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CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ
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Consorci Hospilalori 
Provincial de Caslelló 

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de la 
Contratación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ejercicio 

2015 

Primera alegación 

Apartado 4.1 al del borrador del Informe, páginas 5 y 6, apartados 1, 2, 3 Y 4 

Contenido de la alegación: 
Al objeto de subsanar la falta de una unidad administrativa para el ejercicio de las funciones de 
control interno en la gestión económico-financiera, se ha solicitado a la Conselleria de Sanitat i 
Salut Pública el establecimiento de dicho control por parte de la Intervención General de la 
Generalitat. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 1. Solicitud a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de control interno por la Intervención 
General de la Generalitat e informe que avala tal petición. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 al del borrador del Informe, página 6, apartado 5 

Contenido de la alegación: 
' A partir de 2a15, todos los expedientes llevan el preceptivo informe de los servicios jurídicos del 
Consorci, estando, entonces, en el ejercicio fiscalizado todos los expedientes con el preceptivo in
forme. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 al del borrador del Informe, página 6, apartado 6 

Contenido de la alegación: 
En relación a la conformidad de las facturas, añadir a lo ya reflejado en el informe, que a partir de 
enero de 2016 se realiza la comprobación y aprobación de todas las facturas por el órgano 
competente y el/los responsables de cada servicio, tal y como establece el TRLCSP. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 2. Cuños 2016 
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Cuarta alegación 

IIII A l111 
IIII A 1111 

Apartado 4.1 a) del borrador del Informe, página 6, apartado 7 

Contenido de la alegación: 

Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló 

Se ha solicitado en fecha 28 de octubre de 2016 a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
que realice a través de su Servicio de Infraestructuras-oficina técnica, la supervisión de los 
proyectos de obra en los términos que establece el artículo 125 del TRLCSP, verificando, en su caso, 
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como 
la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 3. Escrito aceptación supervisión 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 b) Y e) del borrador del Informe, páginas 6 y 7 

Contenido de la alegación: 
En lo referido a la realización de procedimientos de contratación en la adquisición de productos 
farmacéuticos y material sanitario fundamentalmente, se manifiesta que se toma nota de lo 
señalado, siendo este uno de los aspectos que se está tratando de corregir en la medida de lo 
posible para este ejercicio 2016, ya que uno de los requisitos para iniciar un expediente de 
contratación es la existencia de crédito adecuado y suficiente (arts. 26, 32, 109, 110, 112 Y 113 del 
TRLCSP), no siendo posible corregir en ese ejercicio 2015 y tampoco en 2016, la insuficiente 
consignación para atender todos los gastos referidos. 

Al respecto, añadir que el 14 de diciembre de 2015 se solicitó la adhesión a la central de Compras 
e Bienes y Servicios de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública que se formalizó el 23 de 

febrero de 2016, por lo que a partir de esa fecha se tiene la posibilidad de adhesión a los acuerdos 
marco que se vayan tramitando. Hasta la fecha se ha realizado la adhesión a los todos los acuerdos 
marco que nos han sido propuestos por la central de compras. De manera más concreta se ha 
formalizado la adhesión a los Acuerdos Marco 103/2016 apósitos, 377/2016 medicación para 
hipertensión pulmonar, 382/2016, medicación para fibrosis pulmonar, 384/2016 medicación para 
esclerosis múltiple. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 4. Solicitud 
Anexo 5. Acuerdo adhesión UCL 
Anexo 6. AM-l03 
Anexo 7. AM-377 
Anexo 8. AM-384 
Anexo 9. AM-382 
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Sexta alegación 

Apartado 4.1 dI del borrador del Informe, página 7 

Contenido de la alegación: 

IIII A IIII 
1111 """ 1III 

Consorci Hospita lari 
Provincial de Castelló 

En relación a la vulneración de la "regla del servicio hecho", tal y como se indica en el informe, se 
ha subsanado dicha incidencia. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 10. Escritos remitidos a los proveedores 

Séptima alegación 

Apartado 4.1 el del borrador del Informe, página 7 

Contenido de la alegación: 
Respecto de la revisión de la ejecuclon del contrato 40/2006, para la construcción y gestión 
mediante concesión de un aparcamiento en el subsuelo del recinto del CHPC y la construcción de un 
salón de actas" en relación con todos los gastos calificados como" exceso de coste facturado'; en 
fecha 29 de julio de 2016, se ha efectuado un requerimiento al adjudicatario de la concesión para 
el reintegro de los gastos inapropiados por importe de 423.892,50 correspondientes a los ejercicios 
2012 a 2015. La cantidad de gastos inapropiados en 2015 la hemos estimado en 135.848,81, ya 
que se considera que el Consorci deberia haber pagado una tarifa no superior a 28 €/plaza/mes, 
actualizado según IPC, desde el 2011 y, en consecuencia, se debe proceder a solicitar al 
concesionario el reintegro de los gastos que se consideran indebidos o inapropiados, en base a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

~La presente alegación también se refiere a lo dispuesto en el apartado 5.5 de las páginas 29, 30 y 
/ en todo lo referente a los gastos inapropiados de las plazas de aparcamiento. 

f 

\ Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 11. Resolución reintegro 

Octava alegación 

Apartado 4.1 fl del borrador del Informe, página 8, tres primeros párrafos y subapartado 
1 

Contenido de la alegación: 
En referencia a la modificación aprobada en el Consejo de 11 de marzo de 2010, informar que esta 
venía condicionada a la existencia de crédito. Al no dotarse en sucesivos ejercicios el crédito para 
dicho modificado, la eficacia de dicho acuerdo quedó suspendida hasta que mediante informe jurí
dico de fecha 23 de julio de 2014, se considera que la obra accesoria debe tramitarse como un ex
pediente independiente sometido a nueva licitación . Es por lo que nunca ha existido, como tal, el 
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Consorci Hospitalari 
Provincia l de Castelló 

expediente del modificado y por ello, se considera que no se debería aludir en el informe de esa 
Sindicatura a este acuerdo del Consejo de Gobierno como un expediente de contratación (Página 8 
y en especial en la página 27 cuadro 4-muestra de expedientes de contratación, donde se da a en
tender que la obra se ha ejecutado sin expediente y sin contrato por importe de 6.182.526 euros). 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 12. Acuerdo Consejo de Gobierno 12-3-2010 

Novena alegación 

Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 9, subapartado 2 

Contenido d~ la alegación: 
En relación a la cámara hiperbárica, alegar que el Consejo de Gobierno de fecha 25 de octubre de 
2016 ha aprobado la donación de dicho equipo. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 13. Certificado 25-10-16 

Décima alegación 

Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 9, subapartado 3 

Contenido de la alegación: 
En cuanto al expediente 40/11 arrendamiento con opción de compra de un PET-TAC, informar que 
por resolución de la presidenta del Consorci de fecha 27 de julio de 2016, se resuelve de mutuo 
acuerdo con el adjudicatario el contrato. En el presupuesto de 2017 está prevista la adquisición de 
un PET-TAC para el Consorci que se licitará en cuanto se cuente con la preceptiva consignación 
presupuestaria, con lo que la unidad móvil PET-TAC, dejará de prestar servicio en el Consorci, ya 
que se trata de una solución provisional que evita que los pacientes de la provincia de Castellón 
engan que desplazarse hasta Valencia para realizarse dicha prueba diagnóstica . 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 14. Resolución del contrato 

Décimo primera alegación 

Apartado 4.1 g) del borrador del Informe, página 10, subapartado 4 

Contenido de la alegación: 
En relación a la licencia de obras mayores del expediente 3/2015, se adjunta la misma, obtenida en 
fecha 27 de mayo de 2016. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 15. Licencia obras mayores 
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Décimo segunda alegación 

Apartado 4.1 h) del borrador del Informe, páginas 10 y 11 

Contenido de la alegación: 

IIII A IIII 
1111 1""1 1111 

Consorci Hospita lari 
Provincia I de Castelló 

A la vista del informe juridico emitido por los Servicios Jurídicos del Consorcio, se va a incoar de 
oficio por el órgano competente, expediente de nulidad de pleno derecho del acto administrativo 
que aprobó el arrendamiento (Resolución S17 de 1 de junio de 2011). 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 16. Informe jurídico de 17-10-16 

Décimo tercera alegación 

Apartado 4.1 i) del borrador del Informe, página 11, 12 Y 13 

Contenido de la alegación: 
En relación al expediente 4/12 mantenimiento de edificios señalar que en fecha 25 de octubre de 
2016 se ha aprobado el expediente 25/2016 servicio de mantenimiento integral de edificios e 
instalaciones del Consorci, actualmente en fase de licitación. Dicho expediente se ha preparado 
siguiendo las directrices del análogo contrato de mantenimiento de edificios e instalaciones de 
Conselleria, con lo que quedan subsanadas las deficiencias en cuanto a la indefinición de precio, 
objeto y ejecución del futuro contrato. 

La presente alegación también se refiere a lo dispuesto en el punto 5.6 de las páginas 30 y 31. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 17. Certificado Consejo de Gobierno 25-10-16 

'cima cuarta alegación 

Apartado 4.1 i) del borrador del Informe, página 12 subapartado 1 

Contenido de la alegación: 
Desde el año 2004 el Servicio de Mantenimiento dispone de un sistema de trazabilidad y gestión 
de las órdenes de mantenimiento (GMAO), el SPI de la casa Linx. En este programa existe la 
relación de trabajos, descripciones y observaciones al cierre de estos doce años. La aplicación ha 
ido implementando nuevos apartados y complementos de formación desde sus orígenes por los 
propios técnicos del servicio. Actualmente incluye horas de dedicación por trabajador, coste de las 
mismas, materiales empleados, sistema de conformidad de los trabajos por las supervisoras ... para 
cada orden de trabajo de manera independiente. 

Desde la realización de esta auditoría, además del mecanismo de verificación de los albaranes 
semanales se incluye un chequeo con la acumulación de horas y tareas realizadas por el operario 
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en la semana del albarán. 

Documentación justificativa de la alegación: 

1111 "" IIII 
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Consorci Hospilalari 
Provincial de Caslelló 

Anexo 18. A modo de ejemplo se adjunta hoja resumen en la que figura la relación de trabajos 
correctivos y preventivos realizados en una semana, ampliable si se requiere con checklist, 
trabajadores, solicitantes de los trabajos ... 
Anexo 19. Abarán semanal de climatización con la relación de horas presentadas por la empresa 
mantenedora y adjunto la relación de partes de trabajo realizados por los trabajadores designados, 
especificando : labores de preventivo o técnico-legal, mantenimiento correctivo, guardia o 
solicitudes de intervención (partes de trabajo creados directamente por las propias supervisoras). 

Décimo quinta alegación: 

Apartado 4.1 j) del borrador del Informe, página 13 

Contenido de la alegación: 
El 29 de julio de 2016 se requirió al adjudicatario del servicio de limpieza expediente 53/13 para 
que se haga cargo del importe de la factura de 60.318,50 €, en la parte que se considera que le co
rresponde a esa empresa A la vez informar que se le ha requerido para que efectúe dichos trabajos 
de aspirado y limpieza de conductos. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 20. Requerimiento adjudicatario 
Anexo 21. Requerimientos limpieza conductos 

Décimo sexta alegación: 

Apartado 4.1 k) del borrador del Informe, página 13 

'ontenido de la alegación: 
e ha revisado la situación jurídica del contrato con la Congregación de las Hermanas de la Conso

lación, y se ha elaborado una propuesta de borrador teniendo en cuenta los servicios prestados y 

las necesidades del Consorcio, de modo que las Hermanas realizarán únicamente tareas de volun
tariado. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 22. Remisión borrador convenio al letrado de las Hermanas de la Consolación de fecha 28-
10-16. 

Décimo séptima alegación: 

Apartado 4.1 m) del borrador de Informe, página 14, primer párrafo 

Contenido de la alegación: 
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Consorci Hospilalori 
Provincial de Caslelló 

En relación al expediente 29/15, mantenimiento de equipos de electro medicina, en lo referente a 
la modificación que se califica como sustancial, alegar que dicha modificación se realizó para poder 
contratar justificando de manera adecuada la necesidad de contratación, el mantenimiento de los 
equipos de alta tecnología que es evidente que no eran objeto de este contrato y se incluyeron, 
solo cabe decir, por error, en el inventario de equipos a mantener en el contrato 29/15. El importe 
del contrato de mantenimiento de equipos de electro medicina es de 144.150 €/año (IVA no inclui
do) y el importe de los 5 expedientes (exp. 13/16, 15/16,20/14, 17/16 Y 33/14) vigentes de mante
nimiento de equipos de alta tecnología asciende a 472.080,50 €/año (IVA no incluido). 

En relación con la no suficiente acreditación de la solvencia económica, en el pliego se requería pó
liza de seguro por importe mínimo por siniestro de 5.000.000,00 € Y se adjunta documento de se
guro con límite de 5.000.000,00 € por siniestro. Asimismo, la solvencia técnica queda acreditada 
por los trabajos de los últimos 5 ejercicios, aportando cifras desde 2012, siendo 2011 la fecha de 
autorización de inscripción del adjudicatario en el registro de empresas de venta y asistencia técni
ca de equipos de RX. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 23. Solvencia económica y técnica 
Anexo 24. Resolución de la Dirección de la Agencia Valenciana de Energía de autorización de man
tenimiento de equipos de 27 de julio de 2011. 

Décimo octava alegación: 

Apartado 4.1 m) del borrador de Informe, página 14, segundo párrafo 

Contenido de la alegación: 
El segundo párrafo del citado apartado explica que "los incumplimientos observados traen causa 
de la inexistencia de un inventario previo de equipos de electromedicina y de una falta de control 
del gasto de esta naturaleza en ejercicios anteriores". 

Esto sería la causa de la necesidad de elaborar un inventario y tramitar un expediente para corregir 
stas problemas y no la consecuencia de los mismos. 

