenament, es confirma que hi ha membres la designació dels quals és 

indeterminada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació aporta còpia dels documents “RA”. Aquests documents ja van 

ser examinats per la Sindicatura en el seu moment, i quant això cal 

assenyalar que no hi consta cap pronunciament pel que fa a la 

fiscalització prèvia a realitzar per la Intervenció Delegada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’observació comuna f) de l’apartat 5.3 de l’apèndix 2, s’elimina la 

referència a l’expedient núm. 18. 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Els PCAP del contracte estipulen que la Conselleria d’Educació és 

l’encarregada de realitzar la sol·licitud de subministrament. La 

justificació que planteja la Conselleria en la seua al·legació no es pot 

admetre, ja que entén que l’òrgan de contractació ha de procurar que 

l’expedient del contracte siga complet per al seu adequat control i 

supervisió. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

VI. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA 

Nota aclaridora sobre les al·legacions presentades: fan referència a 

determinats incompliments de l’apartat 4 de l’Informe, però s’hi al·ludeix 

amb una ordenació que no coincideix amb la del dit apartat, cosa que 

genera confusió quan es tracta de localitzar-los. En l’anàlisi que segueix 

es tractarà d’aclarir aquesta contingència. 

Al·legació a) 

Comentaris: 

Es refereix al l’incompliment c) de l’apartat 4 de l’Informe. 

L’al·legació justifica en motius econòmics la no indicació dels criteris 

d’adjudicació en els anuncis de licitació. Quant a això, cal assenyalar que 

l’article 150.5 del TRLCSP no preveu dispensa per a les dites raons. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Al·legació b) 

Comentaris: 

Es refereix a l’incompliment g) de l’apartat 4 de l’Informe. 

Pel que fa a l’expedient núm. 22, s’al·lega que la necessitat està 

justificada ja que es tracta d’un contracte que deriva d’un acord marc del 

Ministeri de Sanitat, i que la necessitat prové d’una normativa que obliga 

l’Administració sanitària a subministrar vacunes. Quant això, cal 

assenyalar que l’article 22.1 del TRLCSP requereix que la naturalesa i 

extensió de les necessitats que pretenen cobrir amb el contracte 

projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut, s’han de 

determinar amb precisió, “i deixar-ne constància en la documentació 

preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seua 

adjudicació”. En l’expedient del contracte no figura la constància 

requerida, i aquest és el fet que assenyalem en l’Informe de la 

Sindicatura. 

La referència a l’expedient núm. 27 sembla que obeeix a una confusió de 

la Conselleria, ja que en l’incompliment g) no se cita aquest expedient. 
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Quant a l’expedient núm. 29, l’al·legació reconeix l’incompliment 

assenyalat en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Al·legació c) 

Comentaris: 

Es refereix a l’incompliment h) de l’apartat 4 de l’Informe, pel que fa a 

l’expedient núm. 25. 

L’al·legació considera que la urgència del contracte està adequadament 

justificada atés que es tractava de donar una resposta urgent a la 

demanda del subministrament de les vacunes. La Sindicatura no 

comparteix aquest argument de la Conselleria, ja que la mateixa 

declaració d’urgència, datada el 9 de febrer de 2015, fa referència al 

“programa de vacunació sistemàtica” infantil de la Comunitat 

Valenciana, que en aquest expedient abasta els xiquets nascuts a partir 

de l’1 de gener de 2015.  Com que es tracta d’un programa sistemàtic 

anual, s’entén que la Conselleria coneix la necessitat del contracte amb 

temps suficient per a tramitar-lo mitjançant procediment ordinari. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Al·legació d) 

Comentaris: 

Es refereix a l’incompliment i) de l’apartat 4 de l’Informe: 

L’al·legació reconeix la incidència comentada en l’Informe. La Conselleria 

hauria de conjugar els motius organitzatius amb els que calen per a 

l’adequat control de l’expedient. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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VII. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, 
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació posa de manifest que l’expedient revisat d’aquesta 

