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CulturArts Generalitat. Exercici de 2015 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE CULTURARTS GENERALITAT, CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2015 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 20 d'octubre de 2016 i 
n'informem el següent: 

Primera i tercera al·legació: 

Apartat 2,  pàgina 3, paràgraf 5è i apartat 6, pàgina 6, paràgraf 8è (apartat a) 
de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó que l'Entitat es justifica en 
el fet que l'informe d'auditoria es va rebre en CulturArts el proppassat 30 
de juny, raó per la qual es va resultar impossible realitzar la convocatòria 
i realitzar el consell de direcció perquè s'aprovaren els comptes anuals 
de l'Entitat dins del termini establit per la Llei 1/2013. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe. 

Segona al·legació: 

Apartat 4.1, pàgina 6, paràgraf 2n de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que no és responsabilitat seua que la Sindicatura de 
Comptes no haja rebut dins del termini la resposta de l'Advocacia de la 
Generalitat. Cal indicar que la falta de resposta a la nostra sol·licitud de 
confirmació enviada a l'Advocacia de la Generalitat, ha comportat una 
limitació al treball realitzat, ja que no s'ha pogut verificar l'existència de 
demandes o litigis que es poguessen trobar oberts a 31 de desembre de 
2015 i poguessen afectar els comptes anuals de CulturArts. 

En aquest mateix sentit, cal ressaltar que en la data de formalització 
d'aquest informe, ni l'Advocacia de la Generalitat ni CulturArts 
Generalitat han facilitat cap resposta a la sol·licitud tramesa. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe. 
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Quarta al·legació: 

Apartat 6, pàgina 7, paràgrafs 2n i 3r (apartats c i d) de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

Quant a la recomanació referida a la necessitat de sol·licitar a la 
Intervenció General de la Generalitat que dictamine sobre les normes de 
comptabilitat que ha d'aplicar en funció del que disposa l'article 126 de 
l'LHP, l'Entitat indica que  ja ha sol·licitat el dictamen del dit centre 
directiu. 

Pel que fa a la qüestió anterior, a l'escrit d'al·legacions s'adjunta la còpia 
d'un correu electrònic que el responsable del Departament de Gestió 
Econòmica de CulturArts va adreçar en data 12 de maig de 2016 a una 
direcció de la Intervenció General, en la qual es planteja el tema alhora 
que es refereix a unes ordres verbals rebudes de la Direcció General del 
Sector Públic. 

Considerem que el director general de l'Entitat hauria d'haver plantejat 
una qüestió de tanta transcendència a l'interventor general de la 
Generalitat. La prova que la via no ha sigut la més adequada és que la 
sol·licitud, a la data de formalització d'aquest informe, no ha rebut 
contestació. 

Sobre la creació  i posterior provisió de la plaça d'auditor intern prevista 
en l'article 11 del Reglament d'Organització i Funcionament de 
CulturArts, en l'escrit d'al·legacions s'informa que està elaborant-se una 
relació de llocs de treball en la qual està previst crear aquest lloc de 
treball. Per tant, en la mesura que la situació posada de manifest en 
l'informe no s'ha resolt, es considera adient mantenir la recomanació. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa modificar el paràgraf tercer de la pàgina 7 de l'esborrany de 
l'informe (apartat c) que quedaria redactat de la manera següent: "La 
Direcció General de CultuArts ha de sol·licitar formalment a la 
Intervenció General de la Generalitat que dictamine sobre les normes de 
comptabilitat que ha d'aplicar en funció del que disposa l'article 126 de 
l'LHP (apartat 1 de l'apèndix 1)". 
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Cinquena al·legació: 

Apartat 3 de l'apèndix 1, pàgina 13, paràgrafs 5è i 6è de l'esborrany de 
l'Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó que l'Entitat manifesta 
que el que s'exposa en l'Informe de fiscalització és correcte i que 
actualment s'ha iniciat  un procés de licitació que, tal com suggereix la 
Sindicatura de Comptes serà únic i generalitzat per a tots els recintes i 
esdeveniments que organitze CulturArts. 

Cal indicar que CulturArts no ha aportat documentació d'aquesta nova 
circumstància i que la situació posada de manifest en l'informe de 
fiscalització continua vigent en l'actualitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe. 

Sisena al·legació: 

Apartat 3 de l'apèndix 1, pàgina 14, paràgrafs 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de 
l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó que l'Entitat qüestiona que 
els ingressos obtinguts per la venda d'entrades hagen de classificar-se 
com a preus públics. En aquest context, s'informa que se'n sol·licitarà un 
informe a l'Advocacia de la Generalitat i a la Direcció General de Tributs. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe.  

Setena al·legació: 

Apèndix 2, pàgina 17, paràgraf 5è (apartat c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que en l'exercici 2016 s'ha sol·licitat en termini 
l'autorització de la massa salarial, encara que la Direcció General de 
Pressupostos ha comunicat que no l'autoritzarà fins que no estiga aprovada la 
relació de llocs de treball. En aquest context, cal dir que CulturArts no ha 
facilitat la documentació sobre la circumstància expressada i que, en 
qualsevol cas, l'exercici fiscalitzat ha sigut 2015. 
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Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe. 

Vuitena al·legació: 

Apèndix 2, pàgina 17, paràgraf 8è (apartat f) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Entitat justifica que no cal comptar amb un manual o instruccions 
internes que detallen les comprovacions que han de dur-se a terme 
durant tot el procés de concessió i justificació de les subvencions, ja que 
les convocatòries de les diferents ajudes indiquen els requisits necessaris 
per a la presentació de sol·licituds, i també que en el servei d'ajudes i 
subvencions hi ha un full de seguiment de cada expedient, segons 
matèries i modalitats. 

En aquest sentit, cal destacar que el que recomanem és concretament 
que es done un major rigor als processos de revisió que realitza l'Entitat, 
i plasmar-lo en un manual o instruccions internes que, a més d'englobar 
els controls que ja realitza, incorpore comprovacions addicionals. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

 

 

 

 

ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015 

S'han analitzat les al·legacions rebudes en data 28 de novembre de 2016 i 
n'informen el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 4.1 c) pàgina 7, paràgrafs 3r i 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Entitat indica que la 
pràctica totalitat dels convenis subscrits són convenis urbanístics, que 
no s’han d’inscriure en el Registre de Convenis de la Generalitat. 

S’ha fet evident que un nombre reduït de convenis no urbanístics ha 
significat en el passat haver d’incórrer en pèrdues elevades, mentre que 
la crisi econòmica ha portat a l’incompliment de la majoria de convenis 
urbanístics, circumstància que també està afectant els resultats de 
l’Entitat. 

En conseqüència, és imprescindible que l’Entitat elabore un registre 
intern de convenis que incloga tots els subscrits, ja siguen urbanístics, 
interadministratius o d’un altre tipus, que permeta conéixer amb detall 
totes les obligacions i compromisos a què s’enfronta l’Entitat en el futur i 
que pose en evidència de manera suficient i adequada impacte eventual 
dels convenis sobre el valor dels actius i passius, com també sobre els 
resultats de l’Entitat. 

Des del dia 14 d’octubre de 2014, l’Entitat està obligada a inscriure en el 
Registre de Convenis de la Generalitat tots els convenis que subscriga, 
excepte els exclosos expressament en l’article 5.2 del Decret 176/2014, de 
10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga 
la Generalitat i el seu registre. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Segona i tercera al·legacions: 

Apartat 4.1 d) pàgina 7, paràgrafs 5é i 6é, pàgina 8, paràgraf 1r de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Entitat defensa que la valoració de determinades existències obtinguda 
internament o mitjançant informes comercials externs no diferiria del 
valor que resultaria d’haver-la obtinguda  mitjançant una taxació pericial 
independent que hagués aplicat els criteris de valoració de l’Ordre 
ECO/805/2003 i, a més, hauria representat un major cost econòmic. 
Aquestes al·legacions són similars a les presentades a l’informe de 
fiscalització de l’exercici 2014. 