Además se informa que no se tuvo en cuenta la importancia del coste de los equipos de alta 
tecnología (no siendo 60 sino 1 Gammacámara, 2 TAC's y 1 Litrotiptor). Igualmente informa el 
borrador de no haberse realizado un estudio del coste, no siento esto último cierto pues se llevó a 
cabo un exhaustivo estudio de todos y cada uno de los costes, tanto de los contratos vigentes 
como de las reparaciones anuales efectuadas fuera de contrato. 

El pliego de electromedicina incluía un inventario de equipos previo a su publicación, aunque 
efectivamente, por error figuraban los aparatos citados, que dado el alto coste de mantenimiento 
de los mismos aleja cualquier duda de pretensión de exigencia de cumplimento a las empresas. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 25: Pliego técnico publicado para la contratación de la electromedicina . 
Anexo 26: Estudio del precio para la contratación de la electromedicina. 
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Décimo novena alegación: 

Apartado 4.1 01 del borrador de Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 

1111 '" 1111 
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Consorci Hospilalari 
Provincial de Caslelló 

En lo relativo a la contratación de servicios recurrentes, se alega que se han aprobado y licitado 
hasta la fecha el servicio de seguridad y vigilancia (exp. 8/16, limpieza de centros (exp. 24/16) y 
mantenimiento de edificios e instalaciones (exp. 25/16, todos ellos incluyendo la totalidad del ob
jeto del contrato y con las condiciones técnicas equivalentes a los análogos contratos de los hospi
tales de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, como se puede comprobar en la plata
forma de contratación de la Generalitat Valenciana. 

Vigésima alegación: 

Apartado 5. el del borrador de Informe, página 16 

Contenido de la alegación: 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015, si bien fuera de plazo, ya se encuentran aproba
das por el Consejo de Gobierno del Consorcio. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 27. Certificados aprobación cuentas anuales 2014 y 2015 

Vigésimo primera alegación: 

Apartado 5. el del borrador de Informe, página 17, último párrafo 

Contenido de la alegación: 
pecto a los acuerdo de convalidación de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 

ños 2014 y anteriores, estos acuerdos se adoptaron en los Consejos de Gobierno, 26/09/2014, y 
8/04/2015 para las obligaciones pendientes de 2013 y 2014 respectivamente, donde quedaron 
aprobados los expedientes y en el último acuerdo, se financio el pago de las mismas. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 28. Acuerdos del Consejo de Gobierno 

Vigésimo segunda alegación: 

Apartado 5. di del borrador de Informe, página 17 

Contenido de la alegación: 
En relación a la deuda con la Generalitat, el Consorcio contabilizó en el ejercicio 2013 los fondos 
procedentes del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, RDL 4/2013 según "Resolución 
de la Consellería de Hacienda y Administración Pública por la que se autoriza la compensación de 
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Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló 

la Financiación mencionada, declarando extinguidos los créditos, y firmado por el Conseller de 
Hacienda, por 30.590.971 euros, por lo que no forman parte del pasivo del balance. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 29. Resoluciones 

Vigésimo tercera alegación: 

Apartado 5. e) del borrador de Informe, página 17 

Contenido de la alegación: 
Principio de no compensación. Los fondos procedentes del Ministerio, los recibe el Consorcio a 
través de la Excma. Diputación Provincial, históricamente ha remitido los fondos líquidos, alegando 
que la Tesorería de la entidad tiene un procedimiento de cobro, debidamente aprobado y 
regulado. Se ha indicado a Diputación que se debe subsanar para los próximos ejercicios 
contables. 

Vigésimo cuarta alegación: 

Apartado 5. h) del borrador de Informe, página 18, subapartado 3 

Contenido de la alegación: 
La contabilización del expediente 02/2015 de generación de créditos para la autorización y pago a 
proveedores a través del mecanismo extraordinario regulado por el RDL 17/2014, en cuanto a la 
procedencia de los ingresos fueron contabilizados correctamente en el Capítulo 9, Pasivos 
Financieros. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 30. Expedite. 02/2015 de donde emana la procedencia de los fondos. Mayor de la cuenta de 
pasivo del balance. 

igésimo quinta alegación: 

Apartado 5. h) del borrador de Informe, página 18, subapartado 5 

Contenido de la alegación: 
Al respecto de la modificación presupuestaria que se efectuó para hacer frente al plan de 
vacaciones 2015, del expediente que se remitió a la Consellería de Hacienda, Dirección General de 
Presupuestos, puede comprobarse que, se efectuó una previsión inicial en el momento en el que 
se elaboró el presupuesto 2015, mediante una valoración económica del plan de vacaciones, según 
las necesidades en la fecha de petición y teniendo en cuenta la cantidad ejecutada en Junio en 
2014. Pero, tal y como puede constatarse en el expediente de autorización fue necesaria una 
modificación presupuestaria porque en el ejercicio 2015 el Consorcio contó en su plantilla con un 
total de 118 contratos temporales (TAL), contratos de cuya naturaleza estructural para el año 
2015, se tuvo constancia con posterioridad a la confección del presupuesto, y por tanto, contratos 
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que a efectos de su sustitución en el plan de vacaciones, no se ponderaron, no teniendo su 
referencia inmediata en el año anterior del que partió la valoración para la elaboración del 
presupuesto inicial . Las sustituciones de vacaciones de verano de dichos contratos estructurales 
implicaron la necesidad de modificar el presupuesto para dar cobertura en el plan de vacaciones 
2015, pues se trataba de contrataciones en categorías profesionales con funciones de atención al 
público y sanitarias, necesarias e imprescindibles para el mantenimiento de los servicios., siendo 
la cantidad correspondiente a vacaciones de aprox. 611.000 euros. 

Siendo el desglose de la modificación del Capítulo 1, 3.227.000 como sigue: 

Sustitución vacaciones 611.000 euros por lo anteriormente expuesto. 

Seguridad Social cuotas años anteriores pendientes de pago y aplazadas mediante el correspon
diente expediente, 1.600.000,10 y financiado por la G.v.A ... 

Paga extra diciembre 2012 y no presupuestada, sustituciones de IT, incrementando el presupuesto 
inicial, más incremento de la paga extra 2012 de 14 a 44 días, personal laboral según legislación vi
gente posterior a la aprobación del presupuesto inicial 2015 1.016.000 euros. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 31. Acuerdo TAL 

Vigésimo sexta alegación: 

Apartado s. j) del borrador de Informe, página 19 

Contenido de la alegación: 
El Saldo que presenta el Remanente de Tesorería a 31/12/2015 recoge las Obligaciones pendientes 
de aplicar a Presupuesto, en el concepto de "operaciones no presupuestarias". ANEXO 7. También 
en cuadro 14 del Borrador del informe, pago 40. 

Documentación justificativa de la alegación: 
exo 32. También en cuadro 14 del Borrador del informe, pago 40. 

Cuadro de Remanente de Tesorería. 

Vigésimo séptima alegación: 

Apartado s. k) del borrador de Informe, página 19 

Contenido de la alegación: 
Se trata de un error en la contabilización al duplicar los Derechos reconocidos, se ha comprobado y 
se ha corregido. Se contabilizaron correctamente los Derechos Reconocidos al cierre del ejercicio 
2007, y al hacer el Ingreso en el ejercicio 2008, en lugar de utilizar la operación "1" de Ingreso, se 
aplicó por error la operación "DR-I" que dio lugar a que se duplicaran los Derechos Reconocidos. Se 
ha realizado un ajuste interno en la contabilidad del Consorcio, para la subsanación, ya que no 
existe un ente financiador por el que realmente el Derecho cause baja o anulación. Dicho ajuste 
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no afecta al Remanente de Tesorería por estar provisionado. 

1111 '"' 1I1I 
1111 "" 1111 

Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló 

Alegación válida para apartado 9. j) del Apéndice 2 del borrador de Indorme, página 41 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 33 . Documentos" DR/ " de corrección de Derechos Reconocidos. 

Vigésimo octava alegación: 

Apartado s. mI del borrador de Informe, página 20 

Contenido de la alegación: 
Página 20 apartado m) en lo relativo al portal de transparencia, añadir que desde el mes de agosto 
está disponible el portal de transparencia en la web del hospital : http://www.hospitalprovincial.es. 
y se puede comprobar en esa dirección la información a la que se da acceso. 

Vigésimo novena alegación: 

Apartado 6.1 del borrador de Informe, página 22, tercer párrafo segunda columna 

Contenido de la alegación: 
La Fundación de la Comunitat Valenciana Padre Ricardo de Castellón, está inactiva en fase de liqui
dación. 

Esta alegación debe ser tenida en cuenta en relación al Apartado 3 del Apéndice 2, del borrador de 
Informe, página 34. 

Trigésima alegación: 

Apartado 6.2 del borrador de Informe, página 23, subapartado e) 

Contenido de la alegación: 
lo relativo a que la mesa de contratación debe estar constituida por al menos 4 vocales designa

dos mediante resolución publicada en la plataforma de contratación, alegar que desde 2016, se 
está cumpliendo con la mencionada obligación . (nos referimos asimismo a los puntos relativos a 
mesa de contratación de la página 29) 

Trigésimo primera alegación: 

Apartado 6.2 del borrador de Informe, página 23, subapartado f) 

Contenido de la alegación: 
En lo relativo a la coordinación entre servicios para efectuar el reintegro de anuncios, informar 
que, a partir de 2016, los requerimientos que se efectúan a los propuestos como adjudicatarios ya 
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Provincial de Caslelló 

incluyen el reintegro de los gastos de anuncios de licitación y ello se comunica al departamento de 
contabilidad, para que efectúe el seguimiento del correspondiente ingreso en cuenta. 

Trigésimo segunda alegación: 

Apartado 6.2 del borrador de Informe, página 23, subapartado g) 

Contenido de la alegación: 
En lo relativo a la suplencia o delegación temporal de firma se toma nota de la misma y se hará 
constar claramente en todas las resoluciones y/o actos administrativos, la correspondiente suplen
cia y su normativa. 

Trigésimo tercera alegación: 

Apartado 5.1, Apéndice 1 del borrador de Informe, página 28 

Contenido de la alegación: 
La solicitud de adhesión a la central de compras es de fecha 14 de diciembre de 2015 (se adjunta 
documento 4). La efectiva adhesión se produjo en fecha 26 de febrero de 2016 (se adjunta docu
mento 5). 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 34. Solicitud adhesión 201S 
Anexo 35. Solicitud adhesión 2016 

Trigésimo cuarta alegación: 

Apartado 5.1, Apéndice 1, del borrador de Informe, página 29, penúltimo párrafo 

Contenido de la alegación: 
En relación con la adhesión al acuerdo marco de energía eléctrica, añadir que el contrato con el ad

. icatario se formalizó en fecha 4 de julio de 2016. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 36. Contrato formalizado 

Trigésimo quinta alegación: 

Apartado 5.1, Apéndice 1 del borrador de Informe, página 29, último párrafo 

Contenido de la alegación: 
En relación con la base de datos ORION LOGIS, señalar que ya se dispone de la misma desde sep
tiembre de 2016 y se consultan en dicha aplicación los precios de los artículos ofertados a los dis
tintos hospitales de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, con la finalidad de compro
bar la razonabilidad de precios de las adquisiciones del Consorci. 
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Documentación justificativa de la alegación: 

1111 "" 1111 
1111 '"" 1111 

Consorci Hospitalari 
Provincia l de Castelló 

Anexo 37. Correo electrónico con gestión de la fecha en que se obtuvo el acceso 

Trigésimo sexta alegación: 

Apartado 5.4, Apéndice 1 del borrador de Informe, página 29 

Contenido de la alegación: 
Se informa en el borrador que no figuran las certificaciones de obra acreditativas del detalle de las 
unidades de obra. Si bien es cierto que hasta ahora no se adjuntaban a contratación y contabilidad 
las certificaciones, esto no quiere decir que no existieran las mismas ni que no fueran controladas 
las unidades de ejecución de las mismas. Desde la realización de la presente auditoría ya se adjun
tan copia de las mismas a los departamentos citados. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 38 : Liquidación de la obra de adecuación área infanta-juvenil. 
Anexo 39 : Mediciones y presupuesto de la obra Traslado de extracciones. 
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SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CI SAN VICENTE, 4. 
46002 VALENCIA 

SINDIUTIIB4 DE COMPTES 
DE LA comrru V HENOANI 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 02/11/2016 12.45 

Núm : 201604261 ENTRADA 

En contestación a su escrito de 21 de octubre de 2016, adjunto se remiten 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización de la Contratación del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ejercicio 2015. 

Aunque los hechos puestos de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en el 
citado Informe, especialmente aquellos respecto de los cuales se dará traslado al 
Tribunal de Cuentas, responden a cuestiones relacionadas con el ejercicio de 
competencias cuya titularidad no corresponde al Consejo de Gobierno, ha de 
entenderse que, no ostentando quien suscribe, en la actualidad, la titularidad del ente 
fiscalizado, las presentes alegaciones han podido ser complementadas por las 
alegaciones realizadas por los restantes miembros del Consejo de Gobierno del 
CHPC. 

Valencia a, 2 noviembre de 2016 

Presid nte del CHPC durante el ejercicio auditado 

1 



Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de la 
Contratación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ejercicio 2015 

Primera alegación 

Apartado 4.1.a) del Informe, páginas 5 y 6 

Contenido de la alegación: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de los Estatutos del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (en adelante CHPC), "El control 
económico-financiero del Consorcio será el establecido en la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana para las entidades de derecho público". 