Conselleria, assenyalat en l’Informe amb el núm. 32, s’ha comunicat en 

temps i forma tant a l’ROCG com a la Sindicatura. Quant a això, s’ha de 

tenir en compte que en l’incompliment a) de l’apartat 4 de l’Informe no 

se cita cap expedient, i que la informació addicional sobre el dit 

incompliment figura en l’apartat 5.1 de l’apèndix 2, que no fa esment a 

l’expedient núm. 32. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació justifica els motius de la incidència comentada en l’Informe i 

afegeix que en breu s’implementarà un sistema que permetrà resoldre el 

problema. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació reconeix la incidència comentada en l’Informe i explica els 

motius que la van originar. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

  



Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2015 

 

VIII. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, 
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 

Primera al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que ja que es tracta d’un únic proveïdor, no es requereix 

negociació ni consulta amb uns altres empresaris. Quant a això, podem 

realitzar els comentaris següents: 

Els PCAP que regeixen aquesta contractació, que proposen el 

procediment negociat, requereixen en la seua clàusula cinquena que es 

negocie l’oferta econòmica, per la qual cosa aquest aspecte de la 

tramitació de l’expedient no la va haver d’obviar l’òrgan de contractació. 

A més a més, la negociació de les condicions del contracte també està 

requerida pel l’article 169.1 del TRLCSP. 

L’al·legació afirma que “no hi ha” uns altres empresaris, segons justifica 

l’informe de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia. 

Analitzat aquest informe, observem que proposa la contractació d’un 

producte concret a una empresa determinada, però no conté una 

conclusió que no hi hagen uns altres empresaris; el que sí que indica 

l’informe és que s’estan realitzant assajos amb “uns altres productes 

comercials”, però no menciona les dades concretes d’aquests altres 

productes ni la forma en què s’haja explorat el mercat per a la busca 

d’uns altres productes o empresaris. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació no sembla que rebata l’observació de l’Informe, ja que es 

limita a reproduir els criteris que contenen els PCAP, la revisió dels quals, 

per part d’aquesta Sindicatura, va posar de manifest la incidència 

comentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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IX. AL·LEGACIONS DE LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES 
INCLUSIVES 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Es manifesta, pel que fa als expedients 37 i 38, que hi ha una fórmula per 

a valorar l’oferta econòmica, i que la dita fórmula, segons resolució de 

l’IGG, “no és contrària a les normes de contractació, ja que compleix la 

condició que les ofertes més econòmiques reben més puntuació que les 

menys econòmiques”. 

La Sindicatura considera que la resolució de l’IGG és correcta pel que fa a 

la condició que s’hi menciona. Tanmateix, s’ha d’indicar que els PCAP 

dels expedients al·legats no contenen una fórmula expressada en termes 

matemàtics, sinó que exposen el mètode per a valorar l’oferta 

econòmica, i és en aquest punt on s’observa que per a les ofertes, les 

baixes de les quals estiguen compreses en un determinat tram, la 

puntuació a assignar no es deriva “de la mera aplicació de la fórmula 

establida en els plecs”, en contra de l’article 150.2 del TRLCSP, ja que es 

considera una puntuació proporcional de forma indeterminada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció del paràgraf d) de l’apartat 4 de l’Informe, i queda 

com segueix: 

“a) Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) no 

contenen una fórmula expressada en termes matemàtics, sinó 

que descriuen la metodologia per a valorar l’oferta econòmica, 

i s’hi observa que per a les ofertes, les baixes de les quals 

estiguen compreses en un determinat tram, la puntuació a 

assignar no es deriva “de la mera aplicació de la fórmula 

establida en els plecs”, en contra de l’article 150.2 del TRLCSP, 

ja que es considera una puntuació proporcional de forma 

indeterminada. Expedients núm. 1, 10 37 i 38.” 

