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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE 
L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. EXERCICI DE 2015. 

Hem analitzat les al·legacions presentades de manera conjunta el 20 
d'octubre de 2016 pel director general de la Fundació per a la Investigació 
de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, i també per qui exercia 
aquesta funció en l'exercici de 2015, i n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 5, pàgina 5, paràgrafs 4t i 5è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit d'al·legacions s'esmenta que en els informes de la Intervenció 
General sobre la Fundació referits a l'exercici 2015, no s'haurien d'haver 
recollit dues excepcions i s'aporten les raons en les quals es justifica 
aquesta opinió. 

En l'Informe de fiscalització realitzat en el marc del control formal de la 
rendició de comptes de la Fundació, s'esmenten les excepcions 
expressades en l'informe de la Intervenció General, sense formular-ne 
cap tipus de valoració. Com que no tenim constatació que el dit informe 
s'haja modificat, resulta adient mantenir les esmentades excepcions. 

Independentment de les circumstàncies expressades, seria convenient 
recollir la redacció literal de l'informe de la Intervenció, per tal d'evitar 
qualsevol possible confusió. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa  modificar la redacció actual del paràgraf 4t de la pàgina 5 de 
l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la manera següent: 
"L'immoble on la Fundació té la seu i exerceix part de la seua activitat, i 
sobre el qual ha realitzat inversions per 13,5 milions d'euros, és propietat 
de la Generalitat. No disposem de la informació necessària que permeta 
fer el registre comptable del valor del dret d'ús gratuït i avaluar la 
raonabilitat de l'amortització registrada de les inversions." 

Es proposa  modificar la redacció actual del paràgraf 5è de la pàgina 5 de 
l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la manera següent: 
"La memòria dels comptes anuals no informa sobre la situació de l'inici 
de l'expedient de revocació del préstec de 2,2 milions d'euros rebuda del 
Ministeri d'Economia, ja que la Fundació no té la titularitat de l'edifici en 
què estan fent-se les inversions objecte de l'ajuda". 
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Segona al·legació: 

Apèndix 1. Apartat 1, pàgina 8, paràgrafs 1r a 7è. Apartat 2, pàgina 8, 
paràgraf 10è. Apartat 5, pàgina 10, paràgraf 5è. Apartat 6, pàgina 11, 
paràgraf 4t de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit d'al·legacions s'esmenta que han estat elaborant unes 
modificacions de les instruccions de contractació atenent les 
recomanacions rebudes, que està previst que el Patronat de la Fundació 
les aprove en desembre de 2016. No s'aporta documentació justificativa 
d'aquesta proposta, la qual estarà vigent, si s'escau, a partir de l'any 
2017, raó per la qual no afecta les conclusions aplegades en l'Informe de 
fiscalització sobre les instruccions de contractació de l'exercici de 2015 
(pàgina 8, paràgrafs de l'1 al 7è). 

Es fa referència al fet que determinats documents s'inclouen en la 
Plataforma de Contractació de l'Estat, l'abast de la qual és major que el 
perfil de contractant de la Fundació. No s'aporta justificació documental 
sobre aquests extrems i, d'altra part, no es demostra la inexactitud  de 
les circumstàncies expressades en l'Informe de fiscalització, referides al 
perfil del contractant de la Fundació (pàgina 8, paràgraf 10è). 

S'indica que en cada procediment sempre consta en el corresponent 
projecte d'investigació una memòria escrita en la qual es justifica amb 
exactitud la naturalesa i extensió de les necessitats per cobrir amb els 
contractes, així com les característiques de l'equipament o servei per 
contractar. Pel que fa a aquestes circumstàncies, cal ressaltar que no 
s'han aportat les dites memòries dels expedients que han sigut 
analitzats, raó per la qual es disposa, exclusivament, de la documentació 
amb què es va realitzar l'esborrany de l'Informe i, per tant, resulta adient 
reiterar les conclusions que s'hi expressen (pàgina 10, paràgraf 5è). 

S'ha aportat justificació documental que s'ha realitzat la notificació de la 
inscripció dels contractes de subministraments menors d'un import 
superior a 3.000 euros en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 1.1.b de l'Ordre 11/2013, 
de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 4t, de la pàgina 11, de l'apèndix 1 de 
l'esborrany de l'Informe. 
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Tercera al·legació: 

Apèndix 2. Pàgina 12, paràgrafs 2n, 5è i 6è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que no resulta escaient la recomanació 
referida a la cessió de l'edifici propietat de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, i s'aporten documents que justifiquen la cessió 
a la Fundació de l'edifici on desenvolupa la seua activitat, per la qual 
cosa quedaria pendent la valoració del bé immoble i el registre 
comptable adequat. 