Con carácter previo a la identificación del régimen de control económico-financiero 
que la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana establece para las 
entidades de derecho público (y, por tanto, también para el CHPC), ha de hacerse 
referencia a la clasificación que del sector público realiza el artículo 2.3 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones: 

"Integran el sector público instrumental de la Generalitat los entes que se relacionan a 
continuación, siempre que se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración de la Generalitat o de otros entes de su sector público: 

a) Los organismos públicos de la Generalitat, que se clasifican en: 

1. o Los organismos autónomos de la Generalitat, 
2. o Las entidades públicas empresariales de la Generalitat, y 
3. o Otras entidades de derecho público distintas de las anteriores. 

b) Las sociedades mercantiles de la Generalitat. 

c) Las fundaciones de sector público de la Generalitat, y 

d) Los consorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos 
directa o indirectamente al poder de decisión de dicha administración". 

Partiendo de esta clasificación del sector público, el artículo 93 de la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones (en adelante LHPSPIS) establece que el control interno de la gestión 
económico-financiera del sector público de la Generalitat corresponde a la Intervención 
General, a través de sus servicios centrales o de sus intervenciones delegadas, que se 
realizará mediante la función interventora, el control financiero y la auditoría 
pública. 

En cuanto a la función interventora "tiene por objeto controlar, antes de que sean 
aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la 
Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de 
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso" 
(artículo 97 de la LHPSPIS). Es decir, la función interventora ° fiscalización previa 
tiene por objeto, además de la actividad de la Administración de la Generalitat, la 
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actividad de los entes a que hace referencia el artículo 2.3.a.1°, excluyendo de 
fiscalización previa la actividad de las entidades públicas empresariales, la actividad 
de las sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad 
de los consorcios. 

Por otra parte, el control financiero permanente "tiene por objeto la verificación de 
una forma continua, realizada a través de la correspondiente inteNención delegada, de 
la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 
siguiente en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la 
normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los 
principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública" (artículo 108 de la 
LHPSPIS). 

Los órganos o entidades sometidos a control financiero permanente son, conforme al 
artículo 109 de la LHPSPIS: 

"a) La Administración de la Generalitat. 
b) Los organismos autónomos de la Generalitat. 
c) Las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el artículo 

2.3. a. 3. o de esta ley. 
d) Las entidades públicas empresariales previstas en el artículo 2.3.a.2. o de esta ley". 

Por tanto, la LHPSPIS excluye del control financiero permanente la actividad de las 
sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad de los 
consorcios. 

Finalmente, la auditoría pública "consistirá en la verificación, realizada con 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera 
del sector público de la Generalitat, mediante la aplicación de los procedimientos de 
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la 
InteNención General de la Generalitat"(artículo 119 de la LHPSPIS). 

Conforme a lo expuesto, la LHPSPIS, excluye. expresamente. a los consorcios de la 
función interventora o fiscalización previa y del control financiero permanente, 
sometiendo su actividad económico-financiera sólo a la auditoría pública 
regulada en los artículos 119 v ss de la citada Ley (con independencia de los 
controles financieros específicos que pueda encomendar el Consell conforme a los 
previsto en los artículos 117 y 118 de dicha Ley). 

En definitiva, las funciones de revisión del cumplimiento de la normativa de aplicación 
a la gestión económica del CHPC, las funciones de verificación del registro y 
contabilización de sus operaciones y el establecimiento de mecanismos de evaluación 
para comprobar que la actividad y los procedimientos de gestión económica del CHPC 
se realizan de acuerdo con los principios de legalidad y buena gestión financiera, 
corresponden a la Intervención General de la Generalitat a través de la auditoría 
pública, que se ejerce, conforme a lo previsto en el artículo 119 de la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones, a posteriori, y no a través de la fiscalización previa, la cual sólo 
puede ejercerse sobre la Administración de la Generalitat y sus organismos 
autónomos. 

Discrepamos, por tanto, de la opinión de la Sindicatura de Cuenta al afirmar, en el 
apartado 2, párrafo segundo, de su Informe (página 3), que "Los órganos de 
contratación son responsables de implantar un sistema de control interno que 
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garantice que la gestión de la actividad contractual del CHPC se realiza de acuerdo 
con la normativa de aplicación", pues dicho control interno corresponde a la 
Intervención General a través del procedimiento de auditoría pública. La implantación 
del control que recomienda la Sindicatura de Cuentas en el apartado 6.2.a) de su 
Informe (página 22), en relación con las funciones relacionadas en el párrafo anterior, 
requeriría la previa modificación de la LHPSPIS. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la gestión encomendada al CHPC ha de 
realizarse con criterios de descentralización y autonomía, para acomodarse a los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción para los ciudadanos, tal como 
establece el artículo 3 de sus Estatutos. 

Para ello, mediante Acuerdo de 8 de noviembre de 2011 (posteriormente, sustituido 
por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), el Consejo de Gobierno delegó 
atribuciones en materia de personal , de contratación administrativa y de gestión 
económica en diversos órganos del CHPC. 

El artículo segundo de este Acuerdo contiene el reglmen de ejercIcIo de las 
competencias en materia de contratación administrativa y de gestión económica, 
identificándose a los órganos que han de ejercerlas en cada caso, distinguiendo, por 
una parte, las facultades relativas a la autorización o aprobación del expediente, que 
serán ejercidas por Consejo de Gobierno, el presidente, el vicepresidente, el director 
gerente o el director económico del CHPC, según su importe; y, por otra parte, las 
facultades relativas a la ejecución, modificación, reconocimiento de obligaciones y 
liquidación del contrato, que corresponden , en todo caso, al director gerente del 
CHPC, mancomunadamente con el director económico o máximo responsable de la 
gestión económico-financiera. 

Independientemente de lo expuesto, ha de manifestarse que las presentes 
alegaciones se realizan sin acceso físico a los expedientes de contratación analizados 
por la Sindicatura de Cuentas en su borrador de informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.b) Y c) del Informe, páginas 6 y 7 

Contenido de la alegación: 

La falta de una financiación adecuada de la Comunitat Valenciana afecta al sistema 
sanitario público valenciano en su conjunto, incluido el CHPC. 

En cualquier caso, ha de manifestarse que los expedientes de contratación que, 
conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), han de 
ser sometidos al Consejo de Gobierno y a su presidente han dispuesto, durante el 
tiempo en que quien suscribe ha ostentado dich~ presidencia, de la debida cobertura 
presupuestaria. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1.d) del Informe, página 7 

Contenido de la alegación: 
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Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), no 
corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la ordenación de los pagos. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1.e) y f) del Informe, páginas 7, 8 Y 9 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad a la asunción de la presidencia del Consejo de Gobierno del CHPC por 
quien suscribe, referidas, además, a aspectos relacionados con la ejecución del 
contrato, cuya competencia corresponde a otros órganos del CHPC. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 .g) del Informe, páginas 9 y 10 

Contenido de la alegación: 

El Consejo de Gobierno se limitó a acordar, por unanimidad, una nueva licitación de 
las obras. La tramitación del expediente y las competencias de ejecución, 
reconocimiento de obligaciones y aprobación de proyectos de obras se encontraban 
delegadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2011 
(posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014). 

Sexta alegación 

Apartado 4.1.h) del Informe, páginas 10 Y 11 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad a la asunción de la presidencia del Consorcio por quien suscribe. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1.i) del Informe, páginas 11, 12 Y 13 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad a la asunción de la presidencia del Consorcio por quien suscribe; en 
algunos casos, además, vienen referidas a aspectos relacionados con la ejecución del 
contrato, cuya competencia corresponde a otros órganos del CHPC. 

Octava alegación 

Apartado 4.1.j) del Informe, página 13 

Contenido de la alegación: 
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No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas por 
órganos distintos al Consejo de Gobierno y su presidente. 

Novena alegación 

Apartado 4.1 .k) del Informe, páginas 13 y 14 

Contenido de la alegación: 

Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), no 
corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la ordenación de los pagos. 

Décima alegación 

Apartado 4.1.1) del Informe, página 14 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, no corresponde su 
aprobación al Consejo de Gobierno ni a su presidente. 

Undécima alegación 

Apartado 4.1.m) del Informe, página 14 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, no corresponde su 
aprobación al Consejo de Gobierno ni a su presidente. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.1.n) del Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, no corresponde su 
aprobación al Consejo de Gobierno ni a su presidente. 

Decimotercera alegación 

Apartado 4.1.0) del Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 

La formalización de contratos menores no corresponde al Consejo de Gobierno ni a su 
presidente. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 4.1.p) del Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 
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Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), no 
corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la ordenación de los pagos. 

Decimoquinta alegación 

Apartados 5 del Informe, páginas 16 a 20 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que la formalización, aprobación y rendición de las 
cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2015 han sido realizadas por el actual 
director gerente del Consorcio, bajo la presidencia de la actual consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 1, apartado 5.1, párrafos 2° y 3°, páginas 28 y 29 

Contenido de la alegación: 

Corresponde al director gerente, conforme a lo previsto en el artículo 23.r) de los 
Estatutos del CHPC, solicitar la adhesión a los concursos centrales que se realicen por 
la Central de Compras y Suministros de la Conselleria de Sanidad. 

Decimoséptima alegación 

Apéndice 1, apartado 5.2, página 29 

Contenido de la alegación: 

No se identifican los expedientes en los que se ha observado la falta de consignación 
presupuestaria para el reconocimiento de las obligaciones contractuales en ejercicios 
presupuestarios posteriores al de su contratación. 

No obstante, ha de señalarse que los expedientes de contratación reflejados en el 
Cuadro 4 del Apéndice 1 fueron licitados y adjudicados con anterioridad a la 
constitución del Consejo de Gobierno del CHPC del cual ostenté la presidencia, por lo 
que no podemos pronunciarnos al respecto. 

En relación con los expedientes de contratación que figuran en el Cuadro 3 del 
Apéndice 1, en función de su importe, fueron licitados y adjudicados por órganos 
distintos al Consejo de Gobierno del CHPC y a su presidente. Sólo respecto al 
expediente 03/2015, el Consejo de Gobierno del CHPC se limitó a acordar, por 
unanimidad, una nueva licitación de las obras, recayendo la responsabilidad de la 
tramitación del expediente y el ejercicio de las competencias de aprobación del 
contrato, ejecución, reconocimiento de obligaciones y aprobación de proyectos de 
obras en otros órganos del CHPC. 

Decimoctava alegación 

Apéndice 1, apartado 5.4, página 29 
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Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución de contratos, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera, 
correspondiendo, además, a expedientes de contratación respecto de los cuales y en 
función de su cuantía, ni el Consejo de Gobierno del CHPC ni su presidente actuaron 
como órgano de contratación. 

Decimonovena alegación 

Apéndice 1, apartado 5.5, páginas 29 y 30 

Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución del contrato, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera. 

Vigésima alegación 

Apéndice 1, apartado 5.6, páginas 30 y 31 

Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución del contrato, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera. 

Vigésimo primera alegación 

Apéndice 1, apartado 5.7, página 31 

Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución de contratos, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera, y a la 

rdenación de pagos, cuya competencia corresponde al director gerente del CHPC. 

Vigésimo segunda alegación 

Apéndice 1, apartado 6.1, párrafo 1°, página 36 

Contenido de la alegación: 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo de Gobierno del CHPC para el ejercicio 
2015 fue el aprobado por Les Corts para dicho ejercicio. 

Vigésimo tercera alegación 

Apéndice 1, apartado 9, páginas 40 y 41 

Contenido de la alegación: 

8 



Corresponde al director gerente del Consorcio formular la memoria del ejercicio 
anterior (artículo 23.q de los Estatutos). 

Valencia a, 2 noviembre de 2016 

Presidente del CHPC durante el ejercicio auditado 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL 
DE CASTELLÓ (CHPC). EXERCICI DE 2015 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 2 de novembre de 2016 per 
part de tres òrgans responsables de la gestió del CHPC durant l’exercici 
2015, als quals se’ls ha remés l’esborrany de l’Informe, que són: 

 I. President del CHPC fins juliol de 2015 
 II. Director gerent del CHPC fins setembre de 2015 
 III. Director gerent del CHPC a partit de setembre de 2015 

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

I. AL·LEGACIONS DEL PRESIDENT DEL CHPC FINS JULIOL DE 2015 

En l’escrit de presentació d’al·legacions, es fa constar que qui subscriu no 
exerceix en l’actualitat la titularitat de l’ens fiscalitzat. 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Quant a la responsabilitat dels òrgans de contractació d’implantar un 
sistema de control intern que garantisca que la gestió de l’activitat 
contractual del CHPC es realitza d’acord amb la normativa d’aplicació 
(apartat 2 de l’Informe), s’al·lega que aquest control intern correspon a la 
Intervenció General per mitjà del procediment d’auditoria pública. 

Pel que fa a això, cal diferenciar el control intern dels procediments de la 
despesa del CHPC, que han d’establir els òrgans responsables de 
gestionar-la i administrar-la, del control econòmic i financer que ha 
d’exercir la Intervenció General de la Generalitat. 

Concretament, en la fiscalització del CHPC hem observat incompliments 
molt significatius de la normativa contractual i dels principis que han 
d’informar la gestió pública, com són els d’eficàcia, eficiència, 
sotmetiment dels poders públics al principi de legalitat, interdicció de 
l’arbitrarietat, seguretat jurídica, transparència, sostenibilitat financera i 
equilibri pressupostari, entre d’altres. Per això aquesta Sindicatura 
considera que els gestors del CHPC haurien d’haver actuat amb la 
diligència necessària a fi de garantir el compliment dels principis referits, 
adoptant, entre altres mesures, la implantació d’un control intern 
rigorós. 

En l’apartat 4.1 a) de l’esborrany de l’Informe indiquem l’absència d’un 
control intern en el CHPC que contribueix a preservar el compliment dels 
principis anteriorment indicats en els seus procediments de contractació 
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i gestió de la despesa, distint del control econòmic i financer que ha 
d’exercir la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb el que es 
preveu en l’article 6.2 dels estatuts del CHPC. 

Tot això, sense perjudici de la possible implantació de la funció 
interventora regulada en la Llei d’Hisenda Pública per a l’Administració 
de la Generalitat i els seus organismes autònoms, que es recomana en 
l’apartat 6.2 a) de l’Informe, per la seua eficàcia preventiva. 