Segona al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació manifesta que la revisió de preus compleix amb els articles 

89 i 90 del TRLCSP i que la clàusula va ser informada per l’Advocacia de 

la Generalitat i fiscalitzada sense advertiments per la Intervenció 

Delegada. La Sindicatura no comparteix aquests arguments de 

l’al·legació, ja que el sistema establit inclou implícitament una revisió 

atés que el preu s’incrementa cada any, i no es compleixen els 
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requeriments de procedència, límits i sistemes establits en els articles 89 

i 90 del TRLCSP. 

I efectivament, l’al·legació sembla que arriba a la mateixa conclusió que 

la Sindicatura, perquè acaba informant que durant l’exercici de 2016 s’ha 

modificat la clàusula, “cosa que efectivament significa, en si mateixa, 

una revisió de preus”. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

a) Expedient núm. 38 

L’al·legació narra determinats fets relacionats amb el tràmit d’acreditació 

de les obligacions tributàries de l’empresa adjudicatària. Un d’aquests 

fets diu que amb posterioritat a l’adjudicació, i davant de determinades 

circumstàncies que generaven dubtes sobre si s’havia de formalitzar o no 

el contracte, la Conselleria va sol·licitar un informe jurídic a l’Advocacia 

de la Generalitat. 

En resposta a la sol·licitud, l’Advocacia va emetre un informe el 14 

d’agost de 2015 en el qual esmentava la dada rellevant següent: “... 

consten en l’aplicació informàtica de l’Agència Tributària els següents 

certificats sol·licitats respecte a aquesta empresa per l’òrgan de 

contractació: ... Certificat negatiu per deutes i obligacions tributàries de 6 

de maig de 2015”. En les seues conclusions, l’Advocacia de la Generalitat 

assenyala que “... a l’Administració li consta que a la data de finalització 

del termini de presentació de la documentació acreditativa del 

compliment de les obligacions tributàries, l’empresa, segons el resultat 

de la consulta efectuada per l’òrgan de contractació, no estava al corrent 

en el compliment de les seues obligacions tributàries. Per tant, i llevat 

que l’empresa justifique l’error en les circumstàncies certificades, el cert 

és que quan es va adjudicar el contracte, l’empresa no complia amb els 

requisits necessaris i estava incursa en prohibició per a contractar”. 

A la vista del dit informe, la Conselleria va requerir a l’adjudicatària que 

acreditara que estava al corrent de les seues obligacions tributàries en el 

moment de l’adjudicació. Aquesta empresa va aportar un certificat de 

l’AEAT segons el qual en data 5 de maig de 2015 es trobava al corrent de 

les seues obligacions tributàries. S’ha d’assenyalar que aquest certificat 

no constava en l’expedient revisat ni tampoc ha sigut aportat per la 

Conselleria com a documentació acreditativa de la seua al·legació. Degut 

a la seua importància, aquesta Sindicatura l’ha sol·licitat a la Conselleria. 

El certificat en qüestió va ser expedit per l’AEAT amb data 2 d’octubre de 
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2015 i és positiu respecte a la situació tributària de l’adjudicatari a la data 

de 5 de maig del dit any de 2015. 

b) Expedient núm. 36 

La Conselleria al·lega que va requerir al licitador que esmenara 

l’acreditació de la seua solvència econòmica, ja que a la vista de la 

documentació que aquest va presentar es desprenia que no assolia 

l’import mínim de solvència exigit en els PCAP. En resposta a aquest 

requeriment, el licitador va aportar, als efectes de l’article 63 del TRLCSP, 

la declaració jurada d’un tercer datada el 9 de desembre de 2014. La mesa 

de contractació va admetre aquest document per considerar que 

esmenava la deficiència detectada. 