Es considera que la valoració de les existències referides, el valor de les 
quals en llibres suma 63.024.428 euros, import equivalent al 45% del total 
de l’epígraf “Existències” de l’actiu corrent del balanç, s’hauria d’haver 
realitzat per experts independents per les raons que tot seguit 
s’indiquen. 

Segons el que figura en l’apartat 2.a) de la consulta 7 del BOICAC número 
80, en aplicació del principi de prudència, el valor raonable s’ha de 
considerar com la millor estimació del valor net realitzable, el qual 
serveix de referència per al càlcul de la deterioració de les existències 
d’una entitat immobiliària. El valor raonable és l’import al qual 
negociarien parts interessades, degudament informades i en condicions 
d’independència mútua. En aquest context, interessades i degudament 
informades signifiquen que tant el venedor com el comprador estan 
informats bàsicament sobre la naturalesa i característiques de l’actiu, el 
seu estat, mercat, etc. I cal afegir que el mercat immobiliari està afectat 
per múltiples circumstàncies, entre les quals es troben nombroses 
disposicions legals de caràcter urbanístic que poden afectar-ne de 
manera duradora o irreversible la valoració. 

Les tècniques de valoració que proporcionen la millor estimació del valor 
raonable són aquelles que han demostrat ser les més realistes sobre el 
preu d’un bé immoble, preferentment aquelles que habitualment 
utilitzen els participants en el mercat; és a dir, la que es deriva de 
l’aplicació de l’Ordre ECO/805/2003, amb independència que la seua 
realització no es trobe entre les finalitats obligatòries d’aquesta norma. 
En aquest context, la mateixa Entitat va utilitzar aquesta tècnica per a la 
valoració en l’exercici 2014 de les obres de l’edifici en construcció sobre 
la parcel·la R-03 del “Sector La Torre” de València. 

No es demostra que la valoració obtinguda pels informes comercials 
externs no diferiria de la resultant de l’aplicació de l’esmentada Ordre 
ECO/805/2003. D’altra banda, el major cost de realització de taxacions 
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pericials independents és la conseqüència normal d’estar exercint una 
activitat de promoció i construcció en un escenari de crisi econòmica. 

En definitiva, es tracta d’utilitzar un valor de mercat independent i fiable 
que evite una volatilitat comptable artificial en les xifres del balanç i del 
compte de pèrdues i guanys, i el perjudici consegüent a la imatge fidel 
dels comptes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’informe. 

Quarta al·legació: 

Apartat 4.1 f), pàgina 8, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

No s’ajusta al principi de prudència el criteri seguit per l’Entitat de 
reconéixer el deteriorament d’aquestes existències quan s’ha decidit 
sol·licitar la desestimació de l’actuació, amb la resolució consegüent del 
conveni urbanístic. L’evidència obtinguda posa de manifest que ja s’ha 
produït el deteriorament del 100% del seu cost en més de la meitat de les 
30 actuacions en sòl municipal i que tots els convenis han entrat en 
causa de resolució per incompliment d’obligacions i terminis, com a 
conseqüència de la crisi econòmica. 

Amb independència de les suspensions que pogueren haver sigut 
aprovades, el principi de prudència exigeix que es produïsca el 
deteriorament d’aquests actius quan entren en causa de resolució, atés 
que s’han alterat substancialment les circumstàncies que portaren a 
signar-los com a conseqüència de l’existència de multitud d’incerteses. 
Entre aquestes, cal destacar: la falta de finançament d’EIGE per a acabar-
los, la falta de demanda d’habitatge, la modificació de la normativa 
urbanística, la situació litigiosa del planejament i l’elevat temps 
transcorregut. Aquestes circumstàncies comporten una probabilitat 
elevada que, finalment, no siga possible recuperar els actius. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació: 

Apartat 4.1 k), pàgina 9, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Entitat indica 
l’existència d’una diferència de criteri comptable pel que fa a la 
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classificació com a actiu corrent de determinats deutes de la Generalitat, 
circumstància ja coneguda durant el treball de fiscalització. 

En els informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
corresponents als exercicis 2012 a 2014, ja es considerava que la dita 
classificació no era conforme a la normativa comptable, opinió que es 
confirma en l’informe relatiu a l’exercici 2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació: 

Apartat 4.1 m), pàgina 9, paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

No es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó que l’Entitat indica 
l’existència d’una diferència de criteri comptable. 

La norma 6a balanç de les normes d’elaboració dels comptes anuals del 
Pla General de Comptabilitat, estableix que s’han de classificar com a 
passius corrents aquells que l’empresa espera liquidar en el seu cicle 
anual d’explotació o el venciment o extinció dels quals s’espera que es 
produïsca en el termini màxim d’un any. En conseqüència, la 
classificació presentada per l’Entitat no és conforme a la normativa 
comptable, per què aquest passiu supera el cicle normal d’explotació. 

Conseqüències en l’informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació: 

Apartat 4.1 n), pàgina 9, paràgraf 5é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Entitat justifica que no va disposar del tancament definitiu de la 
comptabilitat de Cabanyal-Canyamelar, SA, fins el mes de juny de 2016. 

Els comptes anuals d’aquesta entitat participada figuren formulats en 
data de 30 de març de 2016, un dia després de la data de formulació dels 
comptes anuals d’EIGE, de manera que l’Entitat hauria d’haver conegut 
els seus resultats negatius, atés que la seua directora general era vocal 
de l’esmentada societat de capital participada. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació: 

Apartat 4.1 p), pàgina 10, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quan en la consulta del BOICAC referida en l’al·legació s’indica que són 
inversions immobiliàries els actius no corrents que siguen immobles i 
tinguen com a finalitat obtenir rendes, se n’exclouen aquelles rendes 
derivades del seu ús per a la producció de serveis diferents del lloguer. 

Les rendes que l’Entitat obté de la instal·lació del “Pàrquing Luceros" 
deriven d’un contracte de gestió de servei públic i els de l’estació 
marítima de Dénia són una explotació d’instal·lacions portuàries 
mitjançant concessió administrativa. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació: 

Apartat 5.1 b), pàgina 12, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L'Entitat detalla en l'escrit d'al·legacions els antecedents que motivaren 
l'absència de licitació i contractació del servei rebut, circumstàncies 
conegudes quan es va redactar l'Informe de fiscalització i que no afecten 
les conclusions que s'hi expressen. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació: 

Apartat 6 c), pàgina 13, paràgraf 6é de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Entitat informa que l’incompliment legal va ser esmenat el 13 de 
setembre de 2016. Aquesta circumstància era coneguda quan es va 
redactar l’Informe de fiscalització i encara que no afecta les conclusions 
d’aquest, que es refereixen a l’exercici 2015, seria convenient recollir-la 
de manera expressa. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar el paràgraf sisé de la pàgina 13 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: “c) En l’exercici 2015 
l’Entitat no havia designat un responsable de seguretat de la informació, 
encara que cal fer constar que aquest incompliment s’ha resolt en data 
13 de setembre de 2016 (apartat 20 de l’apèndix 1 de l’Informe)". 