Finalment, cal recordar que el Consell de Govern és el màxim òrgan de 
govern de l’Entitat, a qui correspon adoptar les mesures necessàries a fi 
de garantir una administració adequada i control dels recursos que 
gestiona, juntament amb el president, el vicepresident i el director 
gerent de l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Segona al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega la falta de finançament adequat del sistema sanitari públic 
valencià i de l’existència de cobertura pressupostària dels expedientes de 
contractació que van ser sotmesos a l’aprovació del Consell i del seu 
president durant el període en què l’al·legador va exercir la presidència 
del CHPC. 

Les despeses contretes pel CHPC durant 2015 sense cobertura 
pressupostària van ser de 8.483.423 euros. L’aprovació dels expedients de 
despesa correspon al Consell de Govern, president, vicepresident i 
director gerent, aquest últim de manera mancomunada amb el màxim 
responsable de la gestió econòmica; en funció dels imports indicats en 
l’apartat segon de l’Acord de delegació de competències aprovat pel 
Consell de Govern en sessió de 26 de setembre de 2014. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Comentaris:  

S’al·lega que no correspon al Consell de Govern ni al seu president 
l’ordenació de pagaments. Pel que fa a això, en l’esborrany de l’Informe 
no vam indicar els acords adoptats pels òrgans responsables del CHPC, 
sinó el fet d’haver efectuat pagaments anticipats que vulneraven la regla 
del servei fet que aplica l’Administració Pública. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació trasllada a d’altres òrgans del CHPC la competència en 
matèria d’execució contractual. Pel que fa a això, cal precisar que 
l’apartat segon de l’Acord de delegació de competències anteriorment 
esmentat estableix que en qualsevol cas, les competències de l’òrgan de 
contractació relatives a control de l’execució, modificació en el seu cas, 
reconeixement d’obligacions i liquidació del contracte es deleguen en el director 
gerent del Consorci, mancomunadament amb el màxim responsable de la gestió 
econòmica i financera. 

Pel que fa a això, considerem que l’exercici d’aquesta delegació de 
competències hauria d’observar, en tot cas, les competències delegades 
per a l’aprovació d’expedients de despesa (en funció del seu import) 
previstes en l’Acord de delegació de competències referit en l’al·legació 
segona. 

Així doncs, si bé el director gerent i el director econòmic i financer, o el 
màxim responsable de la gestió econòmica i financera, tenien delegades 
les competències en matèria d’execució contractual, els òrgans delegants 
haurien d’haver establit els mecanismes necessaris per tal de garantir 
que les decisions d’aquells no es desviaren de la normativa d’aplicació. 

A fi de precisar les competències dels òrgans de govern i direcció del 
CHPC es proposa modificar la redacció del paràgraf primer de l’apartat 2 
de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

On diu: 

 Els òrgans de govern i direcció del CHPC que tenen atribuïdes les 
competències en matèria de contractació, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 11 dels seus estatuts, són el Consell de Govern, el president, el 
vicepresident i el director gerent, sense perjudici de les delegacions de 
competències acordades en aquesta matèria. Pel que fa a això, cal indicar 
els acords del Consell de Govern de 26 de setembre de 2014 i 16 de 
novembre de 2015 de delegació de competències en matèria de personal, 
contractació administrativa i gestió econòmica en els òrgans esmentats de 
govern i direcció, i en la Direcció Econòmica del Consorci. 
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Ha de dir: 

 Els òrgans de govern i direcció del CHPC, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 11 dels seus estatuts, són el Consell de Govern, el president, el 
vicepresident i el director gerent. Aquests òrgans de govern i direcció tenen 
atribuïdes les competències en matèria de contractació que estableixen els 
estatuts per a cadascun d’aquests i s’hi preveu la possible delegació de 
competències. Pel que fa a això, cal indicar els acords del Consell de Govern 
de 8 de novembre de 2011, 26 de setembre de 2014 i 16 de novembre de 
2015 pels quals es deleguen competències en matèria de personal, 
contractació administrativa i gestió econòmica. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació també trasllada a altres òrgans del CHPC la 
competència en matèria d’execució contractual, reconeixement 
d’obligacions i aprovacions de projectes d’obra. Vegeu comentari a 
l’al·legació anterior. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena a vintena al·legació 

Comentaris: 

Aquestes al·legacions també traslladen la responsabilitat de les decisions 
adoptades a altres òrgans del CHPC. Vegeu comentari a l’al·legació 
quarta. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

II. AL·LEGACIONS DEL DIRECTOR GERENT FINS SETEMBRE DE 2015 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

L’abast de la fiscalització efectuada en execució del Programa Anual 
d’Actuació de la Sindicatura de Comptes s’ha estés a l’activitat 
contractual del CHPC durant l’exercici pressupostari 2015. L’activitat 
contractual comprén els contractes formalitzats durant l’exercici 2015 i 
els contractes formalitzats en exercicis anteriors que a 31 de desembre 
es trobaven vigents o en execució. Vegeu els apartats 3 i 4.1 a) de 
l’esborrany de l’Informe i l’apartat 4 de l’apèndix 1. 



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici de 2015 

 

Quant als incompliments observats de l’activitat contractual provinents 
d’exercicis anteriors, en l’informe es detallen les dates i els òrgans que 
van adoptar els acords revisats, a fi de delimitar i situar els fets descrits. 
L’al·legació no indica quins són els incompliments assenyalats en 
l’esborrany de l’Informe que no precisen la data i l’òrgan que va adoptar 
l’acord. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació exposa la falta d’acció efectiva del Consell de Govern 
quan diu que fins a l’arribada d’aquesta Gerència el Consell únicament 
es reunia una vegada l’any, en lloc de les dotze sessions anuals previstes 
en els estatuts. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Quant al que s’indica en l’apartat 4.1.a) 2 l’esborrany de l’Informe pel que 
fa a l’existència d’una gran concentració de competències sense control i 
seguiment per part del Consell de Govern, es pren en consideració 
l’al·legació i es proposa modificar la redacció de l’apartat de referència. 

Conseqüències en l’Informe: 

On diu: 

2. S’han observat una gran concentració de competències en el director 
gerent i el director econòmic, delegades pel Consell de Govern, que no 
han sigut objecte de control i seguiment per aquest últim òrgan. A 
més s’ha comprovat l’existència de resolucions adoptades pels dits 
responsables del Consorci sense la competència delegada necessària 
per a fer-ho. 

Ha de dir: 

2. S’han observat nombrosos acords adoptats pel director gerent i el 
director econòmic, per als quals, per la seua naturalesa i import, el 
Consell de Govern hauria d’haver establit un procediment de control i 
seguiment. A més, s’ha comprovat l’existència de resolucions 
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adoptades pels dits responsables del Consorci sense la competència 
delegada necessària per a fer-ho. 

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

No es tracta d’una al·legació contradictòria sinó que confirma el que 
s’indica en l’Informe quant a l’absència de mecanismes de control intern 
de la despesa. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

L’absència de l’informe jurídic preceptiu dels plecs de condicions 
únicament s’ha fet evident en la revisió dels expedients de contractació 
d’exercicis anteriors a 2015, tal com s’indica en l’apartat 4.1.a) 5 de 
l’Informe. 

Els expedients de contractació de 2015, indicats en els apartats 4.1.l), 
4.1.m), 4.1.n), i  4.1.o) sí que contenen el dit informe jurídic. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Sense perjudici de les mesures al·legades pel gerent a partir de 2014 per 
millorar el control del procés de compres, en la fiscalització de les 
despeses de l’exercici 2015 s’ha observat que la conformitat de les 
factures no garantia suficientment la prestació completa del servei o la 
recepció de l’element contractat, d’acord amb les condicions estipulades. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Comentaris: 

A pesar de les mesures al·legades per la Gerència en 2014 per al 
sotmetiment de la despesa sanitària a la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en la fiscalització de l’exercici 2015 s’ha posat de manifest 
l’existència de despeses sense la tramitació de l’expedient preceptiu de 
contractació per import de 21.185.917 euros. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

Mitjançant aquesta al·legació, la Gerència anterior delimita la seua 
responsabilitat en la realització de despeses sense cobertura 
pressupostària i indica que en la data del seu cessament (3 de setembre 
de 2015) no tenia evidència de l’existència d’obligacions contretes sense 
consignació prèvia. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Novena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació confirma l’existència de pagaments anticipats a 
proveïdors. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Desena al·legació 

Comentaris: 

La Gerència al·lega que el contracte 40/2006 està fora del seu àmbit 
temporal. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Comentaris: 

La Gerència trasllada als responsables de cada departament la supervisió 
i conformitat de les factures presentades per la concessionària de 
l’aparcament en el subsòl del CHPC per les places per a ús exclusiu del 
personal hospitalari. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dotzena al·legació 

Comentaris: 

Quant a les 377 places cedides amb posterioritat, l’anterior gerent al·lega 
que va ser extremadament crític amb l’acord adoptat entre la Diputació 
de Castelló, el CHPC i la concessionària i que no va voler recepcionar les 
places cedides per la Diputació, per ser innecessàries i incórrer en un cost 
no afecte que no aportava cap valor a l’Hospital. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tretzena al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a l’acord del Consell de Govern d’11 de març de 2010, la 
Gerència al·lega que no va acceptar el dit acord perquè entenia que es 
tractava d’un expedient “amb deficiències” i mancat d’informe jurídic. S’hi 
afegeix que l’informe jurídic de 23 de juliol de 2014 va ser sol·licitat per 
aquesta Gerència. 

Es proposa afegir al text de l’esborrany que va se la Gerència qui va 
sol·licitar l’Informe jurídic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el segon paràgraf de l’apartat 4.1.f) de l’esborrany de l’Informe. 

On diu: 

 Aquesta modificació, tal com recull l’informe jurídic de 23 de juliol de 2014, 
altera substancialment les condicions essencials del contracte inicial […]. 
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Ha de dir: 

 Aquesta modificació, tal com recull l’informe jurídic de 23 de juliol de 2014, 
emés a instàncies de la Gerència, altera substancialment les condicions 
essencials del contracte inicial […]. 

Catorzena al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a la prestació del servei de tomografia en un vehicle annex a 
l’hospital, la Gerència al·lega que va ser una solució donada a una 
necessitat existent en aqueix moment. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Quinzena al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a l’adjudicació de les obres d’adequació de l’edifici destinat a 
aulari i soterrani, mitjançant l’expedient 3/2015, la Gerència manifesta 
que va ser competència de la Presidència del Consell, per raó de l’import. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setzena al·legació 

Comentaris: 

La Gerència confirma amb aquesta al·legació el fet de no haver-se 
obtingut la llicència municipal d’obres majors com a requisit previ per a 
l’inici de la construcció. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dissetena al·legació 

Comentaris: 

Pel que fa a la paralització de les obres, la Gerència al·lega que va adoptar 
la decisió de no realitzar cap activitat fins no disposar de l’autorització 
de la llicència d’obres corresponent. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Divuitena al·legació 

Comentaris: 

La Gerència al·lega que l’arrendament amb opció a compra es va acordar 
amb anterioritat a l’exercici de les seues funcions. S’afegeix que es va 
informar a la Presidència i a la Vicepresidència, i que els dos òrgans de 
govern van adoptar la determinació que l’acord no era vàlid i no s’havia 
de traslladar al Consell de Govern. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Dinovena al·legació 

Comentaris: 

La Gerència anterior al·lega les possibles irregularitats i pressions 
associades a l’execució del contracte de manteniment (expedient 4/2012), 
per part del contractista, així com la seua decisió ferma de no pagar 
imports addicionals a l’anualitat prevista en els plecs. S’adjunta com a 
annex l’informe elaborat a l’efecte que fa ser tramés a la Conselleria de 
Sanitat perquè el traslladara a la Fiscalia de Castelló, on es troba en 
aquest moment, segons l’al·legador. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Vigèsima al·legació 

Comentaris: 

No es tracta d’una al·legació contradictòria, sinó que confirma els fets 
exposats en l’esborrany de l’Informe sobre el possible solapament de les 
despeses i la necessitat que el CHPC les reclame. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-unena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que es tracta d’operacions certes i auditades, de manera que 
entén que el pagament és correcte. Això no obstant, es qüestiona la 
idoneïtat de la prestació del servei. 

No s’aporten factures o documentació acreditativa dels pagaments 
efectuats. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-dosena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega la necessitat de connectar amb la xarxa Abucasis i la falta de 
finançament per part de la Conselleria de Sanitat. Això no obstant, no 
s’aporta informació addicional o contradictòria a la indicada en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-tresena al·legació 

Comentaris: 

Es pren en consideració l’al·legació de la Gerència anterior pel que fa a 
les dificultats existents per sotmetre a licitació la contractació dels 
equips d’electromedicina, atesa la inexistència d’un inventari d’actius 
unida a la desorganització i falta de control en les adquisicions 
efectuades fins llavors. 

També s’han pres en consideració les al·legacions 17a i 18a de l’actual 
Gerència del CHPC a aquest respecte. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar els paràgrafs primer i segon de l’apartat 4.1.m) de la manera 
següent: 

On diu: 

m) En l’expedient 29/2015, per a la contractació del manteniment 
integral dels equips d’electromedicina s’han detectat incompliments 
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significatius del TRLCSP pel que fa a la definició adequada i suficient 
de les necessitats que cal cobrir (article 22 del TRLCSP), la 
determinació correcta del preu de licitació (article 87 del TRLCSP) i 
l’existència d’una modificació substancial que, al nostre parer, altera 
notablement les condicions essencials del contracte, per la qual cosa 
s’hauria de tramitar una nova contractació (article 105 del TRLCSP). 