Sobre aquesta al·legació la Sindicatura realitza els comentaris següents: 

Pel que fa a l’article 63 del TRLCSP, el Tribunal Administratiu Central de 

Recursos Contractuals (TACRC) del Ministri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, en doctrina recurrent com la que exposa en la seua Resolució 

núm. 152/2013, estableix que la possibilitat d’esmena es contrau als 

defectes i omissions de la documentació que acredita la solvència 

econòmica, però aquest requisit ha d’existir amb anterioritat a la data de 

finalització del termini establit per a la presentació de les proposicions; 

no es pot esmenar l’existència del requisit, sinó la seua insuficient 

acreditació per defectes o omissions de la documentació exigida en el 

plec. 

En el cas present, el termini establit per a la presentació de les 

proposicions era el 4 de desembre de 2014, mentre que la declaració 

jurada del tercer està datada el 9 de desembre. Per tant, l’adjudicatari no 

ha acreditat adequadament la solvència econòmica exigida en els PCAP, 

atés que el compromís del tercer no existia en el termini requerit a 

l’efecte. 

D’altra banda, la doctrina del TACRC també considera que el compromís 

de posada a disposició dels mitjans externs ha de ser clar i no genèric, 

requisits que tampoc no concorren en aquest cas. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina la referència a l’expedient núm. 38 en l’excepció j) de l’apartat 
4 de l’Informe, que queda redactat com segueix: 

“j) Un dels contractes revisats (expedient núm. 36) incorre en 

causa de nul·litat administrativa prevista en l’article 32.b) del 
TRLCSP, ja que l’adjudicatari no ha acreditat adequadament la 

solvència econòmica exigida en els PCAP. En altres tres casos 

no ha pogut verificar-se si hi havia o no causes de nul·litat 

contractual degut a què en els expedients no constava la 
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següent documentació relativa a l’adjudicatari: la que acredita 

la capacitat de contractar (núm. 17); la de no concurrència de 

prohibició per a contractar (expedient núm. 20); i la d’estar al 

corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

(expedient núm. 29).” 

Quarta al·legació 

Comentaris: 

La Conselleria discrepa de l’opinió de la Sindicatura, si bé afegeix que a 

partir de 2016 ha variat la fórmula. Quant a això, aquesta Institució 

realitza les següents dues consideracions: en primer lloc, i quant a 

l’observació a) de l’apartat 5.3 de l’Informe, que poden consultar-se els 

comentaris realitzats sobre al·legacions semblants que han presentat 

unes altres conselleries; i en segon lloc, que la nova fórmula que s’aplica 

a partir de 2016 serà revisada, en el seu cas, durant la fiscalització del dit 

any. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

La Conselleria discrepa de l’opinió de la Sindicatura i indica que la 

documentació justificativa de la intervenció prèvia es troba en 

l’expedient econòmic. Quant a això, convé assenyalar que els expedients 

de contractació han de ser complets per a facilitar-ne la gestió i el 

control, i han d’ajustar el seu contingut mínim al que preveu l’article 109 

del TRLCSP. 

I, efectivament, l’al·legació sembla que arriba a la mateixa conclusió que 

la Sindicatura, ja que termina informant que a partir de l’exercici de 2016 

s’han pres les mesures necessàries per tal que els expedients dels 

contractes continguen la citada documentació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 
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Conseqüències en l’Informe: 

En el paràgraf g) de l’apartat 5.3 de l’apèndix 2, s’elimina la menció als 

expedients núm. 36, 39, 40 i 41. 

Setena al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació reconeix la incidència comentada en l’Informe i aporta un 

document justificatiu sobre l’esmena realitzada el novembre de 2016. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 5.3 de l’apèndix 2, de l’observació a) de l’expedient núm. 36 

es modifica la redacció de l’última frase i queda com segueix: 

“Aquest error ha sigut esmenat el novembre de 2016 segons la 

documentació justificativa aportada per la Conselleria en fase 

d’al·legacions”. 