Es proposa, així mateix, modificar la redacció actual del paràgraf 7é de la 
pàgina 43 de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, que continua en la 
pàgina següent, que quedaria amb la redacció següent: En l’exercici 2015, 
en el mateix sentit que es va indicar en l’informe de l’exercici anterior, l’Entitat 
continuava sense designar un responsable de seguretat de la informació, en 
contra del que es disposa en l’article 12 del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, 
pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració 
electrònica i en l’article 109 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Cal fer notar, però, 
que es té constància que s’ha designat el responsable esmentat en data de 13 de 
setembre de 2016. 



 

 

 

 

 

 

ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2015 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 10 de novembre de 2016 i hi 
informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6, pàgina 5, paràgraf setè de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació efectuada no contradiu el que assenyala el nostre Informe, i 
entén l’Entitat que les diferències posades de manifest no es consideren 
significatives. 

Conseqüències en l’Informe 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació: 

Apartat 7.d, pàgina 6, paràgraf quart de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Atenent la nostra recomanació i corroborant la situació descrita, l’EPSAR 
ens informa de l’inici d’actuacions el 2016 que tendeixen al cobrament o 
la dotació de provisions per aquests deutes, fet que indicarem en el 
nostre Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el següent paràgraf a l’apartat 7.d de l’Informe: 

“L’Entitat en al·legacions indica que el 2016 s’han iniciat les actuacions 
pertinents amb els deutors per a cobrar aquests deutes o, si és el cas, 
dotar les oportunes provisions”. 
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Tercera al·legació: 

Apartat 7.e, pàgina 6, paràgraf cinquè; i apèndix 2.a, pàgina 12, paràgraf 
quart de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La informació facilitada en al·legacions confirma el que assenyala el 
nostre Informe, però assenyalen la inviabilitat del compliment de la 
recomanació com a conseqüència de la insuficiència de mitjans 
personals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el següent paràgraf a l’apartat 7.e de l’Informe: 

“Quant a això, l’Entitat assenyala en al·legacions que la insuficiència de 
mitjans personals que pateix fa inviable complir aquesta recomanació, ja 
que no té el personal mínim suficient necessari per tal que es puguen 
segregar aquestes funcions”. 

Afegir el següent paràgraf a l’apartat a de l’apèndix 2: 

“Com hem indicat en l’apartat 7.e d’aquest Informe, l’Entitat indica que 
la insuficiència de mitjans personals que pateix fa inviable complir 
aquesta recomanació”. 

Quarta al·legació: 

Apartat 7.f, pàgina 6, paràgraf sisè; i apèndix 2.b, pàgina 12, paràgraf cinquè 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació corrobora el que assenyala el nostre Informe, i indica que és 
conseqüència del context de restriccions pressupostàries i la 
impossibilitat legal d’incrementar la plantilla. En aquest sentit, el Consell 
d’Administració de l’Entitat va adoptar un acord de suport a les 
actuacions en la matèria inclourem en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el següent paràgraf a l’apartat 7.f de l’Informe: 

“En al·legacions, l’Entitat ens informa de l’acord adoptat pel Consell 
d’Administració amb data 30 de març de 2016 de donar suport a les 
pretensions de l’EPSAR quant a la nova RLT amb increment de massa salarial de 
150.000 euros, i a la sol·licitud d’augment de plantilla”. 

Afegir el següent paràgraf a l’apartat b de l’apèndix 2: 
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“Com indiquem en l’apartat 7.f d’aquest Informe, en al·legacions, 
l’Entitat informa de l’acord adoptat pel Consell d’Administració amb data 
30 de març de 2016 de donar suport a les pretensions de l’EPSAR quant a la 
nova RLT amb increment de massa salarial de 150.000 euros, i a la sol·licitud 
d’augment de plantilla”. 

Quinta al·legació: 

Apartat b de l’apèndix 1, pàgina 7, paràgraf sisè de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Entitat justifica la situació novament en la manca de personal i en la 
normativa que regeix aquest tipus de finançament. 

Conseqüències en l’informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació: 

Apartat c de l’apèndix 1, pàgina 7, paràgrafs setè i vuitè de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

La informació facilitada per l’Entitat no aporta novetat sobre els fets 
posats de manifest en el nostre Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació: 

Apartat d de l’apèndix 1, pàgina, 7, paràgraf novè, i pàgina 8, paràgraf tercer 
de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació reitera els comentaris que ja ha efectuat l’Entitat en exercicis 
anteriors quant als criteris d’adjudicació en el procediment contractual 
que indiquem en el nostre Informe. 

En aquest sentit, com ja hem indicat en els nostres informes, la inclusió 
en els plecs de múltiples criteris, subcriteris i limitacions, tant en la part 
tècnica com en l’econòmica, amb l’objectiu de facilitar l’exclusió 
d’ofertes en els procediments oberts de contractació, actuen en contra de 
la concurrència en la licitació, l’eficient utilització dels fons públics, la 
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lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa que persegueix l’article 1 del TRLCSP. 

D’altra banda, com indica l’article 109.4 de l’esmentat text legal, en 
l’expedient ha de justificar-se adequadament l’elecció dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació: 

Apartat e de l’apèndix 1, pàgina 8, paràgraf segon de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

Com ja hem comentat en la setena al·legació, la informació facilitada per 
l’Entitat és reiterativa i no aporta cap novetat sobre el criteri hi té 
aquesta Institució i que hem posat de manifest en els nostres informes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació: 

Apartat e de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 
cinquè 

Comentaris: 

Atés que la demora en el termini puja a dos dies, acceptem les 
explicacions facilitades per l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix l’apartat lletra e de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe i 
es renumeren els apartats. 

Desena al·legació: 

Apartat f de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, últim paràgraf 

Comentaris: 

L’al·legació confirma el que assenyala en nostre Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació: 

Apartat f de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf 
tercer 

Comentaris: 

L’Entitat no comparteix el que manifesta el nostre Informe, però 
tanmateix reconeix que s’estan realitzant actuacions que tendeixen a 
corregir aquesta situació. Aspecte que assenyalarem en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el següent paràgraf a l’apartat 7.f de l’apèndix 1 de l’esborrany de 
l’Informe: 

“En aquest sentit, l’Entitat ens indica en al·legacions que s’estan realitzant 
actuacions que tendeixen a la seua progressiva integració de forma que es 
reduïsca paulatinament el tractament manual de la informació i se substituïsca 
per procediments automatitzats”. 

Dotzena al·legació: 

Apartat f de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf 
cinquè 

Comentaris: 

La informació facilitada en al·legacions no modifica el que assenyala el 
nostre Informe i reconeix que els deutors i la seua antiguitat només és 
possible de conèixer-los de forma extracomptable. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació: 

Apartat g de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgrafs 
cinquè a setè 

Comentaris: 

Ens indiquen que en el pròxim exercici solucionaran les incidències 
posades de manifest. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el següent al paràgraf sisè de l’apartat g de l’apèndix 1 de 
l’esborrany de l’Informe: 

“Quant a això, l’EPSAR ens comunica en al·legacions que a partir de la 
data actual lliuraran a la Sindicatura l’Informe en els termes que ens han 
indicat."  
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Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, EJERCICIO 2015

Primera alegación

Apanado 4 Fundamentos de la opinión con salvedades (Pág. 4)

Respecto de las Instrucciones de Contratación:

a) A pesar de que no se regula en las instrucciones, desde el mes de noviembre de 2014 FGV
publica la formalización de los contratos en la Plataforma de la GVA, por lo que se cumple la
legalidad.

b) La obligatoriedad establecida en el artículo 13.2 a), Decreto Ley 1/2011 es interpretada por
esta Entidad y consultada a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación, para los
contratos no menores, ya que para estos últimos el RDL 3/2011 en su artículo 111 determina
que: ‘~.. la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente”. No obstante en el nuevo proceso de adquisiciones
aprobado con fecha ide abril de 2015 el umbral que se establece para la obligatoriedad del
informe de necesidad se fija en los 6.000€.