Les referències de l'escrit d'al·legacions al fet que estan complint els 
terminis establits en els contractes i la garantia que les inversions s'han 
realitzat, no impedeixen el manteniment de la recomanació que es va fer 
en relació amb les obres en la seu de la Fundació, sent un expedient que 
no ha finalitzat. Es tracta d'expedients formalitzats en exercicis anteriors 
que no han sigut revisats. És imprescindible que s'acomplisquen els 
terminis establits i que es garantisca que les inversions s'han 
materialitzat de manera efectiva a la vista dels incompliment rellevants 
de la normativa de contractació pública posats de manifest en informes 
anteriors. 

La circumstància que en l'exercici de 2015 no s'hi hagen formulat 
expedients d'obres no determina que haja de desaparèixer la 
recomanació referida a la necessitat que es promoguen de manera 
rigorosa, a fi d'evitar expedients d'obres complementàries i ampliacions 
dels contractes. Es refereix a contractes vigents que no han sigut revisats 
per ser d'exercicis anteriors que són de gran transcendència econòmica i 
és imprescindible que la Fundació tinga present aquesta recomanació. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa  modificar la redacció actual del paràgraf 2n de la pàgina 12 
de l'apèndix 2 de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la 
manera següent: "La Fundació ha de promoure la valoració de l'edifici 
propietat de la Generalitat en el qual desenvolupa la seua activitat, 
perquè siga possible realitzar un adequat registre comptable de la cessió 
i practicar les amortitzacions que pertoquen". 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. 
EXERCICI DE 2015. 

Hem analitzat les al·legacions presentades el 20 d'octubre de 2016 pel 
director economicoadministratiu de la Fundació Palau de les Arts i 
n'informem el següent: 

AL·LEGACIONS DEL DIRECTOR ECONOMICOADMINISTRATIU 

Primera al·legació: 

Apartat 2, pàgina 3, paràgraf 6è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Els comptes anuals de l'exercici de 2015 van ser aprovats pel Patronat de 
la Fundació en la sessió efectuada el dia 23 de juny de 2016 i s'aporta 
l'acta número 32, apartat 1. 

En el moment en què es van realitzar els treballs de fiscalització, el 
Patronat de la Fundació no havia aprovat els comptes anuals. Com que 
aquesta circumstància ha variat i s'ha justificat adequadament, cal 
expressar la nova situació en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 6è de la pàgina 3 de 
l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la manera següent: 
"Els comptes anuals de la Fundació de l'exercici de 2015, que s'adjunten 
com a annex I a aquest Informe, van ser formulades per la Comissió 
Executiva de la Fundació, en sessió realitzada el dia 29 de març de 2016 i 
aprovats pel seu Patronat en data 23 de juny de 2016". 

Segona al·legació: 

Apèndix 1. Apartat 2, pàgina 9, paràgraf 4t de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Tots els contractes derivats d'un procediment negociat sense publicitat 
tramitats en l'exercici de 2015, han sigut inscrits en el Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. En aquest sentit s'aporta la comunicació 
dels contractes formalitzats, realitzada el dia 29 de febrer de 2016 i en la 
qual figuren els contractes 58/2015, 59/2015 i 86/2015. 
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Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa  modificar la redacció actual del paràgraf 4t de la pàgina 9 de 
l'apèndix 1 de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la 
manera següent: "Els expedients de contractació tramitats amb publicitat 
s'han inscrit en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, així 
com els contractes sense publicitat i els contractes menors d'import 
igual o superior a 3.000 euros". 

Tercera al·legació: 

Apèndix 1. Apartat 3, pàgina 9, paràgraf 6è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit de les al·legacions s'indica que tots els contractes relacionats 
en la comunicació de la Fundació, relatius a 2015, han sigut publicats en 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, excepte l'expedient 
d'emergència PE 48/2015. En aquest context, els contractes relatius als 
expedients PA 8/2014 i NSP 28/2014 dos, no van ser inclosos perquè 
havien sigut adjudicats en l'exercici de 2014. S'aporta la comunicació 
dels contractes formalitzats  realitzada el dia 29 de febrer de 2016. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 6è de la pàgina 9 de l'apèndix 1 de 
l'esborrany de l'Informe. 