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

L’al·legació indica que el responsable del contracte és qui ha de 

comprovar que la pòlissa d’assegurança haja sigut subscrita, per això no 

consta en l’expedient de contractació. La Sindicatura no comparteix 

aquest raonament, perquè com hem comentat en la cinquena al·legació, 

els expedients de contractació han de ser complets per a facilitar-ne la 

gestió i el control. 

I, efectivament, l’al·legació sembla que arriba a la mateixa conclusió que 

la Sindicatura, ja que termina informant que en les licitacions de 2016 

s’han pres les mesures necessàries per tal que els expedients dels 

contractes continguen la citada documentació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Comentaris: 

La Conselleria discrepa de l’opinió de la Sindicatura i es reafirma en la 

classificació del contracte com a de gestió de serveis públics, en la seua 

modalitat de concert. Quant a això, aquesta Sindicatura comparteix el 

criteri de l’Advocacia General de la Generalitat i considera que hauria 

d’haver sigut qualificat de serveis. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Comentaris: 

La Conselleria discrepa de l’opinió de la Sindicatura i indica que els dos 

supòsits de modificació estan perfectament determinats. Quant a això, 

aquesta Sindicatura comparteix el criteri de l’Advocacia General de la 

Generalitat, i considera que en un d’aquests supòsits no s’especifiquen 

les circumstàncies objectives que haurien de concórrer per a la seua 

consideració, per la qual cosa no es compleixen els requisits de claredat i 

precisió que requereix l’article 106 del TRLCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

X. AL·LEGACIONS DEL SENYOR MANUEL LLOMBART FUERTES, 
CONSELLER DE SANITAT DURANT PART DE L’EXERCICI AUDITAT, I EL 
SENYOR MIGUEL MORALES LINARES, DIRECTOR DE RECURSOS 
ECONÒMICS DURANT PART DE L’EXERCICI AUDITAT 

Consideracions generals 

Comentaris: 

En un apartat denominat “Consideracions generals”, el senyor Llombart i 

el senyor Morales descriuen les circumstàncies per les quals afirmen que 

no poden fer les al·legacions pertinents a l’Informe sobre la contractació 

de l’exercici de 2015. Entres aquestes circumstàncies destaquem que van 

sol·licitar a la subdirecció competent de la Conselleria de Sanitat la 

posada a disposició dels expedients auditats, i no van obtenir resposta al 

dit requeriment. Aquestes consideracions són semblants a les que el 

senyor Llombart va formular en el tràmit d’al·legacions a l’Informe de 

l’exercici de 2014. 

Quant a això, i com vam exposar en l’anàlisi de les al·legacions a 

l’informe de 2014, cal indicar que aquesta Sindicatura de Comptes, 

d’acord amb el que preveu l’article 60.2.b), paràgraf segon, del Reglament 

de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, ha remés l’esborrany de 

l’Informe als comptedants per tal que aquests formulen les al·legacions 

que estimen pertinents i observar així les garanties previstes en la seua 

legislació específica, que és la que regula aquest tràmit propi d’un 

procediment que té naturalesa fiscalitzadora i no administrativa. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 



 

 

 

 

 

 

DESPESES DEL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT 





 

 

 

ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN GASTOS DE PERSONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT EJERCICIO 2015 

INDICE 

 

• Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

• Alegaciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  

 
 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 

alegaciones: 

• Presidencia.  

• Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas democráticas y 

Libertades Públicas. 

• Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

• Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

• Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

• Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación. 

 

 

 

 

Valencia,  28 de noviembre de 2016 



ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE GASTOS DE 

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, EJERCICIO 2015

PUNTO 6 AUDITORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO

Primera Alegación

Punto 6.1.- Conclusiones y recomendaciones, apartado a) del borrador del Informe, páginas 8 y 9 

Contenido de la Alegación: En relación al párrafo «Adicionalmente, no existen limitaciones automáticas

en SIGNO a las cantidades que pueden registrarse y pagarse por determinados conceptos (por sexenioso

trienios, por ejemplo) o para una nómina individual....»