Con carácter general en los expedientes revisados (pág. 5):

c) El órgano de Contratación aprueba expresamente los pliegos en la Resolución de licitación,
no obstante desde FGV se está preparando la licitación para implementar el proceso de firma
electrónica con objeto de facilitar la firma de todos los documentos que contiene el
expediente de contratación.

d) En la resolución de aprobación de los expedientes se indica siempre el procedimiento
elegido, que por regla general es el procedimiento abierto, en aras a una mayor
transparencia y concurrencia, solo se exceptúa para aquellos casos en que por razones de
propiedad tecnológica solo pueden ser adjudicados a una empresa, según lo establecido en
los artículos 170.d) del TRLCSP y en el artículo 59.2, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre
procedimientos de contratación del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
yen esos casos el propio texto de los artículos ya explica el por qué. No obstante a partir del
cuarto trimestre del ejercicio 2016 introduciremos en las resoluciones de licitación, que la
razón de la elección del procedimiento abierto se encuentra es obtener una mayor
concurrencia y transparencia.

e) A partir del cuarto trimestre del ejercicio 2016 se indicará la existencia de las mejoras
detalladas en el pliego de cláusulas administras, en los anuncios de licitación.



En determinados expedientes de la muestra revisada (pág. 5):

f) Expediente 15/021 — La justificación de la división por lotes, se encontraba en pdf en SAP,
pero no físicamente en el expediente de contratación. Se adjunta a las presentes alegaciones
(Anexo 1).

g) Expediente 15/002 — Los servicios a realizar se encuentran detallados en el pliego técnico, el
informe de necesidad es un resumen de los servicios a contratar. No obstante durante el
ejercicio 2015 se elaboraron plantillas de los diferentes documentos que constan en un
expediente de contratación (Informe de necesidad, de solvencias, de valoración de ofertas
técnicas, económicas....). Se adjunta a las presentes alegaciones el modelo del informe de
necesidad (Anexo II).

h) Expediente 15/031 — Como se habrá podido comprobar en la revisión del resto de los
expedientes, no es habitual la utilización de los criterios tal y como están establecidos en el
pliego que rigió esta licitación. Por otra parte en el informe de valoración se detalla más
claramente cómo se han obtenido las puntuaciones.

i) Fraccionamiento indebido - La Sindicatura no indica de que contratos se trata, por lo que es
imposible realizar alegaciones al respecto. No obstante desde esta Entidad se pone de
manifiesto que la contratación de distintos objetos, en tiempos diferentes y con las
correspondientes peticiones y valoraciones de ofertas, a un mismo adjudicatario no supone
vulneración de ningún precepto legal, así como aquellas que se realizan por razones de
propiedad tecnológica, sobre objetos de contratación diferentes. Así mismo los contratos
menores para el suministro de gasóleo que se realizaron a principio de 2015, ya quedaron
resueltos con la suscripción del Acuerdo Marco.

Segunda alegación

Apanado 7—Recomendaciones (Pág. 6)

a) Recomendaciones de informes anteriores que están pendientes de implantación

a.1) Contenido de las instrucciones
- Como ya se indica en el apartado 4 c), FGV se está preparando la licitación del

proceso de firma electrónica con objeto de facilitar la firma de todos los
documentos que contiene el expediente de contratación.

- Diferentes aspectos de las instrucciones de contratación podrían concretarse
con mayor precisión, de hecho las mismas estaban en proceso de modificación
cuando recibimos el anteproyecto de la nueva Ley de contratos, revisado el
mismo la conclusión a la que llegamos es a la innecesariedad de preparar
normas internas de contratación (instrucciones), para ello nos basamos en los
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futuros artículos 3l6y 317 de la nueva Ley, que a diferencia de su equivalente
actual (art. 190 y 191) re9ite en bloque la regulación de los contratos de los
poderes adjudicadores que no posean la naturaleza de Administraciones
Públicas a determinadas secciones y capítulos de la ley cuando el actual artículo
191 dice expresamente que había que preparar normas internas de
contratación.

- Como ya se informó en las alegaciones del ejercicio anterior, en las instrucciones
consta la regulación de las prórrogas en su punto 16. “Plazo de duración de los
contratos: el contrato podrá prever prórrogas siempre que se hayan tenido en
cuenta en la licitación y no se alteren las características de la prestación...”

- Actualmente ya se está publicando en dicho diario.
- La contestación a este punto es la misma que la contemplada en el apartado

segundo (a.1).

a.2) Perfil del contratante (Pág. 7)
- Como ya se indica en el apartado 4 c), FGV se está preparando la licitación del

proceso de firma electrónica con objeto de facilitar la firma de todos los
documentos que contiene el expediente de contratación.

- Todas las funciones del perfil las realizan entre los técnicos que se detallaron en
el ejercicio anterior, se adjunta de nuevo el manual (Anexo III).

a.3) Expedientes de contratación (Pág. 7)
- Desde esta Entidad se pone de manifiesto que dichas medidas ya se están

adoptando desde hace varios ejercicios, como así se desprende de los
expedientes revisados.

- La Sindicatura no hace referencia a los expedientes a los que se refiere y que
documentación es la que no se contiene, al igual que en el punto anterior de la
revisión de los expedientes efectuada por dicho organismo no se refleja la falta
de documentación necesaria para su adecuada tramitación o control, como así
se desprende del Apéndice de su informe.

b) Recomendaciones adicionales(Pág. 7)

~ b.1) Registro de Contratos

- Desde FGV se comunican junto con las formalizaciones las modificaciones o
variaciones de los contratos, y se trabaja con gran esfuerzo para realizarlo en el
plazo previsto por la normativa aplicable. En esta línea la Guía de adquisiciones
que fue aprobada junto con el Proceso de adquisiciones con fecha 1 de abril de
2015 introdujo un documento informativo a los responsables de contratos de
las obligatoriedades existentes en cuanto al registro de contrato indicándoles
forma y plazo para tramitar la documentación de los contratos que dependen
de ellos.



Tercera alegación

ÁPEN DICE

4. Contratación ejercicio 2015

4.1 Suministro legal de información contractual - Pág. 11—22 párrafo

En cuanto a la información remitida al ROCG, se ha reducido considerablemente las comunicaciones
fuera de plazo según la orden reguladora. No obstante como ya hemos indicado anteriormente desde
FGV se trabaja con gran esfuerzo para realizarlo en el plazo previsto por la normativa aplicable. En
esta línea la Guía de adquisiciones que fue aprobada junto con el Proceso de adquisiciones con fecha
1 de abril de 2015 introdujo un documento informativo a los responsables de contratos de las
obligatoriedades existentes en cuanto al registro de contrato indicándoles forma y plazo para
tramitar la documentación de los contratos que dependen de ellos.