 Pel que fa al cas, el personal tècnic del CHPC addueix que els 
incompliments observats s’originen en la inexistència d’un inventari 
previ d’equips d’eletromedicina i d’una falta de control de la despesa 
d’aquesta naturalesa en exercicis anteriors, ja que no existia un 
procediment centralitzat. A més, per tal de determinar el preu de 
licitació no es va tenir en compte la importància del cost de 
manteniment dels equips d’alta tecnologia (60 equips d’un inventari 
de més de 1.000 elements) l’import estimat dels quals era de 161.526 
euros, quan l’anualitat del contracte era de 181.500 euros. 

Ha de dir: 

m) En la revisió de l’expedient 29/2015, per a la contractació del 
manteniment integral dels equips d’electromedicina, s’han observat 
incompliments del TRLCSP pel que fa a la definició adequada i 
suficient de les necessitats que cal cobrir (article 22 del TRLCSP) i a la 
determinació correcta del preu de licitació (article 87 del TRLCSP). Pel 
que fa a això, el CHPC addueix que es van produir errors en la 
licitació a causa de la inexistència d’un inventari previ d’equips 
d’electromedicina i d’una falta de control de la despesa d’aquesta 
naturalesa en exercicis anteriors, ja que no existia un procediment 
centralitzat. 

 A més, una vegada licitat el contracte es va advertir de la inclusió 
inadequada d’equips d’electromedicina d’alta tecnologia, que pel seu 
cost tan elevat de manteniment no haurien d’haver format part de 
l’inventari d’elements objecte de licitació, motiu pel qual es va 
acordar una modificació contractual que alterava de manera 
substancial les condicions originàries del contracte, fet que 
incompleix el que es disposa en l’article 105 del TRLCSP. 

vint-i-quatrena al·legació 

Comentaris: 

No es tracta d’una al·legació contradictòria, sinó informativa sobre les 
actuacions realitzades per aquesta Gerència per normalitzar i sotmetre a 
la Llei de Contractes les adquisicions de l’Hospital. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-cinquena al·legació 

Comentaris: 

Es reitera la voluntat de licitació dels serveis recurrents com la seguretat, 
el manteniment de l’equipament, si bé es va haver de recórrer a la 
contractació menor fins la normalització dels procediments. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Vint-i-sisena al·legació 

Comentaris: 

Es reiteren les actuacions efectuades per reduir de manera dràstica el 
termini de pagament a proveïdors, de 500 dies en 2013-2014 a 55 dies en 
agost de 2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-setena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació recull les mesures adoptades per la Gerència per 
solucionar i millorar la gestió dels recursos humans i econòmics de 
l’Hospital. 

La verificació d’aquestes actuacions queda fora de l’abast de la nostra 
fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-vuitena al·legació 

Comentaris: 

Mitjançant aquesta al·legació la Gerència manifesta que si l’Hospital 
poguera facturar a la Conselleria la totalitat dels serveis prestats als 
imports convinguts, el CHPC no estaria en situació de desequilibri 
financer i patrimonial. 
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En l’esborrany de l’Informe s’exposa la necessitat d’elaborar un pla 
econòmic financer en què es recullen les causes del desequilibri i les 
mesures possibles a adoptar per a corregir-lo. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-novena al·legació 

Comentaris: 

Les al·legacions als apartats 5.b) a 5.m) no són contradictòries ni aporten 
informació addicional que es puga prendre en consideració per modificar 
la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

III. AL·LEGACIONS DEL DIRECTOR GERENT DEL CHPC A PARTIR DE 
SETEMBRE DE 2015 

Primera al·legació 

Comentaris: 

Mitjançant aquesta al·legació, el CHPC informa de les mesures adoptades 
a fi d’esmenar la incidència que es posava de manifest en l’esborrany de 
l’Informe relativa a l’absència de mecanismes de control intern de la 
despesa, consistents en la sol·licitud de l’establiment d’aquest control 
per part de la Intervenció General de la Generalitat. S’aporta la sol·licitud 
tramesa a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un últim paràgraf a l’apartat 4.1.a) 3, com segueix: 

 A fi d’esmenar aquesta falta de control, el CHPC ha presentat un ofici de 
data 17 d’octubre de 2016 a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública pel qual sol·licita l’establiment d’un control intern de fiscalització 
per part de la Intervenció General de la Generalitat. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

No es tracta d’una al·legació contradictòria, perquè l’absència de 
l’informe jurídic preceptiu únicament s’ha observat, i així consta en 
l’esborrany de l’Informe, en els expedients formalitzats en exercicis 
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anteriors a 2015. En aquells formalitzats en 2015 (vegeu apartats 4.1.l), m), 
n) i o) no s’observa aquesta incidència. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Mitjançant aquesta al·legació el CHPC 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: 

El CHPC aporta escrit dirigit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública en el qual sol·licita la realització de la supervisió dels projectes 
d’obra, per mitjà del seu servei d’Infraestructures – oficina tècnica, a fi de 
cobrir la necessitat posada de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir a l’apartat 4.1.a) 7, com a punt i seguit, la frase següent: 

 […] Per esmenar aquesta incidència, mitjançant ofici de 28 d’octubre de 
2016, el CHPC ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública la supervisió dels projectes d’obra en els termes que estableix 
l’article 125 del TRLCSP. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC manifesta la seua voluntat de sotmetre a contractació pública 
l’adquisició de productes farmacèutics i material sanitari, si bé la falta de 
crèdit pressupostari condiciona l’inici dels expedients preceptius. 
L’adhesió a la central de la Generalitat de data 26 de febrer de 2016 es 
recull en l’apartat 5.1 de l’apèndix 1. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Comentaris: 

Pel que fa a la vulneració de la “regla del servei fet”, tal com s’indica en 
l’Informe, s’ha esmenat la incidència esmentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Setena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC informa del requeriment efectuat el 29 de juliol de 2015 a 
l’adjudicatari del contracte 40/2006, per al reintegrament de les despeses 
inapropiades per import de 423.892 euros, corresponents als exercicis 2012 
a 2015. S’afegeix que les despeses inapropiades de l’exercici 2015 han 
sigut estimades en 135.849 euros en considerar que el CHPC hauria 
d’haver pagat una tarifa no superior a 28 euros mensuals per plaça. 

Es proposa incorporar la dita informació de caràcter substancial a 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un punt 7 a l’apartat 4.1.e), amb el text següent: 

7. Mitjançant resolució del director gerent i director econòmic de data 29 
de juliol de 2016 s’acorda requerir a l’empresa concessionària el 
reintegrament dels pagaments indeguts en funció del que es disposa 
en l’article 62 de la Llei 1/2015, estimats en 423.892 euros 
corresponents als exercicis 2012 a 2015. 

Vuitena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació no contradiu el contingut de l’apartat 4.1.f) de 
l’esborrany de l’Informe quant a la inexistència d’expedient que 
documente l’acord d’11 de març de 2010 del Consell de Govern de 
modificació del contracte 40/2006. Tampoc contradiu la informació 
continguda en el quadre 4 de l’apartat 4 de l’apèndix 1, ja que s’indica 
expressament que no hi ha expedient ni document contractual. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Comentaris: 

El CHPC aporta certificat de l’acord del Consell de Govern de data 25 
d’octubre de 2016 en el qual s’accepta la donació de l’equipament cedit 
per la Fundació. 

Es proposa incorporar aquesta informació al contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un paràgraf final (com a punt i a banda) a l’apartat 4.1.f) 2: 

 En fase d’al·legacions, el CHPC ha presentat l’acord del Consell de Govern 
de data 25 d’octubre de 2016 pel qual s’accepta la donació de l’equipament 
cedit per la Fundació. 

Desena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC presenta l’acord de la Presidència del CHPC de 27 de juliol de 
2016 de resolució del contracte d’arrendament del tomògraf PET-TAC. 
S’hi afegeix que els pressupostos de l’exercici 2017 contenen la previsió 
d’adquirir un PET-TAC, que serà objecte de licitació una vegada es 
dispose de consignació suficient, motiu pel qual la unitat mòbil (solució 
provisional) deixarà de prestar el servei. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un paràgraf final a l’apartat 4.1.f) 3: 

 En fase d’al·legacions, el CHPC ha presentat l’acord de la presidenta del 
Consell de Govern, de 27 de juliol de 2016, de resolució de mutu acord del 
contracte d’arrendament indicat anteriorment. A més, s’informa de la 
previsió d’adquirir amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017 un tomògraf 
PET-CAT per la qual cosa la unitat mòbil (solució provisional) podria 
deixar de prestar servei. 

Onzena al·legació 

Comentaris: 

S’adjunta la llicència d’obres majors de l’expedient 3/2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir la frase següent a l’apartat 4.1.g) 4, com segueix: 
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On diu: 

4. Les obres es trobaven paralitzades en la data de realització del 
treball de camp (juny de 2016), sense que constara l’obtenció de la 
llicència d’obres majors. 

Ha de dir: 

4. Les obres es trobaven paralitzades en la data de realització del 
treball de camp (juny de 2016). En fase d’al·legacions, el CHPC 
aporta l’acord municipal de concessió de llicència d’obres de data 27 
de maig de 2016. 

Dotzena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC manifesta que incoarà d’ofici un expedient de nul·litat de ple 
dret de l’acte administratiu que va aprovar l’arrendament, vist l’informe 
jurídic emés a l’efecte que s’adjunta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un últim paràgraf a l’apartat 4.1.h) amb el text següent: 

 En fase d’al·legacions, el Consorci comunica que l’òrgan competent incoarà 
d’ofici un expedient de nul·litat de ple dret de l’acte administratiu que va 
aprovar l’arrendament. 

Tretzena al·legació 

Comentaris: 

S’adjunta l’acord del Consell de data 25 d’octubre de 2016 pel qual 
s’aprova l’expedient de contractació del “servei de manteniment integral 
d’edificis, instal·lacions, equipament, mobiliari i viaris del CHPC. S’indica 
que ha sigut preparat seguint les directrius del contracte anàleg de la 
Conselleria, de manera que entenen que s’han esmenat les deficiències 
indicades en l’Informe quant a la indefinició de preu, objecte i execució. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Catorzena al·legació 

Comentaris: 

La documentació presentada no aporta informació addicional a la ja 
verificada en el transcurs de la fiscalització. 
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Conseqüències en l’Informe: 

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

Quinzena al·legació 

Comentaris: 

S’adjunta un requeriment a l’adjudicatari del servei de neteja perquè es 
faça càrrec de les despeses indicades en l’esborrany de l’Informe, per 
60.318 euros, en la part que es considera que li correspon a aqueta 
empresa, i les prestacions de serveis contractades. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el paràgraf següent a l’apartat 4.1.j): 

 En fase d’al·legacions, el Consorci aporta un requeriment de 29 de juliol de 
2016 al contractista perquè assumisca el pagament de les despeses 
referides per import de 60.318 euros, en la part que es considera que li 
correspon a aquesta empresa, i realitze els treballs anteriorment indicats 
corresponents a l’exercici 2016. 

Setzena al·legació 

Comentaris: 

S’aporta l’esborrany del conveni de col·laboració que s’ha de subscriure 
amb la congregació religiosa a fi de regular i normalitzar els serveis 
prestats per aquesta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el paràgraf següent a l’apartat 4.1.k): 

 En fase d’al·legacions, el Consorci presenta una proposta d’esborrany de 
conveni a fi de normalitzar els serveis referits atenent a les necessitats de 
l’Entitat. 

Dissetena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que, per error, es van incloure els equips d’alta tecnologia en 
l’inventari d’equips que s’han de mantenir en el contracte 29/15. Vegeu 
comentaris a l’al·legació 23a de l’anterior director gerent del CHPC. 

A més, s’aporta documentació acreditativa del compliment dels requisits 
de solvència econòmica i tècnica, que ha sigut revisada de conformitat, 
per la qual cosa es proposa suprimit el paràgraf tercer de l’apartat 4.1.m). 
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Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir el paràgraf tercer de l’apartat 4.1.m), següent: 

 En addició a això, en la revisió de l’expedient s’ha observat que no s’ha 
acreditat suficientment la solvència econòmica i tècnica del contractista, fet 
que incompleix el que es disposa en el plec de condicions administratives i, 
en conseqüència, els articles 75 i 78 del TRLCSP. 

Divuitena al·legació 

Comentaris: 

Vegeu comentaris a l’al·legació 23a de l’anterior director gerent del CHPC. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu conseqüències en l’Informe de l’al·legació 23a de l’anterior 
director gerent del CHPC. 

Dinovena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC al·lega que durant 2016 s’han aprovat i licitat diversos 
expedients relatius a serveis recurrents. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vintena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC aporta certificats d’aprovació dels comptes anuals de 2014 i 2015 
per part del Consell de Govern. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir el paràgraf següent a l’apartat 5.c) de l’Informe: 

 En fase d’al·legacions, el Consorci ha presentat certificat d’aprovació dels 
comptes anuals dels exercicis 2014 i 2015 pel Consell de Govern, en sessió 
de data 25 d’octubre de 2016. 
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Vint-i-unena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC aporta documentació acreditativa dels acords de Consell de 
Govern de 26 de setembre de 2014 i 8 d’abril de 2015, de convalidació de 
les obligacions pendents d’aplicar al pressupost generades en els 
exercicis 2014 i anteriors, que ha sigut revisada de conformitat, motiu pel 
qual es proposa suprimir la incidència indicada en l’esborrany de 
l’Informe per que fa a aquesta circumstància. 

Conseqüències en l’Informe: 

Suprimir la frase següent de l’apartat 5.c) de l’Informe: 

 […] Tampoc no es va acordar la convalidació de les obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost, generades en els exercicis 2014 i anteriors, per 
import de 17.133.090 euros. 