Se informa que: desde Noviembre 2015 se ha añadido una nueva utilidad en los recursos que dispone el

Servicio de Coordinación de Nóminas de la Generalitat en la aplicación SIGNO para poder validar los

resultados del Cálculo Mensual de la Nómina; esta utilidad es un listado de transferencias con importe  >

5.000 euros  para su validación,  con anterioridad a la orden de transferencias bancarias del Mes en

curso.

De esta forma, existe un control para que no vuelva a ocurrir el caso citado en la página 7 del Informe.

Documentación justificativa de la alegación: 

Se adjuntan ejemplos del mismo referente al mes de Noviembre 2015 : 

El Director General de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

D.15.1: Detalle de recibos con importe mayor de 5000 euros
CONSELLERIA CENTRO DNI FECHA_PROCESO AÑO MES CONCEPTO IMPORTE

5 50001 30/11/2015 2015 11 1111 5634 66
10 100001 30/11/2015 2015 4 1891 12535 2

D.14.1: Recibos con importe líquido mayor de 10000 euros
CONSELLERIA CENTRO DNI FECHA_PROCESO AÑO MES TOTAL_DEVENGADO TOTAL_DESCUENTO TOTAL

10 100001 30/11/2015 2015 4 13587 11 88 36 13498 75

CSV:U1L4UCQ3-1JMDMZK3-FJUP247F URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=U1L4UCQ3-1JMDMZK3-FJUP247F
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• Alegaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 
 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 

alegaciones: 

• Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

 

 

 

 

Valencia,  30 de noviembre de 2016 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL DOCENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE L'EXERCICI DE 2015 

I. AL·LEGACIONS REBUDES EL 28 DE NOVEMBRE DE 2016 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 28 de novembre de 2016 que 

inclouen les realitzades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 

(DGTIC) i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DGRHE) i se 

n'informa del següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.1.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega en relació amb la incidència comentada en l'esborrany de 

l'Informe sobre la inexistència de controls automàtics per a les 

quantitats màximes que poden registrar-se i pagar-se d'una nòmina 

individualitzada, i s'indica que des de novembre de 2015 s'ha afegit una 

nova utilitat en l'aplicació SIGNO per validar mensualment les nòmines 

superiors a 5.000 euros prèviament al pagament. 

Aquesta al·legació fa referència a un control rellevant en la gestió de la 

nòmina que es va implantar amb posterioritat a quan va ocórrer la 

incidència comentada en l'esborrany de l'Informe. Atesa la rellevància 

del control, és convenient afegir un paràgraf a l'Informe per assenyalar 

l'al·legat. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'afegeix un últim paràgraf a l'apartat 6.1.a): 

En al·legacions la DGTIC ha informat que, després d'ocórrer la incidència 
comentada en aquest apartat, en novembre de 2015 es va implantar un control 
que permet verificar les nòmines superiors a 5.000 euros abans que es paguen. 

Segona al·legació: 

Apartat 4.2.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Quant al comentari que es realitza en l'esborrany de l'Informe sobre 

l'efecte comptable de la comptabilització de les nòmines de personal 

substitut i complements d'atenció continuada (guàrdies, torns, ...) en un 

exercici posterior, s'al·lega que aquestes variacions de nòmina 
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s'incorporen a la nòmina del mes següent perquè les verificacions de 

l'efectiva prestació es realitzen amb posterioritat a la prestació del servei. 

Les quotes de la Seguretat Social es liquiden a mes vençut. 