Cuarta alegación

6. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización

6.2. Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía
(Pág. 15)

La Sindicatura no detalla que 12 contratos tienen un valor estimado superior al legalmente
establecido para la aplicación del procedimiento negociado sin publicar por razón de su cuantía, pero
realizando una búsqueda en el registro de Contratos determinamos que deben de ser los que se
detallan a continuación:

3 5478 2015 15/064 Swtiitiltrol 390.244,00 Negociado (R013/2011).PorralonettÉcniCaI..rtlstlalonlotll 1 390.244,00 Cont,atoNOMenor
4 6236 2015 35 063 Suministros 379.155,73 Negociado (RDL3IIOII). Porrazoa’ien teo.Icas.artistlcaso nioti, 1 379.135,73 Contrato NOntenor

¿7 6242 2015 13/002 SuminIstros 292.158,58 Negociado (ROt3/2011). Porruones técn,cas,artkticas o ntotis 1 292258,54 contrato NOMenor

15 2245 2013 14 131 Suministros 282.813.00 NegociadO (801. 3/2031). COntlat000adwdlcado en procediml, 1 28274536 contrato NoMenor
‘17 6482 2013 15 128 Sereicioa 217.500,00 Negociado (ROL 3/2011). Porrazonen técnlcaaañjiticaso mcli. 217.500,00 Contrato NOMenor

:38 5735 2015 33 102 Suminhntros 145.325.00 Negociado (ROL 312031). Porrazonet t4cnicat.~rtistIc.to motl, 1 1 .125,00 Contrato NoMinar
53 6608 2013 13/328 ServicIos 105.734,20 Negociado (ROt.3/2011). Porratonses t4cnlcat,srtittiai o monIs 1 105.714.20 contrato NoMenor

:54 2524 2015 15/003 Swntinlntros 100.~,00 Negociado (ROL 3/2031). Por razonen técnlcai.arttstlcato mCta, i 100.000,00 contrato NOMenor
92 2522 2015 14/129 Sumittiotroa 96.616,00 Negoci6do (ROL 3/2031). Porrnonen tócnlcas,a,t(atiato mcli, 1 85.300,00 Contrato NOMenor
54 2194 2015 14/lIS Suminitlros 76.725,0 Negociado (ROL 5(2031). Porrszonet téoiIcit,artisttcato moti, 1 16.725.30 Contrato NOMCOOr

.83 2222 2013 141132 Servicios 66.925.00 Negociado (R0L3/2011). Porrnoeses téogat,anlsttcaso monIs 1 66.925,00 Contrato NoMinar
‘84,,, 6770 2015 35/312 Suminlstron 86.255,25 NegOciado (ROL 312031). Porraztnes tÉo’aicat.arttltlcaso motl, 3 64.350,20 contrato NoMenor
‘57 Total 2206.043,03 1~.

En dicho caso, esta Entidad manifiesta que la aplicación del procedimiento negociado no se realiza
en base a sus cuantías, sino a sus especificaciones técnicas en relación con lo dispuesto
170.d) del TRLCSP.

en el artículo
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En cuanto a no quedar acreditada la negociación en base al artículo 169.1 del TRLCSP, dicho precepto
se refiere a los negociados cuando haya divçrsos candidatos, no cuando hay uno por razones
tecnológicas. Por ello si en los informes de valoración de ofertas no aparece ninguna negociación, es
que el licitador ha aceptado las condiciones íntegras del pliego como así se desprende de su oferta.

6.3. Seguimiento de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores. (pág.16)

- Expediente 07/018. Ver Anexo IV

- Expediente 04/049 Ver Anexo IV

- Expediente 13/070 - El retraso en la firma de los documentos descritos se debió a una falta
de acuerdo inicial de las mediciones, en el momento que fue resuelta dicha discrepancia
fueron suscritos por ambas partes.

6.5. Convenios de colaboración. (pág.17)

En base a lo establecido en el artículo 17.1 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por
el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, desde esta entidad se entiende
que la obligatoriedad de inscripción corresponde a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.

Valencia, 19 de octubre de 2016

Director de Gestión Jefa Área Económica

Vicente Alcaide Duval Begoña Salvador Grande



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2015 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2015 

Primera al·legació: 

Versa sobre tots els paràgrafs de l’apartat 4 “Fonaments de l’opinió amb 
excepcions”. 

Respecte al paràgraf a) 

Comentaris: 

Publicació de la formalització. L’al·legació no discuteix l’excepció de la 
Sindicatura, referit a què les instruccions de contractació no regulen 
aquest aspecte. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte al paràgraf b) 

Comentaris: 

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte. FGV al·lega que el 
seu criteri és que la dita justificació només és obligatòria per als 
contractes no menors i menciona una consulta que no aporta. La 
Sindicatura, a falta de disposició vinculant quant a això, menciona 
aquest requisit com disposa la norma reguladora, el Decret Llei 1/2011. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte al paràgraf c) 

Comentaris: 

Aprovació dels plecs. FGV al·lega que aprova expressament els plecs, 
però la Sindicatura observa que en la pràctica no queda evidència 
documental de la dita aprovació. De fet, FGV també indica que està 
licitant el procés de signatura electrònica, cosa que permetrà resoldre 
aquesta excepció. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Respecte al paràgraf d) 

Comentaris: 

FGV només fa referència a l’elecció del procediment i quan aquest és 
l’obert. No comenta res sobre la resta de les qüestions importants que 
constitueixen l’excepció de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte al paràgraf e) 

Comentaris: 

L’al·legació és informativa i confirma el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte al paràgraf f) 

Comentaris: 

L’Entitat aporta la documentació justificativa de la divisió per lots. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina l’excepció f) de l’apartat 4. 

Respecte al paràgraf g) 

Comentaris: 

FGV narra en la seua al·legació una justificació que no parla dels 
requisits legals incomplits que es detallen en l’excepció de l’Informe. 
D’altra banda, adjunta el seu model d’”informe de necessitat”, que 
tampoc no salva la incidència assenyalada per la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

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



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2015 

 

Respecte al paràgraf h) 

Comentaris: 

En aquesta al·legació, FGV manifesta que no és habitual la utilització dels 
criteris tal com estan establits en el plec. Aquesta Sindicatura no comparteix 
els raonaments de l’al·legació d’FGV, i hi considera important assenyalar 
que la seua adequada determinació dels criteris d’adjudicació, de la seua 
ponderació i valoració, és un dels elements essencials per a garantir 
l’aplicació dels principis fonamentals de la contractació pública que es 
detalla en l’article 1 del TRLCSP, especialment el de lliure concurrència. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte al paràgraf i) 

Comentaris: 

Quant al fraccionament indegut dels contractes, FGV indica que no pot 
presentar al·legacions ja que desconeix els contractes als quals es 
refereix l’Informe. S’hi ha d’indicar que els dits contractes van ser 
facilitats per la mateixa Entitat i que les incidències detectades per la 
Sindicatura van ser discutides amb els responsables d’FGV en el curs de 
la fiscalització. I quant al subministrament de gasoli, l’acord marc es va 
subscriure el desembre de 2015, per la qual cosa s’entén que el reiterat 
fraccionament d’aquests contractes no tindrà ja cap justificació a partir 
de la dita data. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Versa sobre les recomanacions de l’apartat 7 de l’Informe. 

Respecte a la recomanació a.1) 

Comentaris: 

Quant a les instruccions de contractació, FGV informa sobre les accions 
actuals o projectades per a complir amb les recomanacions de la 
Sindicatura. Quant a les pròrrogues, l’al·legació és correcta i s’admet. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina la referència a la falta de regulació de les pròrrogues. 
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Respecte a la recomanació a.2) 

Comentaris: 

L’al·legació d’FGV sobre les funcions del perfil en el manual de 
procediments és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina el segon aspecte de la recomanació a.2). 

Respecte a la recomanació a.3) 

Comentaris: 

En primer lloc, FGV al·lega que les mesures que recomanava l’Informe ja 
s’estan adoptant des de fa alguns exercicis com així es desprén dels 
expedients revisats. Hi cal indicar que el que ha comprovat aquesta 
Sindicatura després de la revisió dels expedients no és precisament el 
que al·lega l’Entitat, sinó més aviat que les incidències que detalla la 
recomanació continuen vigents. 