Vint-i-dosena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC al·lega que mitjançant resolució del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública de 19 de desembre de 2014 es declaren extingits 
els crèdits de la Generalitat a favor del CHPC per compensació dels 
pagaments efectuats en execució del mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors. No obstant això, hem comprovat que la 
Generalitat té comptabilitzat el deute del Consorci pels pagaments 
efectuats per compte d’aquest a 31 de desembre de 2015. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-tresena al·legació 

Comentaris: 

Aquesta al·legació corrobora el que s’ha indicat en l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-quatrena al·legació 

Comentaris: 

La comptabilització pressupostària inadequada dels ingressos provinents 
de la Generalitat per al pagament a proveïdors indicada en l’esborrany de 
l’Informe es refereix a la fase de modificació pressupostària, no a la 
liquidació del pressupost. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-cinquena al·legació 

Comentaris: 

Les consignacions inicials del capítol 1, destinades a despeses de 
personal, han de ser objecte d’estimació rigorosa per la seua naturalesa i 
limitacions pressupostàries. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-sisena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC al·lega que per al càlcul del romanent de tresoreria computa el 
saldo de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost en el concepte 
“Operacions no pressupostàries”. 

Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i registrades en el 
compte 409 no han d’integrar el saldo de l’agrupació “Obligacions 
pendents de pagament” ja que no corresponen a obligacions registrades 
amb càrrec al pressupost corrent ni són obligacions de naturalesa no 
pressupostària. 

Pel que fa a això, s’ha advertit un error en el contingut de l’esborrany de 
l’Informe, de manera que es proposa modificar-lo. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’apartat 4.1.c) de la manera següent: 

On diu: 

 […] 8.481.691 euros, […] 
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Ha de dir: 

 […] 8.483.423 euros, […] 

Modificar l’apartat 5.1, segon paràgraf, de l’apèndix 1: 

On diu: 

 […] 8.481.691 euros, […] 

Ha de dir: 

 […] 8.483.423 euros, […] 

Modificar l’apartat 5.j) de la manera següent: 

On diu: 

 A més, per interpretar adequadament el romanent de tresoreria caldria 
considerar l’efecte de les obligacions pendents d’aplicació pressupostària a 
31 de desembre de 2015 per 8.483.423 euros, que en minorarien l’import. 

Ha de dir: 

 Per determinar el romanent de tresoreria, el CHPC ha descomptat l’import 
de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i registrades en el 
compte 409, per import de 8.483.423 euros. Aquestes obligacions no han 
d’integrar el dit concepte pressupostari ja que no corresponen a obligacions 
registrades amb càrrec al pressupost corrent ni són obligacions de 
naturalesa no pressupostària. Tot això, sense perjudici que la memòria 
informe detalladament de l’efecte de les dites obligacions sobre el romanent 
de tresoreria de l’exercici. 

Vint-i-setena al·legació 

Comentaris: 

Si bé el CHPC al·lega que es tracta d’un error per duplicitat en la 
comptabilització dels drets reconeguts, en l’expedient no s’acredita 
l’autorització de la dita rectificació ni la memòria conté informació sobre 
aquesta circumstància. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-vuitena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que des del mes d’agost està disponible el portal de 
transparència. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Vint-i-novena al·legació 

Comentaris: 

En la memòria dels comptes anuals de 2015 no es recull la informació 
relativa a la situació de la Fundació Padre Ricardo. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Trentena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que a partir de 2016 el CHPC està complint amb l’obligació de 
constituir la mesa de contractació amb quatre vocals. 

Conseqüències en l’Informe. 

No modifica el contingut de l’Informe. 

Trenta-unena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega que a partir de 2016 el CHPC està atenent la recomanació de 
millorar les garanties relatives al reintegrament dels anuncis. 

Conseqüències en l’Informe. 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-dosena al·legació 

Comentaris: 

S’al·lega la voluntat d’atendre la recomanació relativa a deixar 
constància documental de la delegació de signatura o situació de 
suplència. 

Conseqüències en l’Informe. 

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

Trenta-tresena al·legació 

Comentaris: 

Es pren en consideració la precisió inclosa en l’al·legació del CHPC quant 
a la data d’adhesió a la central de compres. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el paràgraf tercer de l’apartat 5.1 de l’apèndix 1: 

On diu: 

 Els estatuts […] No obstant això, el Consorci no ha sol·licitat l’adhesió a 
aquesta central de la Generalitat fins al 26 de febrer de 2016. 

Ha de dir: 

 Els estatuts […] No obstant això, el Consorci no ha sol·licitat l’adhesió a 
aquesta central de la Generalitat fins al 14 de desembre de 2015 i va 
resultar efectiva el 26 de febrer de 2016. 

Trenta-quatrena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC aporta informació addicional sobre l’adhesió a l’acord marc 
d’energia elèctrica. 

Conseqüències en l’Informe. 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Trenta-cinquena al·legació 

Comentaris: 

El CHPC informa de la posada en funcionament de l’accés a la base de 
dades ORION logis. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir un últim paràgraf a l’apartat 5.1 de l’apèndix 1. 

 En fase d’al·legacions, el Consorci informa de la posada en marxa en 
setembre de 2016 de l’accés al sistema informàtic que conté la referida 
base de dades ORION logis. 

Trenta-sisena al·legació 

Comentaris: 

S’informa que els expedients d’obres ja contenen còpia de les 
certificacions en execució d’aquestes. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L'AUDITORIA DE LES DESPESES DE PERSONAL DEL 
CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 15, 17 i 18 de novembre de 2016, 
respectivament, per part dels tres òrgans responsables de la seua gestió 
durant l'exercici de 2015, a qui se'ls ha tramés l'esborrany de l'Informe, 
que són: 

I. President del CHPC fins a juliol de 2015 

II. Director gerent del CHPC fins a setembre de 2015 

III. Director gerent del CHPC a partir de setembre de 2015 

I. AL·LEGACIONS DEL PRESIDENT DEL CHPC FINS A JULIOL DE 2015 

Primera al·legació: 

Apartat 2, paràgraf 1 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega en relació amb la descripció realitzada en l'esborrany de 
l'Informe de les competències dels diferents òrgans de direcció del 
Consorci i les delegacions de competències. Quant a això s'assenyala que 
s'ha de distingir clarament entre les competències del Consell de Govern 
(particularment l'aprovació del règim retributiu) i les que corresponen al 
gerent (particularment l'autorització de despeses del capítol I, "Despeses 
de personal"), que estan delegades pel Consell de Govern. 

L'al·legació no contradiu el que s'ha dit en l'informe. Les referències a 
competències concretes dels òrgans de direcció del Consorci es realitzen 
en l'esborrany en els apartats en què s'indiquen casos o expedients 
concrets. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Segona al·legació: Apartat 4.1 

Tercera al·legació: Apartat 5.1.a) 

Quarta al·legació: Apartat 5.1.b), paràgraf 1 

Cinquena al·legació: Apartat 5.1.b), paràgraf 2 

Sisena al·legació: Apartat 5.1.b), paràgraf 3 

Setena al·legació: Apartat 5.1.b).4 

Vuitena al·legació: Apartat 5.1.c), pàgina 9 

Novena al·legació: Apartat 5.1.d), pàgina 9 

Comentaris: 

En les al·legacions indicades, únicament es fa referència als òrgans amb 
competència en matèria de personal i autorització de despeses i 
pagaments, en relació amb els fets descrits en l'Informe, però que no 
afecten el seu contingut. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació:  

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

Comentaris: 

Pel que fa a la contractació i acomiadament del director gerent es 
realitzen diverses argumentacions: 

- D'acord amb els estatuts el director gerent és un òrgan executiu i 
directiu del Consorci. Això permet que dins del procés selectiu per 
a personal directiu, es puga incloure personal sense vinculació 
d'ocupació pública, que quedarà subjecte a un contracte de 
caràcter laboral especial d'alta direcció. 

- És suficient que l'Administració Pública definisca una funció com 
a directiva perquè es tracte de "personal directiu". 

- El Decret 7/2003, de 28 de gener del Consell, regula els requisits 
dels participants en les convocatòries de provisió de llocs directius 
pel procediment de lliure designació i preveu que puga concórrer 
simultàniament personal aliè a l'Administració que complisca els 
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requisits exigits. En aquest cas, la contractació s'efectuarà segons 
el règim laboral d'alta direcció. 

- Encara que el personal de les plantilles estatutàries i relacions de 
llocs ha de ser proveït per personal d'idèntica naturalesa a la seua 
classificació, els llocs de naturalesa directiva es poden proveir per 
personal sense vincle fix amb l'Administració. 

- Tot i que hi ha un error formal en el termini de preavís del 
contracte d'alta direcció, aquest no comporta conseqüències 
perquè en qualsevol cas s'aplica el termini previst legalment. Per 
tant, es va generar un pagament en excés per la indemnització 
que qui al·lega no pot validar en no disposar del document de 
liquidació. Tampoc no es tenen dades sobre l'existència d'un 
expedient de reintegrament, raó per la qual no pot pronunciar-se 
sobre la responsabilitat comptable. 

- No hi ha relació jeràrquica de la Conselleria respecte al Consorci, 
ja que aquest té personalitat jurídica pròpia i autonomia en el 
funcionament. 

- D'acord amb els estatuts correspon al Consell de Govern el 
nomenament i cessament del director gerent (no a la Conselleria 
de Sanitat). 

- El contracte d'alta direcció és una figura regulada pel Reial Decret 
1382/1985, d'1 d'agost. 

Respecte a aquestes argumentacions, assenyalem el següent: 

- El lloc de director gerent figura en la relació de llocs de treball del 
Consorci (RLT) com lloc funcionarial, i el mètode per a la provisió 
del lloc és la lliure designació, de manera que hauria d'haver sigut 
proveït per aquest sistema. 

La normativa que s'esmenta en l'al·legació que preveu la 
possibilitat de cobrir un lloc directiu amb personal aliè a 
l'Administració, es refereix a la provisió de llocs pel sistema de 
lliure designació, però en el cas a què fa referència l'Informe no es 
va tramitar un expedient de provisió del lloc per lliure designació, 
sinó que es va contractar directament. 

- L'article 20 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana, preveu el nomenament de personal 
directiu professional en conselleries, organismes autònoms i ens 
públics de la Generalitat. Aquest procediment necessita 
autorització prèvia per Acord del Consell, així com altres requisits 
previstos en aquesta norma, que no es donen en el supòsit 
considerat en l'Informe. 
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- Encara que no hi ha una relació jeràrquica directa entre la 
Conselleria i el Consorci, atesa la configuració en els estatuts del 
Consell de Govern (el conseller de Sanitat és membre nat) i de la 
Presidència del Consorci (correspon al conseller de Sanitat), la 
Conselleria té una indubtable capacitat d'influència en les 
decisions del Consorci, que forma part de les entitats dependents 
del Consell de la Generalitat. 

- L'al·legació reconeix explícitament el que indica el tercer paràgraf 
de l'apartat 5.1.e) de l'Informe i la possible existència d'un error 
material en el càlcul de la indemnització, encara que no poden 
pronunciar-se per no tenir-ne la informació necessària. 

 
Conseqüències en l'Informe: 

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

Onzena al·legació: 

Apartat 5.3 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es fa referència a les competències de diversos dels òrgans 
de govern del Consorci. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Apartat 6 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que durant l'execució del contracte la Presidència corresponia a 
una altra persona i que els aspectes d'execució del contracte 
corresponen al director gerent. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Tretzena al·legació: 

Apartat 7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació indica que la Llei 1/2015, de 6 de febrer, no estima la funció 
interventora per als consorcis de la Generalitat, raó per la qual la 
proposta i recomanació de la Sindicatura requereixen un canvi legal. 

En relació amb aquest punt, considerem que no cal un canvi legal per a 
implementar un control intern adequat, que pot incloure la figura d'un 
interventor, servei de control intern o similar. Si fos legalment 
obligatòria la figura d'un interventor hi hauríem assenyalat un 
incompliment greu en lloc d'una deficiència de control intern. No 
obstant això, hi seria desitjable un canvi legal per a no deixar la decisió 
sobre un aspecte tan important exclusivament en mans dels 
responsables que en un moment determinat puguen estar al capdavant 
del Consorci. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es matisa la redacció de l'apartat 7.1.i) de l'Informe: 

i)  No existeix en el Consorci un departament d'intervenció o control intern 
que realitze una fiscalització prèvia de tots els actes i fets econòmics 
susceptibles de generar obligacions, incloent-hi la gestió dels llocs de 
treball, de la nòmina i el seu pagament. Tot i que la normativa no preveja 
expressament la figura d'un interventor, la direcció és responsable 
d'establir un adequat control intern. 

II. AL·LEGACIONS DEL DIRECTOR GERENT DEL CHPC FINS AL 3 DE 
SETEMBRE DE 2015 

Primera a tercera al·legacions: 

Apartat 4.1, paràgrafs a), b) i c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que són fets derivats d'actuacions del Consorci posteriors al seu 
cessament i de les quals no pot al·legar. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Quarta al·legació: 

Apartat 4.1, paràgraf d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que l'error detectat en el nombre de perceptors no afecta els 
imports meritats ni comptabilitzats i que cal corregir-lo. 

Aquesta al·legació no contradiu el que indica l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Apartat 4.1, paràgraf e) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a les incidències de legalitat que es comenten en l'esborrany 
de l'Informe, s'al·lega que durant el període en què va estar contractat en 
el Consorci, va fer diverses gestions per a contractar o comptar amb un 
interventor o un director economicofinancer (controller). 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Apartat 4.1, paràgraf a), de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica que les borses existents provenien d'exercicis 
anteriors, coexistint les bosses originals i altres de complementàries 
posteriors, així com algunes categories laborals per a les quals no existia 
borsa. També es fa referència a les especials dificultats de cobertura dels 
llocs assistencials i la seua urgència. 