Quarta al·legació: 

Apèndix 1. Apartat 5, pàgina 11, paràgraf 2n de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que la memòria d'inici dels expedients 
58/2015, 59/2015 i 86/2015 sí que inclou el procediment escollit per a 
adjudicar el contracte. S'aporten les memòries en què es justifica 
l'especificitat per la naturalesa artística dels tres contractes i la urgència 
per als contractes 58/2015 i 59/2015. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 2n de la pàgina 11 de 
l'apèndix 1 de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la 
manera següent: "En la memòria dels expedients 58/2015, 59/2015 i 
86/2015 no s'ha justificat adequadament la correcta estimació i 
adequació del preu per a executar la prestació, segons el que disposa el 
punt III.a) de les instruccions de contractació de la Fundació". 
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Cinquena al·legació: 

Apèndix 1. Apartat 6, pàgina 12, paràgraf 3r de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit de les al·legacions s'expressa que tots els contractes menors 
en què no s'ha sol·licitat pressupost a tres empreses, hi ha una memòria 
justificativa de l'especificitat. S'indica que es tracta de contractes de 
naturalesa artística i s'aporten  les memòries que la justifiquen, per raó 
de la dita naturalesa. S'aporten les memòries justificatives dels 
esmentats contractes menors. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 3r de la pàgina 12 de l'apèndix 1 de 
l'esborrany de l'Informe. 

Sisena al·legació: 

Apèndix 2, pàgina 13, paràgraf 3r de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit de les al·legacions s'indica que en l'exercici de 2015 no s'ha 
formalitzat cap contracte amb posterioritat a la prestació del servei 
encara que no s'aporta cap documentació justificativa. En els contractes 
que s'han revisat no es produeix aquesta circumstància, raó per la qual 
podria suprimir-se aquesta part de la recomanació. 

No s'esmenta en l'escrit d'al·legacions la part de la recomanació referida 
a la necessitat que en els expedients de contractes artístics subscrits, la 
Fundació garantisca l'acreditació del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social; i justificar en cada cas concret 
l'excepcionalitat en l'aplicació dels principis licitatoris prevista en les 
instruccions de contractació, diferenciant els contractes artístics d'altres 
de caràcter accessori. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 3r de la pàgina 13 de 
l'apèndix 2 de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la 
manera següent: "En els expedients de contractes artístics, la Fundació 
ha de garantir l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social i, al mateix temps, justificar en cada cas concret 
l'excepcionalitat en l'aplicació dels principis licitatoris prevista en les 
instruccions de contractació, diferenciant els contractes artístics d'altres 
de caràcter accessori". 
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Setena al·legació: 

Apèndix 2, pàgina 13, paràgraf 4t de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit de les al·legacions s'esmenta que la Fundació ha desenvolupat 
l'estructura organitzativa a partir de l'exercici de 2016. Es tracta d'una 
al·legació que confirma el que expressa l'Informe referit a l'exercici de 
2015, sense que s'hi haja aportat cap document que justifique un canvi 
de redacció en la recomanació expressada en l'apèndix 2 de l'esborrany 
de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Apèndix 2, pàgina 13, paràgraf 5è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

La Fundació ha elaborat un pla d'actuació que va ser aprovat pel Patronat 
el dia 26 de desembre de 2014 i tramès al Protectorat en data 2 de gener 
de 2015. A l'escrit d'al·legacions s'adjunta una còpia de l'acta del 
Patronat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 5è de la pàgina 13 de l'apèndix 2 de 
l'esborrany de l'Informe. 

Novena al·legació: 

Apèndix 2, pàgina 13, paràgraf 7è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que no hi ha obligatorietat de fer 
constar en la memòria dels comptes anuals, la relació detallada dels 
pagaments realitzats que sobrepassen el termini màxim legal. En 
qualsevol cas, es tracta d'una recomanació realitzada en informes 
d'exercicis anteriors que no ha sigut atesa per la Fundació, encara que 
s'hauria d'ampliar el text de la recomanació en el sentit d'indicar que es 
tracta de facilitar una informació més completa. 

La part de l'al·legació referida al compliment de la resolució de la ICAC, 
de 29 de desembre de 2010, en el càlcul del termini mitjà excedit de 
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pagaments, podria acceptar-se a la vista de la documentació presentada 
juntament amb l'escrit d'al·legacions. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 7é de la pàgina 13 de 
l'apèndix 2 de l'esborrany de l'Informe, el qual quedaria redactat de la 
manera següent: "A fi d'oferir una informació més completa, l'import 
dels pagaments realitzats que sobrepassen el termini màxim legal que 
consta en la memòria dels comptes anuals hauria d'estar suportat, 
íntegrament, per una relació detallada. 
 


	ANNEX II Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
	Fundació per a la investigació de l'hospital universitari i politècnic La Fe
	Al·legacions
	Informe sobre les al·legacions

	Fundació Palau de les Arts Reina Sofia
	Al·legacions
	Informe sobre les al·legacions