Quant als expedients que no contenen tota la documentació requerida i 
necessària per a la seua adequada tramitació i control, s’ha d’indicar que 
es tracta de contractes que van ser facilitats per la mateixa Entitat i que 
les incidències detectades per la Sindicatura van ser discutides amb els 
responsables d’FGV en el curs de la fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte a la recomanació b.1) 

Comentaris: 

L’al·legació és merament informativa i no contradiu el contingut de la 
recomanació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

L’al·legació repeteix la informació aportada sobre la recomanació b.1) de 
l’apartat 7. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Respecte a l’apartat 6.2 de l’apèndix “Contractes adjudicats mitjançant 
procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia” 

Comentaris: 

La part de l’al·legació que tracta sobre els 12 contractes és correcta i 
s’accepta. 

Quant a la necessitat de negociar les condicions del contracte, FGV 
al·lega que l’article 169.1 del TRLCSP només és aplicable quan hi haja 
diversos candidats. Hi cal assenyalar que el que estableix el dit precepte és 
negociar les condicions del contracte amb un o diversos candidats, ja que al 
capdavall és la negociació la característica essencial d’aquest 
procediment. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina l’última frase del segon aspecte de l’apartat 6.2. 

Respecte a l’apartat 6.3 de l’apèndix “Seguiment de contractes adjudicats en 
exercicis anteriors” 

Comentaris: 

L’al·legació és merament informàtica, fins i tot amb les dades de l’annex 
que adjunta. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Respecte a l’apartat 6.5 de l’apèndix “Convenis de col·laboració” 

Comentaris: 

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

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix l’última frase del paràgraf de l’apartat 6.5. 
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Núm : 201604485 ENTRADA 

Valencia, 23 de noviembre de 2016 

En relación al borrador del informe de fiscalización del IVF del ejercicio 2015, remitido 

por la Intervención General de la Generalitat, para la formulación de alegaciones, le 

informo que pese a no apreciar la necesidad de efectuar ninguna alegación, esta 

Dirección General considera conveniente hacerle llegar los siguientes comentarios que, 

en su mayor parte, se constituyen en compromisos de mejora y, en otros, son 

aclaraciones respecto a alguno de los aspectos enunciados. 

1.- Apartado 4.1, párrafo a) 

El IVF va a publicar su perfil de contratante únicamente en la Plataforma de 

Contratación de la Generalitat, que en un futuro inmediato será la Plataforma de 

Contratación del Estado, manteniendo en su sede electrónica un enlace a dicha 

plataforma. 

A partir de este momento se va a establecer el procedimiento por el que los 

documentos publicados se firmen digitalmente, al igual que la mayoría de documentos 

internos que formen parte de los expedientes. 

Finalmente, en relación al incumplimiento de los artículos 53.2 y 154.1 del TRLCSP, se 

manifiesta que esta situación no se ha producido en 2016. 

2.- Apartado 4.1, párrafo b) 

Tal como se indicó en la reunión mantenida, este hecho es achacable a los cambios 

organizativos llevados a cabo en enero de 2016, por lo que confiamos en que este tipo 

de hechos no se vuelvan a producir. 

3.- Apartado 4.1, párrafo e) 

Los hechos puestos de manifiesto han dado lugar a un cambio en la resolución de 

delegación de facultades en materia de contratación (DOGV de 28/10/2016 y 

corrección de errores en DOGV de 31/10/2016), así como a una resolución del 

Presidente del Consejo General, de autorización en materia de contratación, de fecha 

23 de noviembre de 2016, ratificando la aprobación de algunos gastos por: Director 
General, para los que no contaba con competencia deleg da (se adjunta la citada 

resolución). 1 l, 5 ( i 
,..----. 
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4.- Apartado 4.1, párrafo d) 

En relación a la ausencia del informe preceptivo previsto en el artículo 22 del TRLCSP, 

se ha interpretado su no necesidad dado que nos encontramos en un supuesto de 

contratación de un servicio declarado de adquisición centralizada, amparado en un 

contrato marco. No obstante, en próximos casos similares se elaborará el aludido 

informe. 

5.- Apartado 4.1, párrafo e) 

En estos momentos, se está ultimando la licitación, a falta del preceptivo informe de 

asesoría jurídica, de un contrato con número de expediente 13/16, para la contratación 

de servicios del centro de proceso de datos primario y secundario para el alojamiento 

y conectividad de la infraestructura técnica de certificación electrónica del Instituto 

Valenciano de Finanzas, mediante procedimiento abierto. 

6.- Apartado 4.1, párrafo f) 

En estos momentos, se está ultimando la licitación, a falta del preceptivo informe de 

asesoría jurídica y de la autorización de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda 

y Asuntos Económicos, de un contrato con número de expediente 14/16, para la 

contratación de los servicios de asistencia técnica para los sistemas de certificación 

electrónica del Instituto Valenciano de Finanzas, mediante procedimiento abierto. 

7.- Apartado 4.1, párrafo g) 

Por los servicios prestados desde julio de 2014 a junio de 2015 de la contratación 

referida, el IVF inició en 2016 el correspondiente expediente de enriquecimiento 

injusto. El pasado 28 de octubre de 2016 se ha recibido del Consell la pertinente 

autorización, de fecha 21 de octubre, para imputar el gasto al presupuesto del IVF de 

2016. Se tiene constancia que el proveedor no ha reclamado ningún importe adicional 

y la licitación para la contratación de un aplicativo que sustituirá al afectado por esta 

situación, se encuentra en fase de publicación. 

·8.- Apartado 4.1, párrafo h) 

En breve plazo se va a publicar la licitación de un contrato con número de expediente 

9/16, para la contratación del suministro de tarjetas criptográficas, mediante 

procedimiento abierto. 

9.- Apartado 4.1, párrafo i) 

El expediente de licitación número 11/16 para la contratación del servicio de limpieza 

está en fase de apertura de sobres por la Mesa de contratación. Por otra parte, con 

fecha 15 de junio de 2015, se formalizó el contrato basado en el acuerdo marco 2/14CC 

correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad. 
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10.- Apartado S. b), Cuadro 1: 

a) Punto primero 

DIRECCiÓN 
GENERAL 

Se ha establecido el procedimiento por el cual cualquier nuevo activo adjudicado que 

se incorpore al balance será objeto de una tasación, salvo que exista disponible una 

realizada recientemente. 

b) Punto tercero 

El Consejo General celebrado el pasado 10 de junio de 2016 aprobó las tarifas 

generales de productos y servicios de certificación electrónica, de aplicación a partir 

del 1 de julio de 2016, así como los descuentos aplicables a determinados servicios y 

organismos e instituciones. 

Adicionalmente, se elaborará en 2017 un procedimiento completo, de obligado 

cumplimiento, que cubra todas las fases del proceso de ventas y prestaciones de 

servicios de la ATCE. 

e) Punto quinto 

Se tiene la intención de ampliar considerablemente la información sobre dichos 

criterios en las próximas cuentas anuales. 

d) Punto noveno 

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 contempla que estos 

gastos sean compensados con una subvención de explotación finalista, por lo que en 

2017 cesará su activación. 

En función de la relevancia de su valor neto contable a 31 de diciembre de 2016, se 

analizará la conveniencia de proceder a su amortización acelerada o deterioro. 

e) Punto undécimo 

El 4 de agosto de 2016 se presentó Declaración rectificativa del Impuesto de 

Sociedades de 2013, en la que se indica que, como consecuencia de la reformulación 

de las cuentas anuales del mencionado ejercicio, el resultado a ingresar pasa de 

310.000,26 euros a 307.590,72 euros, por lo que se solicita la devolución de los 

2.409,55 euros ingresados indebidamente. 