Quant al període en què va estar en el Consorci l'exgerent, indica que en 
l'Informe només es fa referència als dos llocs i sempre per necessitats 
assistencials urgents. Pel que fa a les dues persones contractades 
provinents del conveni amb una congregació religiosa, afegeix que va ser 
ell qui va reduir el nombre de persones contractades basant-se en 
l'esmentat conveni. 
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També es comenta que qui al·lega va proposar adscriure's a la bossa de 
la Conselleria. 

Els arguments al·legats en relació amb les borses de treball no 
qüestionen el que s'indica en l'esborrany de l'Informe. La carta de 
cessament aportada en l'annex II no està signada. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setena al·legació: 

Apartat 5.1.a), últim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a les contractacions temporals, s'al·lega que a partir d'abril o 
maig de 2015 va començar a sol·licitar l'autorització per a la cobertura 
temporal de llocs, plans de vacances, massa salarial, etc., en tots els 
casos d'acord amb el que preceptuava la Llei de Pressupostos. S'aporta 
l'evidència de les sol·licituds d'autorització de les contractacions del pla 
de vacances en l'annex III. 

D'acord amb el que s'ha al·legat i l'evidència aportada, una vegada 
revisada la documentació de la fiscalització i atesa la quarta al·legació de 
la part 2, s'elimina el dit paràgraf. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'elimina el quart paràgraf de l'apartat 5.1.a) de l'esborrany de l'Informe i 
quedaran sols tres paràgrafs. 

Vuitena al·legació: 

Apartat 5.1.b), paràgraf b.1) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que va ser la Gerència, en el període en què l'ocupava qui 
al·lega, la que va remetre l'acord marc i el conveni col·lectiu a la 
Conselleria d'Hisenda per a la seua autorització. 

En relació amb els pagaments per menyscapte de diners i beneficis 
socials que no van ser informats favorablement per la Conselleria, 
s'al·lega que, mentre ell va ocupar el lloc de gerent, no es van realitzar 
pagaments per aquests conceptes. Pel que fa als conceptes que 
comprenen hores extres, s'indica que es tracta de treballs necessaris per 
a la prestació assistencial sense els quals aquesta s'hagués vist 
seriosament afectada amb perjudici per a les persones ateses.  
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En relació amb l'assignació temporal de funcions, s'al·lega que va ser 
l'única solució oferida pel servei de recursos humans per a cobrir llocs o 
baixes en llocs de funcionaris. 

També s'indica que els documents de pagament de nòmines els 
autoritzava sempre que constés en el document la conformitat amb la 
legalitat de la responsable del departament de recursos humans. 

No obstant això, la totalitat de les retribucions s'han abonat des del 
moment de l'aprovació pel Consell de Govern, abans de l'informe 
favorable de la Conselleria d'Hisenda. Això és un incompliment de la 
norma. 

D'altra banda, els conceptes no autoritzats abonats en 2015 sumen 
549.724 euros, tal com s'assenyala en l'Informe i no qüestiona l'al·legació. 
No ens consta que s'hagen iniciat els tràmits per al reintegrament 
d'aquestes retribucions abonades no autoritzades. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Apartat 5.1.b), paràgraf b.2) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que són contractes i categories laborals que provenen d'èpoques 
anteriors a les dates en què ell va ser gerent. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació: 

Apartat 5.1.b), paràgraf b.3) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que l'activitat de l'hospital del Consorci requereix una plena 
disponibilitat dels sistemes d'informació 24 hores al dia, tots els dies, 
perquè l'activitat assistencial no se'n ressenta. 

Per a garantir aquesta disponibilitat dels sistemes que requereix una 
gran dedicació i disponibilitat dels professionals de l'àrea de sistemes 
d'informació, es va plantejar la possibilitat de retribuir aquesta dedicació 
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de la mateixa manera que a altres professionals que pateixen situacions 
similars (serveis quirúrgics) mitjançant un plus d'especial dedicació, que 
potser no hauria de denominar-se guàrdia localitzada. La Conselleria 
d'Hisenda va publicar l'Acord d'1 d'abril de 2016 en què es consideren les 
guàrdies del personal informàtic. 

En relació amb el personal auxiliar d'infermeria s'al·lega que el concepte 
de guàrdies només era aplicable al personal del servei de quiròfan, 
d'acord amb la sol·licitud raonada de la responsable del bloc. Aquest 
concepte retributiu per als auxiliars d'infermeria no va ser inclòs en el 
conveni ni en l'acord marc tramès a la Conselleria perquè els aprovés, 
raó per la qual caldria esmenar el problema. 

Les circumstàncies de l'especial dedicació i disponibilitat del personal del 
departament de sistemes d'informació són clares. No obstant això, 
s'hauria d'haver retribuït d'acord amb la normativa aplicable. En el 
període auditat no es preveia el concepte retributiu de guàrdies per al 
personal de sistemes d'informació de la Conselleria de Sanitat. 

Pel que fa als auxiliars d'infermeria, tal com s'indica en l'al·legació, no es 
preveia aquest concepte en el conveni i acord remés a la Conselleria 
d'Hisenda per al seu informe. 

El que diem en l'Informe és que aquests conceptes retributius no estan 
aprovats pel Consell de Govern ni es preveuen en la normativa de la 
funció pública o del personal estatutari per a aqueixes categories 
professionals en l'exercici auditat, i això no queda alterat per l'al·legació. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Onzena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf b.4) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es fa referència a l'informe d'auditoria de compliment de 
la legalitat de 2015 de l'IGG que afirma que el 2015 no es van produir 
increments retributius en el Consorci. També indica que la 
responsabilitat del gerent en 2015 es referia als increments retributius 
d'aquest exercici i no dels que hi ha hagut en exercicis anteriors. 

En relació amb el complement "Consolidació IPC" s'al·lega que durant la 
seua gestió no es va produir cap increment de les retribucions i es van 
dur a terme iniciatives per assegurar la legalitat de totes les resolucions, 
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per mitjà d'informes dels serveis jurídic, econòmic i de recursos humans, 
que es plasmaven en totes les resolucions amb una llegenda de 
conformitat amb la legalitat. 

Les iniciatives al·legades no es contraposen amb el que indica l'Informe. 
Els controls de legalitat del Consorci no impediren que el "Complement 
IPC" es pagués en les nòmines de l'exercici 2015. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica el desconeixement de la metodologia per al càlcul 
de triennis  i el seu seguiment històric. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En relació amb la limitació de retribucions a l'administrador general 
s'al·lega que va sol·licitar un informe al servei jurídic del Consorci en el 
qual s'indicava que les limitacions legals no s'aplicaven a aquest lloc de 
treball. S'aporta la sol·licitud d'informe, però no l'informe evacuat. 

També s'indica que es va plantejar reduir el salari d'aquest lloc de treball 
a la mesa extraordinària de negociació del 22 de desembre de 2015, però 
que no es va dur a terme per falta d'acord. 

Basant-se en aquests fets, es va optar per posar en marxa una 
modificació del manual de funcions i poder donar cobertura a la reducció 
de retribucions. 

Les circumstàncies descrites en l'al·legació no modifiquen la situació 
objectiva de l'incompliment de la norma assenyalada en l'Informe pel 
que fa a les retribucions d'aquest lloc de treball. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Catorzena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf e) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació feta al contracte i la indemnització per acomiadament del 
gerent del Consorci s'assenyalen els aspectes següents: 

- El contracte signat va ser el que va imposar la Conselleria de 
Sanitat i no es va poder modificar o negociar cap de les seues 
clàusules i havia sigut revisat per l'Advocacia de la Generalitat. 

- En el moment del cessament va ser el Consorci qui va liquidar els 
imports resultants a partir del contracte signat. El gerent es va 
limitar a acceptar les condicions comunicades. S'al·lega la 
indefensió del gerent respecte a possibles errors en la liquidació. 

- La reclamació del Consorci dels imports indegudament pagats es 
va realitzar hores abans de la prescripció. 

- Les reclamacions en relació amb el contracte laboral s'han de fer 
en els jutjats socials i el Consorci està fent-ho en via 
administrativa. Els errors esdevinguts en la tramitació del 
contracte i liquidació corresponen a l'Administració i s'haurien de 
resoldre en els jutjats socials i qui al·lega comprometre's a tornar 
els imports indeguts que estime la Magistratura. 

Pel que fa a les al·legacions realitzades, cal expressar que no contradiuen 
els fets descrits en l'Informe. 

No obstant això, s'ha d'afegir un paràgraf aclaridor de la situació 
actualitzada, i dir que el Consorci —mitjançant la Resolució del director 
gerent de 1 de setembre de 2016—, ha reclamat administrativament les 
quantitats abonades en excés que, d'acord amb els seus càlculs, sumen 
6.306,09 euros. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'afegeix a l'apartat 5.1.e) el paràgraf següent: 

El Consorci mitjançant la Resolució d'1 de setembre de 2016 del director gerent i 
de la directora metge, ha reclamat administrativament les quantitats abonades 
en excés que, d'acord amb els seus càlculs, sumen 6.306,09 euros. 

 



Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Despeses de personal. Exercici de 2015 

 

Quinzena al·legació: 

Apartat 5.3, paràgraf b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Els arguments expressats en l'al·legació coincideixen fonamentalment 
amb les conclusions incloses en l'esborrany de l'Informe, en el sentit que 
es contractaven treballadors temporalment per a llocs estructurals, i es 
creaven expectatives o drets laborals per a les persones contractades. 
D'altra banda, es relaten les actuacions dutes a terme per qui al·lega per 
a solucionar aquest problema que s'arrossegava des d'exercicis anteriors.  

Conseqüències en l'Informe: 

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

III. AL·LEGACIONS DEL DIRECTOR GERENT DEL CHPC A PARTIR DE 
SETEMBRE DE 2015 

Primera al·legació: 

Apartat 4.1.b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci posa de manifest que en l'exercici 2015 només s'han 
reconegut obligacions d'anys anteriors per l'ajornament de la Seguretat 
Social, per un import de 2.304.700,73 euros. 

L'import consignat en l'Informe fa referència a obligacions reconegudes 
en l'exercici tant per interessos meritats en l'exercici com pels interessos 
i recàrrecs d'exercicis anteriors. Quant a això, assenyalen que es 
realitzaran els ajustos comptables necessaris per a expressar els fets 
comentats en l'esborrany de l'Informe. 

Revisada la documentació, es modifica la redacció de l'Informe per tal 
d'aclarir les despeses meritades en exercicis anteriors. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica la redacció del primer paràgraf de l'apartat 4.1.b) de 
l'esborrany d'Informe: 

b) En l'exercici 2015 s'han reconegut obligacions per 2.304.701 euros 
corresponents a interessos de demora i recàrrecs per l'ajornament de les 
quotes de la Seguretat Social corresponents a exercicis anteriors. Així 
mateix, a 31 de desembre de 2015 hi ha comptabilitzats en el passiu del 
balanç 340.465 euros, que corresponen a interessos de demora i recàrrecs 
pagats entre 2013 i 2015, dels quals no s'han reconegut les obligacions 
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corresponents i que estan minorant indegudament els saldos de els 
comptes per pagar. 

Segona al·legació: 

Apartat 4.1.d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

El Consorci manifesta que la xifra consignada en la memòria és errònia, 
ja que s'han traslladat les dades del model C50 del mes de desembre 
tramès per la Conselleria i corrobora les dades de l'esborrany de 
l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Apartat 4.1.e) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

La Direcció del Consorci manifesta que ha sol·licitat a la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública l'establiment d'una unitat de control 
intern de la Intervenció General en el centre per a pal·liar les deficiències 
indicades en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

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

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica que les contractacions fora de borsa corresponen 
als casos en què s'han esgotat les borses, i que són llocs de difícil 
cobertura o d'urgent necessitat. Així mateix, esperen que s'accepte la 
seua sol·licitud d'adhesió i integració en les bosses de la Conselleria de 
Sanitat per esmenar les incidències ressenyades. 

Seguint la recomanació de l'Informe, manifesten que inclouran en les 
clàusules del contracte laboral la precisió que l'empleat ha sigut 
seleccionat de la borsa i que hi prové per l'ordre i la seua situació. 
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En relació amb el conveni amb la congregació religiosa, que es remunta a 
l'origen de l'Hospital, subsisteix un contracte laboral d'obra que finalitza 
en 2017, del qual es va a respectar el seu venciment, i s'està treballant en 
un nou conveni que recollirà únicament tasques de voluntariat. 

Sobre la sol·licitud d'autorització a la Conselleria de les cobertures 
temporals de llocs, manifesten que s'ha començat a sol·licitar en 2015 
per a la cobertura del pla de vacances i vacants per jubilació, i des 
d'aqueix moment per a qualsevol contractació temporal, cobertura de 
plaça vacant o substitució d'excedència sense reserva. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'Informe excepte 
pel allò que indica l'últim paràgraf del punt 5.1 apartat a) de l'esborrany. 
Una vegada revisada la documentació, s'elimina el paràgraf esmentat, ja 
que els expedients revisats eren anteriors a 2015. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'elimina el quart paràgraf del punt 5.1 apartat a) de l'esborrany de 
l'Informe i quedaran solament tres paràgrafs. 

Cinquena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf b.1 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'indica en l'al·legació que l'aprovació del conveni col·lectiu i de l'acord 
marc es va supeditar a l'informe favorable de la Conselleria d'Hisenda, 
que finalment no va validar el menyscapte de diners, les hores 
extraordinàries, l'assignació temporal de funcions, els ajuts socials i el 
assegurança de vida. 

El Consorci manifesta, en relació amb els conceptes retributius no 
autoritzats per la Conselleria, que són conceptes salarials abonats 
únicament al personal laboral, que correspon a un sol empleat en el cas 
del menyscapte de diners, que les hores extraordinàries s'han abonat per 
circumstàncies conjunturals, i que les ajudes i beneficis socials no 
s'abonen des de 2012. 

No obstant l'al·legat, la totalitat de les retribucions s'han abonat des del 
moment de l'aprovació pel Consell de Govern, abans de l'informe 
favorable de la Conselleria d'Hisenda. Això és un incompliment de la 
norma. 