Quant aquest punt, hem d'assenyalar que encara que no es canvie el 

procediment de pagament i comptabilitat en el pressupost d'aquestes 

nòmines i complements, en la comptabilitat financera s'han d'imputar 

d'acord amb els principis comptables (en particular el de meritació) del 

Pla General de Comptabilitat Pública aplicable a la Generalitat. La 

comptabilitat financera ha de registrar totes les despeses meritades en 

l'exercici i el deute corresponent (nòmina i quotes de la Seguretat Social 

pendents de pagament en finalitzar l'exercici), i fer una estimació dels 

seus imports. Acceptem les seues consideracions pel que fa al seu reflex 

pressupostari. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'accepta parcialment l'al·legació i, en conseqüència, l'apartat 4.2.a) 
quedarà redactat així: 

a) La fiscalització realitzada ha posat de manifest el següent: 

- En 2015 s'han comptabilitzat despeses de personal de 2014 per import de 
30,1 milions d'euros, corresponents a les nòmines del personal substitut i 
d'atenció continuada dels Programes d'Assistència Sanitària de la 
Conselleria de Sanitat (PASCS); així com 70,5 milions d'euros de les quotes 
de la Seguretat Social a càrrec de la Generalitat, corresponents també als 
PASCS de novembre i desembre de 2014. 

- No s'han comptabilitzat despeses en concepte de la nòmina de substituts i 
atenció continuada dels PASCS de 2015 per import de 32,2 milions d'euros, 
ni la Seguretat Social a càrrec de la Generalitat corresponent a novembre i 
desembre per un import de 73,2 milions d'euros dels PASCS, pagat tot això 
en 2016. 

L'efecte net d'aquestes incidències sobre el resultat economicopatrimonial és de 
4,8 milions d'euros de despesa addicional en 2015, i els comptes per pagar del 
balanç a 31 de desembre de 2015 estan infravalorats en 105,4 milions d'euros. 

II. AL·LEGACIONS REBUDES EL PRIMER DE DESEMBRE DE 2016 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el primer de desembre de 2016 

realitzades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 

(CEICE) i se n'informa del següent: 
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Primera al·legació: 

Apartat 4.2.b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En relació amb el comentari de l'esborrany de l'Informe sobre la 

inexistència en la memòria del Compte de l'Administració d'informació 

sobre l'estimació del cost de sexennis dels docents interins, s'al·lega que 

aquesta informació va ser facilitada a la Sindicatura de Comptes. 

Sobre aquesta al·legació hem d'assenyalar que la informació del cost dels 

sexennis es va facilitar a la Sindicatura amb posterioritat a la remissió de 

l'esborrany d'al·legacions. No obstant això, atès que ja ens consta 

aquesta informació és convenient modificar l'últim paràgraf de l'apartat 

4.2.b) de l'Informe per incloure aquestes dades. 

Conseqüències en l'Informe: 

Els dos últims paràgrafs de l'apartat 4.2.b) quedaran redactats així: 

No obstant això, funcionaris interins han sol·licitat que se'ls abonés l'esmentat 
component retributiu, els anomenats "sexennis". Tot i que la CEICE els els 
denegava basant-se en l'esmentada norma, la resolució dels recursos interposats 
davant dels tribunals de Justícia ha donat la raó als recurrents, reconeixent el 
seu dret al cobrament de "sexennis" i obligant la Generalitat a pagar-los. La 
memòria del Compte de l'Administració no informa sobre aquesta qüestió, ni 
ofereix una estimació del risc contingent que representen els sexennis meritats a 
31 de desembre de 2015, que pogueren reconèixer els tribunals. 

El projecte de Llei de Pressupostos per a 2017, en la disposició addicional vint-i-
dosena recull finalment aquest dret als interins docents. La CEICE ens ha 
informat que s'estima el cost per a 2017 en sis milions d'euros i s'han inclòs els 
crèdits pressupostaris necessaris en el projecte de llei. Dita estimació correspon 
al reconeixement, a partir de maig, del primer sexenni per a tots els interins que 
poden tenir dret a percebre'l. 