Por tanto, si bien se está a la espera de la resolución de la AEAT al respecto, en el 

cierre de 2016 se regularizará dicho importe. 

11.- Apartado S. d), primer párrafo, página 14 

EllO de junio de 2016, el Consejo General del IVF aprobó una prOPU'esta de 
capitalización del IVF, con el objeto de que sus recursos pfÜp10s cubran f o sólo los que /\ 

exigiría la normativa del Banco de España derivados d,e los estados de diciembre ~ef \ 
2016, sino también los que se estima que-se--derivarán de un crecimiento orden'aao 

del balance. Dicha propuesta de capitalización con'témPla la ampliación del fondo s6~ial / 
\ I! 
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del IVF por parte de la Generalitat Valenciana, mediante la compensación de las deudas 

que mantiene el IVF con la Generalitat derivadas de los vencimientos financieros que 

la Generalitat ha atendido por cuenta del IVF, por medio de la financiación recibida del 

Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

Los cambios organizativos en la Dirección General del Sector Público han provocado 

que dicha propuesta se encuentre en este momento todavía pendiente de traslado al 

Consell. 

12.- Apartado 6, Cuadro 3 

a) Punto cuarto 

Se seguirá la recomendación efectuada. 

b) Punto sexto 

Durante 2017, se revisará el criterio establecido para el registro de estas comisiones 

y, en su caso, se modificará el programa informático para la subsanación del error 

detectado. 

e) Punto séptimo 

Ver apartado número 10 b) de este escrito. 

d) Punto octavo 

Se actualizarán los manuales y flujogramas referidos a lo largo de 2017. 

e) Punto noveno 

El área de contratación está elaborando un sencillo procedimiento de verificación 

documental y temporal para mejorar el control interno sobre la contratación menor. 

13.- Apartado 6, recomendaciones: 

a) Párrafo a) 

El IVF ha asignado recursos específicos al área de contratación en el 2016, por lo que 

durante el ejercicio se ha realizado una evaluación de los procedimientos internos y 

del circuito de contratación, para detectar las carencias o deficiencias en los 

procedimientos, así como el grado de cumplimiento de las Instrucciones Internas de 

Contratación del IVF y demás normativa aplicable. 

Las medidas adoptadas, en este ejercicio, son: 

1- Comprobación de la documentación anexada a cada expediente de 

contratación, para los contratos clasificados como menores no cualificados 

y menores cualificados, para ver si se ajustan a las Instrucciones Internas 

de Contratación del IVF. 
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2- Análisis de los expedientes de contratación para detectar los servicios y 

suministros recurrentes en el IVF, con el objetivo de iniciar procedimientos 

públicos de contratación no menor. 

Los objetivos marcados para el 2017 son: 

1- Planificar la actividad contractual del IVF en el 2017: Cada subdirección 

preparará un informe de necesidades y su planificación para la contratación 

de servicios y/o suministros durante el ejercicio. 

2- En base al informe y a la planificación de cada subdirección, desde el área 

de contratación se realizarán la siguientes tareas: 

a. Detectar las necesidades recurrentes y no recurrentes. 

b. Planificación de los expedientes de contratación a iniciar para 

servicios recurrentes, en su caso, mediante contratación no menor. 

c. Planificación de los expedientes de contratación a iniciar para 

servicios no recurrentes, con el fin de elegir el procedimiento de 

contratación en función del valor estimado del mismo. 

d. Planificación de los expedientes de contratación de los contratos en 

vigor, con vencimiento en el ejercicio 2017. 

3- Implantación del proceso de verificación documental por expediente y tipo 

de contratación. 

4- Control temporal de los expedientes de contratación: inicio expediente, 

autorización, adjudicación, formalización, ejecuClon del contrato, 

facturación, conformidad de la ejecución y pago. 

b) Párrafo b) 

Se efectuará la adaptación a la resolución del ICAC en las cuentas anuales de 2016. 

e) Párrafo e) 

Se realizará en las cuentas anuales de 2016. 

14.- Apéndice 1, apartado 1.4 

Se manifiesta el compromiso de cumplir las obligaciones de comunicación de los 

contratos formalizados por el IVF, de acuerdo al artículo 29 del TRLCSP y al artículo 4 

de la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Con 

Pública. 

1 
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016, del Presidente del Consejo General, de 
autorización en materia de contratación. 

En ejercicio de las competencias conferidas por la letr? c) del apartado 2 del artículo 5 del 

Decreto 15/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Instituto Valenciano de Finanzas, en atención a los 

siguientes antecede~tes de hecho: 

1. El apartado primero de la Resolución de 28 de abril de 2015, del Presidente del Consejo 

General, de delegación de competencias en materia de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas, disponía que: 

Se delegan en el director general del Instituto Valenciano de Finanzas las siguientes 

competencias: 

a) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y serVicios en todas sus fases, para aquellos contratos clasificados como menores no 

cualificados de acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas de contratación 

del Instituto Valenciano de Finanzas. 

b) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y servicios, hasta la fase previa a la adjudicación, para los contratos cuyo importe 

supere los límites establecidos para los clasificados como menores no cualificados de 

acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas. 

2. Los cambios organizativos implantados tras los acuerdos del Consejo General de 19 de 

noviembre de 2015, han supuesto una mejora en la gestión de la contratación y en los 

procedimientos internos, de la que se ha derivado la modificación de la resolución citada 

anteriormente, de modo que, la Resolución de 14 de octubre de 2016, del Presidente del 

Consejo General; de delegación de competencias en materia de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas, dispone que: 

Se delegan en el director general del Instituto Valenciano de Finanzas las siguientes 

. competencias: 

a) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y servicios en todas sus fases, para aquellos contratos clasificados como menores de 

acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas. 

b) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y servicios, hasta la fase previa a la adjudicación, para los contratos cuyo importe 

supere los límites establecidos para los· clasificados como menores de acuerdo con lo 
establecido en las instrucciones internas de contratación del Instituto Valenciano de 

Finanzas. 

3. No obstante, como consecuencia de la revisión de los citados procedimientos internos, se 

ha puesto de manifiesto que, en determinados casos, por errores debidos a la falta de 

medios para atender adecuadamente el servicio, no se ha respetado estrictamente la 
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N° 
Expte 

150218 
150290 
150360 
150333 
150228 
160039 
160001 
160006 
160054 
160112 
160129 
160243 
160251 
160291 
160347 

delegación 'contenida en la resolución de 28 de abril de 2015, de modo que el Director 

General del IVF ha adjudicado y formalizado contratos incumpliendo la citada resolución, 

para los expedientes que se relacionan a continuación: 

Subdirección Razón Social Fecha Importe Importe 
sin IVA Total 

Legal y Corporativa Marta Cruz Zabal 17/07/2015 7.00000 8.47000 
Leqal Y Corporativa Amparo Bueno Miralles 16/11/2015 9.00000 10.890 00 
Financiera y de Control Timberlake Consultinq S.L. 16/11/2015 7.10520 8.59729 
EEFF-Certificación Electrónica Fujitsu Technology Solutions S.A. 18/11/2015 8.10200 9.80342 
EEFF-Certificación Electrónica Auren Servicios TIC VLC S.L. 18/12/2015 16.02000 19.38420 
EEFF-Certificación Electrónica G y D Ibérica S.A. 23/12/2015 17.07650 20.66256 
Financiera y de Control Fissa Servicios Auxiliares S.L. 28/12/2015 7.72000 9.34120 
Mercado de Capitales Thomson Reuters (Markets) España S.L. 17/02/2016 22.50000 22.50000 
EEFF-Certificación Electrónica Nunsys S.L. 19/02/2016 12.67098 15.33189 
EEFF-Certificación Electrónica G y D Ibérica S.A. 11/03/2016 17.15000 20.751 50 
Legal y Corporativa Gómez Acebo&Pombo Abogados S.L.P. 22/04/2016 16.00000 19.36000 
EEFF-Certificación Electrónica Rad Gestión S.L. 12/07/2016 17.68641 21.40056 
EEFF-Certificación Electrónica G v D Ibérica S.A. 12/07/2016 17.15000 20.75150 
EEFF-Certificación Electrónica Auren Servicios TIC VLC S.L. 13/09/2016 13.80000 16.69800 
EEFF-Certificación Electrónica Rad Gestión S.L. 24/10/2016 17.68641 21.400 56 

Considerando los antecedentes expuestos resuelvo ratificar, en todos sus extremos, 

las actuaciones realizadas por el Director General del Instituto Valenciano de Finanzas. 

El Presidente del Consejo General 

r ~ 
/ 

Vicent SOI~rjMarco 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 25 de novembre de 2016 per 
part de dos òrgans responsables de la gestió de l’IVF durant l’exercici 
2015, als quals se’ls ha remés l’esborrany de l’Informe, que són: 

 I. Directora general fins al juliol de 2015 
 II. Director general actual 

Pel que fa a aquestes al·legacions i seguint l’ordre anterior n’informem el 
següent: 

I. AL·LEGACIONS DE LA DIRECTORA GENERAL DE L’IVF FINS A JULIOL DE 
2015 

En l’escrit d’al·legacions, l’anterior directora general fa constar que ja no 
exerceix el dit càrrec, de manera que no té accés a la documentació 
existent en els arxius de l’IVF per, si és el cas, poder formular 
al·legacions. 

II. AL·LEGACIONS DEL DIRECTOR GENERAL DE L’IVF ACTUAL 

L'escrit d'al·legacions del director general indica que si bé no considera 
necessari manifestar cap al·legació, entén que resulta convenient fer 
algun comentari a la manera de compromís de millora o aclariment 
sobre alguns dels aspectes continguts en l'esborrany. 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

Quant al perfil de contractant, l’IVF manifesta el seu compromís de 
publicar-lo únicament en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, 
mantenint un enllaç en la seua seu electrònica. 

Pel que fa als incompliments dels articles 53.2 i 154.1 del TRLCSP, l’IVF 
manifesta que durant 2016 no s’han produït. 

En conseqüència, l’IVF confirma el que s’indica en l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Segona al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF confirma el que s’indica en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF confirma el que s’indica en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

La necessitat i idoneïtat del contracte i l’eficiència en la contractació s’ha 
d’acreditar, en tot cas, en la documentació preparatòria de l’expedient 
abans d’iniciar-se el procediment adreçat a fer-ne l’adjudicació. En 
aquests termes es pronuncia l’article 22 del TRLCSP d’aplicació a tot el 
sector públic. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a la prestació del servei d’allotjament de la infraestructura de clau 
pública (PKI), l’IVF manifesta que, en data d’al·legacions, s’està ultimant 
la licitació. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a les despeses de les assistències tècniques per a l’actualització o 
millora dels sistemes de certificació electrònica, l’IVF manifesta que, en 
data d’al·legacions, s’està ultimant la licitació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setena al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF manifesta que ha iniciat l’expedient corresponent d’enriquiment 
injust per a registrar les despeses d’exercicis anteriors amb càrrec al 
pressupost de 2016 i que la licitació del contracte per a la utilització 
d’una eina financera es troba en fase de publicació, en data 
d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a les despeses per l’adquisició de les targetes criptogràfiques, l’IVF 
manifesta que, en data d’al·legacions, s’està ultimant la licitació. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Novena al·legació: 

Comentaris: 

Quant als serveis de neteja i seguretat l’IVF manifesta que els de 
seguretat ja es troben acollits a un acord marc i que els de neteja, en data 
d’al·legacions, estan sent objecte de contractació.  

Per a una major precisió del contingut de l’esborrany, es proposa 
modificar-ne la redacció. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l'apartat 4.1 i). 

On diu: 

i) Els serveis de neteja i de seguretat han sigut prestats durant 2015 
mitjançant els respectius contractes mensuals en haver finalitzat en 2014 
la vigència dels dos contractes que regulaven ambdues prestacions. 

 La despesa per la prestació del servei de neteja en 2015 ha sigut de 41.276 
euros i per la prestació del servei de seguretat, de 25.178 euros. Ambdós 
imports superen el llindar legalment establit per a la celebració de 
contractes menors, de manera que l’IVF ha incomplit el que es disposa en 
l’article 86.2 del TRLCSP. 

Ha de dir: 

i) Els serveis de neteja i part dels serveis de seguretat (fins a juny) han sigut 
prestats durant 2015 mitjançant els respectius contractes mensuals, en 
haver finalitzat en 2014 la vigència dels dos contractes que regulaven 
ambdues prestacions. 

 La despesa per la prestació del servei de neteja en 2015 ha sigut de 41.276 
euros i per la prestació del servei de seguretat (fins a juny), de 25.178 
euros. Ambdós imports superen el llindar legal establit per a la celebració 
de contractes menors, motiu pel qual l’IVF ha incomplit el que es disposa 
en l’article 86.2 del TRLCSP. 

Desena al·legació: 

Comentaris: 

No es tracta d’una al·legació contradictòria, sinó informativa de les 
taxacions que l’IVF efectuarà sobre els nous actius adjudicats. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Onzena al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF manifesta les actuacions iniciades i previstes per sotmetre els 
ingressos per vendes i prestacions de serveis de l’ATGE a un procediment 
complet d’ingressos a aprovar en 2017. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF manifesta la seua voluntat d’esmenar les insuficiències 
informatives de la memòria pel que fa als criteris de deteriorament i al 
risc mantingut amb les entitats públiques. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a l’activació incorrecta de despeses per serveis d’assistències 
tècniques, l’IVF manifesta que es comptabilitzaran adequadament en 
2017 i que seran finançades mitjançant una subvenció d’explotació 
finalista. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Catorzena al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF confirma el que es va indicar en l’esborrany de l’Informe i 
manifesta que la incidència es regularitzarà al tancament del 2016. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quinzena al·legació: 

Comentaris: 

Quant als fons propis, l’IVF informa de la proposta de capitalització 
presentada a la Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Setzena al·legació: 

Comentaris: 

Pel que fa al quadre 3, “Seguiment de les recomanacions”, l’IVF 
manifesta la seua voluntat d’adoptar les mesures proposades per la 
Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dissetena al·legació: 

Comentaris: 

Quant als procediments de contractació i al compliment de les 
instruccions internes, l’IVF informa de les mesures que té previst adoptar 
per atendre la recomanació d’aquesta Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Divuitena al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF manifesta la seua voluntat d’atendre la recomanació relativa a la 
informació de la memòria sobre el període mitjà de pagament a 
proveïdors. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dinovena al·legació: 

Comentaris: 

L’IVF manifesta la seua voluntat d’atendre la recomanació relativa a la 
informació de la memòria sobre les correccions d’errors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vintena al·legació 

Comentaris: 

L’IVF manifesta la seua voluntat d’atendre el compliment de les 
obligacions d’informació contractual. 

Conseqüències en l’Informe: 

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