Segona al·legació: 

Apartat 5.1.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En relació amb la conclusió d'absència de fiscalització prèvia en la 

creació de llocs docents exigida per l'apartat tercer A) de l'Acord de 24 

d'agost de 2012 del Consell, s'al·lega: 

- Els llocs de plantilla orgànica s'envien a fiscalització prèvia. La 

catalogació de llocs de primària es va remetre a fiscalització prèvia 
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el 15 de juny de 2016 i la de secundària està tramitant-se 

actualment. 

- Es fa referència als procediments de provisió de llocs de treball 

docents de caràcter temporal. 

- S'indica que la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, 

de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la 

Generalitat, especifica que la plantilla de llocs docents serà tramesa 

per al preceptiu informe de fiscalització prèvia, abans de la 

publicació en el DOCV. 

- S'indica com a exemple que la Resolució de 14 d'octubre de 2015 de 

la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es creen 

llocs treball docents de coordinació-assessorament tècnic va ser 

fiscalitzada prèviament. S'ha tramitat la resolució de catalogació 

d'aquests llocs en la plantilla orgànica que va ser fiscalitzada 

prèviament el 13 d'abril del 2016. 

-  Per la pròpia dinàmica de gestió, no es pot enviar a fiscalització 

prèvia la creació, modificació o amortització de llocs d'habilitats per 

a cobrir necessitats educatives durant el curs escolar quan es 

realitzen amb urgència. En el seu lloc es remetran a la Intervenció 

llistes cada sis mesos per a convalidar-los posteriorment. 

-  El Decret 56/2013, de 3 de maig del Consell, pel qual s'estableixen 

criteris generals per a la classificació de llocs de treball, i el 

procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de 

treball de l'Administració de la Generalitat, exclou el personal 

docent. 

De l'anàlisi de les al·legacions es dedueix que la Conselleria considera 

que efectivament és preceptiva la fiscalització prèvia en la creació, 

modificació o amortització de llocs docents. S'al·lega que en alguns casos 

(plantilla orgànica) s'envien a fiscalització prèvia els acords de creació, 

modificació o amortització de llocs docents, tot i que no se n'aporta 

documentació acreditativa. 

A més a més, en l'exemple que s'al·lega de la Resolució de 15 d'octubre 

de 2015 (creació de llocs docents assessors-coordinadors tècnics), 

s'indica que es va enviar a fiscalització prèvia, però tampoc no se 

n'aporta documentació. A més, posteriorment s'indica que la 

fiscalització de la resolució de catalogació d'aquests llocs es va fiscalitzar 

el 13 d'abril de 2016, quan ja havien estat proveïts temporalment en 

2015. 

D'altra banda, s'assenyala que en la creació de llocs docents habilitats 

per a cobrir necessitats durant el curs escolar no es remet a fiscalització 

prèvia, fet que corrobora el que hem expressat en l'esborrany de 
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l'Informe. S'indica que se solucionarà trametent llistes amb els llocs 

creats o modificats cada sis mesos. 

Quant a la no aplicació al personal docent del Decret 53/2013, estem 

d'acord, però això no té relació amb l'Acord de 24 d'agost de 2012, del 

Consell a què al·ludim en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació: 

Apartat 6.1 c) paràgraf 1 de l'esborrany de l'Informe 

Apartat 6.1 c) paràgraf 4 de l'esborrany de l'Informe 

Apartat 6.1.d) paràgraf 2 de l'esborrany de l'Informe 

Apartat 6.1.e) paràgraf 3 de l'esborrany de l'Informe 

Apartat 6.1.g) paràgraf 2 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En les al·legacions s'indica que la Conselleria està realitzant les 

actuacions oportunes amb diferents òrgans de la Generalitat per dur a 

terme les recomanacions incloses en l'esborrany de l'Informe, referides a 

implantació de l'administració electrònica, expedient electrònic, 

seguretat de la informació i mitjans personals. 

També s'estan duent a terme reunions amb les direccions territorials per 

a unificar criteris de gestió i s'han iniciat els tràmits per a elaborar d'un 

procediment de gestió dels permisos i perfils dels usuaris de REGPER. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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