D'altra banda, els conceptes no autoritzats abonats en 2015 pugen a 
549.724 euros, tal com s'assenyala en l'Informe i no qüestiona l'al·legació. 
No ens consta que s'hagen iniciat els tràmits per al reintegrament 
d'aquestes retribucions abonades no autoritzades. 
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Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf b.2 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'al·lega que mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 
2016 s'amortitzen tres dels tipus de llocs no categoritzats en l'RLT i es 
creen en plantilla els altres tres, per als quals està tramitant-se la 
sol·licitud d'autorització de la Conselleria d'Hisenda. S'indica que s'està 
realitzant una assimilació de categories professionals amb la Conselleria 
de Sanitat. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany que 
contempla la situació existent el 2015, però n'amplia la informació. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica l'apartat 5.1.b.2) de l'Informe que queda així: 

b.2. S'ha contractat personal per a llocs de treball no categoritzats en les RLT 
(6 tipus de llocs). No consta que per al 2015 el Consell de Govern n'haja 
aprovat els requisits i nivells salarials. En al·legacions el CHPC ens 
comunica que mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre 
de 2016 s'amortitzen tres dels llocs no categoritzats en l'RLT i es creen en 
plantilla els altres tres. 

Setena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf b.3 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica, en relació amb els diferents complements 
retributius, el següent: 

- A partir del 25 de maig de 2015 l'abonament de les guàrdies 
localitzades al personal auxiliar d'infermeria és únicament per al 
personal de quiròfan, per acord de la mesa general de negociació i 
el director gerent. 

- Si bé la competència per a l'aprovació del règim retributiu és del 
Consell de Govern, hi ha un altre tipus de retribucions 
complementàries que s'aproven o a través de documents de 
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negociació col·lectiva o per convergència i homologació de la 
normativa de la Conselleria de Sanitat. 

- L'acord marc i el conveni col·lectiu autoritzats per la Conselleria 
de Sanitat en setembre de 2016 no inclouen el complement de 
guàrdies del personal auxiliar d'infermeria de quiròfan perquè 
l'acord de la mesa de negociació és posterior a l'enviament del 
conveni i acord marc per a la seua aprovació. 

- En relació amb les guàrdies localitzades del personal 
d'informàtica, es tracta en realitat de gratificacions per serveis de 
caràcter específic, concepte, el reconeixement i l'aplicació del qual 
ve determinat per la normativa de funció pública. A més a més, 
aquest concepte retributiu sí que es troba autoritzat per la 
Conselleria d'Hisenda i està inclòs en les taules retributives per al 
personal d'institucions sanitàries aprovades per l'Acord del 
Consell d'1 d'abril del 2016. 

- Es recalca també que aquestes deficiències van a ser pal·liades en 
complir la Direcció del Consorci amb l'obligació legal que el seu 
personal no supere les retribucions establides per a llocs 
equivalents de la Generalitat. S'assimilaran les categories 
professionals de la plantilla del Consorci i, successivament, 
s'efectuarà una reclassificació dels llocs i dels conceptes 
retributius per ajustar les retribucions a les de la Conselleria. 

En relació amb l'al·legat per l'Entitat, cal assenyalar que segons els 
estatuts del Consorci la competència per fixar les retribucions és 
exclusiva i indelegable del Consell de Govern (article 13), sense que 
s'excloga cap concepte retributiu. A més, l'autorització de la Conselleria 
d'Hisenda és preceptiva, raó per la qual és requisit previ i indispensable 
per a abonar qualsevol modificació retributiva. 

El que diem en l'Informe és que aquests conceptes retributius no estan 
aprovats pel Consell de Govern i això no queda alterat per l'al·legació. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Vuitena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf b.4 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació indiquen que el complement per IPC s'arrossega des 
d'almenys l'any 1995, quan l'Hospital era un centre de treball de la 
Diputació Provincial, i estava regulat en un document de negociació 
col·lectiva. Aquest complement s'ha mantingut en un annex a la 
negociació que no s'ha sotmès de forma expressa a l'aprovació de l'òrgan 
de govern, i roman congelat des de 2010. 

Tal com han assenyalat en l'al·legació setena, l'equiparació de 
retribucions amb la Conselleria de Sanitat farà que es regularitze, tenint 
en compte els drets consolidats i les regles de compensació i absorció de 
salaris. 

En relació amb aquesta al·legació, reiterem el manifestat en l'al·legació 
anterior pel que fa a les competències exclusives del Consell de Govern i 
el caràcter preceptiu de l'autorització de la Conselleria d'Hisenda. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es posa de manifest que el sistema de càlcul de triennis 
utilitzat era el seguit per la Diputació Provincial de Castelló fins al 
2014/2015, administració de referència del Consorci. 

Com a conseqüència del que s'ha manifestat en l'esborrany de l'Informe, 
s'ha modificat el sistema de valoració de triennis, ajustant-lo a les 
normes que hi són d'aplicació. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Desena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es detallen els passos seguits fins a l'Acord del Consell de 
Govern de data 14 de març de 2016 que finalment modifica el 
complement específic de l'administrador general. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany pel que 
fa a la situació del lloc de treball en 2015. A més, en l'Informe ja 
s'assenyala que aquesta situació s'ha modificat en 2016. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Onzena al·legació: 

Apartat 5.1, paràgraf e) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es posa de manifest que la contractació de l'anterior 
director gerent es va fer seguint les instruccions trameses per la Direcció 
General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat. 

Arran de l'informe d'auditoria de compliment de la legalitat emès per 
l'IGG el 29 de juny de 2016, la Direcció del Consorci ha tramitat la 
reclamació de l'excés d'indemnització abonat segons el dit informe. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. No 
obstant això, cal indicar en l'Informe que s'han iniciat els tràmits per a 
sol·licitar el reintegrament. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'afegeix el següent paràgraf a l'apartat 5.1 e): 

El Consorci, mitjançant la Resolució d'1 de setembre de 2016 del director gerent i 
la directora metge, ha reclamat administrativament les quantitats abonades en 
excés que, d'acord amb els seus càlculs, són de 6.306,09 euros. 
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Dotzena al·legació: 

Apartat 5.3, paràgraf a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es posa de manifest que la Direcció del Consorci ha 
habilitat un espai de treball diferenciat per als treballadors de l'empresa 
externa i que la direcció i supervisió del seu treball diari s'ha traslladat 
completament a l'esmentada empresa, amb la qual el cap de sistemes 
d'informació manté contactes regulars per mitjà del seu equip directiu. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Apartat 5.3, paràgraf b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es posa de manifest que el Consell de Govern, en la reunió 
de 25 d'octubre de 2016, ha acordat la creació de 109 places de plantilla, 
basant-se en un estudi de necessitats funcionals de serveis elaborat per 
la Conselleria de Sanitat i d'un Pla d'Ordenació de Recursos Humans. Així 
mateix, actualment s'està preparant l'expedient per a remetre'l a la 
Conselleria d'Hisenda per a autoritzar-lo, amb la intenció que en el 
primer trimestre de 2017 la situació quede completament regularitzada. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Catorzena al·legació: 

Apartat 6, paràgraf a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació expressen les vicissituds sobre la implantació de l'aplicació 
mòdul de gestió de torns d'infermeria i s'indica que la seua conveniència 
està avalada per l'informe del cap de nòmines i assegurances socials, 
amb el vistiplau de la cap del servei de recursos humans. 
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També es posa de manifest que el Consorci Hospitalari té previst 
recuperar l'operativitat del mòdul de gestió de torns d'infermeria abans 
de la finalització de 2016. 

L'informe sobre la conveniència de la implantació de l'aplicació de gestió 
de torns d'infermeria és de l'any 2016 i especifica que l'aplicació no va 
ser sol·licitada pels departaments de gestió de personal o nòmines, pel 
que no té relació amb la motivació de la necessitat en la tramitació de 
l'expedient de contractació en 2011. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quinzena al·legació: 

Apartat 6, paràgraf f) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es posa de manifest que fins a les darreries de gener de 
2015 l'assistència tècnica, actualitzacions, manteniment i tasques 
d'implantació van ser executades directament per l'empresa 
adjudicatària. En aquesta data els empleats encarregats de les tasques 
van abandonar l'empresa, raó per la qual es va posar a disposició del 
Consorci un nombre de jornades tècniques a càrrec de consultors 
especialistes, sense comunicar el nivell de subcontractació del projecte. 
El Consorci no ha acceptat cap facturació addicional aliena a 
l'adjudicatari del projecte. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setzena al·legació: 

Apartat 6, paràgraf p) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació es posa de manifest que el Consorci està realitzant els 
passos necessaris perquè l'aplicació de nòmina estiga completament 
implantada en finalitzar 2016. També se sol·licitarà la col·laboració a la 
Diputació Provincial de Castelló en relació amb la configuració de la 
interfície entre la comptabilitat i l'aplicació de nòmina, per tal d'evitar, 
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en la mesura del possible, traslladar manualment la informació entre 
l'aplicació de nòmina i la de comptabilitat. 

En l'al·legació catorzena s'ha posat de manifest que el Consorci té previst 
recuperar l'operativitat del mòdul de gestió de torns d'infermeria abans 
de l'acabament de 2016. 

S'inclourà en l'Informe un comentari sobre la situació del contracte. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'afegeix un últim paràgraf a l'apartat 6.p): 

En al·legacions el Consorci informa que s'estan realitzant els passos necessaris 
perquè l'aplicació de nòmina estiga completament implantada en finalitzar 2016 
i per recuperar l'operativitat del mòdul de gestió de torns d'infermeria. També se 
sol·licitarà sol·licitar la col·laboració a la Diputació Provincial de Castelló en 
relació amb la configuració de la interfície entre la comptabilitat i l'aplicació de 
nòmina, per a evitar, en la mesura del possible, traslladar manualment la 
informació entre l'aplicació de nòmina i la de comptabilitat. 

Dissetena al·legació: 

Apartat 7.1, paràgraf a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, l'Entitat manifesta el seu compromís per estudiar, 
redactar, documentar i aprovar formalment una política de seguretat de 
la informació i un pla anual de sistemes d'informació. Ha iniciat, així 
mateix, els contactes necessaris per facilitar la convergència dels seus 
sistemes amb els de la Conselleria de Sanitat. En la mesura de les seues 
disponibilitats pressupostàries habilitarà els mecanismes d'adaptació als 
ENS i ENI. S'ha inclòs la unitat de sistemes d'informació en la definició 
d'indicadors que permetran mesurar si s'aconsegueixen els objectius 
establits, a l'empara de la posada en funcionament de mecanismes de 
control basats en els acords de gestió corporativa. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Divuitena al·legació: 

Apartat 7.1, paràgraf b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'indica el compromís de l'Entitat per enfortir els mecanismes de control 
d'accés a les aplicacions i renovació de contrasenyes d'usuari, la seua 
complexitat i el límit dels reintents fallits, la convergència dels sistemes 
d'informació amb els corporatius de la Conselleria de Sanitat i per 
millorar els procediments de gestió d'usuaris. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dinovena al·legació: 

Apartat 7, paràgraf c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Es mostra el compromís de l'Entitat per documentar, aprovar i 
implementar un procediment sobre la seguretat física de les 
instal·lacions abans del 31 de desembre del 2016. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vintena al·legació: 

Apartat 7, paràgraf d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'assenyala el compromís de l'Entitat d'estudiar, redactar, documentar i 
aprovar un pla de continuïtat de l'activitat i de recuperació davant dels 
desastres. S'ha enviat una sol·licitud a la Subdirecció General de 
Sistemes d'Informació per a la Salut perquè estudie la viabilitat 
d'instal·lar, entre altres mesures, un servidor informàtic en el centre de 
procés de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per 
a la rèplica dels recursos del seu entorn de virtualització. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-unena al·legació: 

Apartat 7.1, paràgraf f) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'assenyala el compromís de l'Entitat en la implementació d'un gestor 
documental, en la mesura de les seues disponibilitats pressupostàries. 
En relació amb els procediments de selecció de personal temporal, es 
compromet a desenvolupar una aplicació informàtica per a automatitzar 
la gestió i optimitzar els processos. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-dosena al·legació: 

Apartat 7.1, paràgraf h) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'expressa el compromís de l'Entitat per convertir a format digital els 
expedients dels treballadors en actiu. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-tresena al·legació: 

Apartat 8, paràgraf a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'assenyala el compromís de l'Entitat per a elaborar un document de 
polítiques de seguretat i realitzar l'adaptació a l'ENS i a l'ENI. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-quatrena al·legació: 

Apartat 8, paràgraf b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Indica el compromís de l'Entitat per impedir la connexió a la xarxa 
informàtica d'equips que no siguen propietat del Consorci, i que se'n 
dictarà i comunicarà als empleats una directiva. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-cinquena al·legació: 

Apartat 8, paràgraf c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació l'Entitat assenyala que s'ha ordenat la instal·lació de 
detectors d'humitat i s'ha iniciat la licitació de l'adquisició d'un segon 
sistema d'alimentació ininterrompuda. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-sisena al·legació: 

Apartat 8, paràgraf d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'indica que la Direcció ha decidit dotar dels mitjans de 
maquinari i programari necessaris a la unitat de sistemes perquè 
assumisca la millora dels procediments de còpies de seguretat. S'ha 
iniciat la licitació de l'adquisició d'un servidor de còpies de seguretat i de 
les llicències de programari necessàries per gestionar amb recursos 
propis les polítiques de còpies de seguretat. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-setena al·legació: 

Apartat 8, paràgraf e) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

S'assenyala el compromís del Consorci de dur al Consell de Govern els 
organigrames de l'Entitat que establisquen clarament la posició del 
departament de sistemes, la seua dependència, personal i funcions. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-vuitena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 3 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'informa que s'han pres les mesures necessàries per 
minimitzar la manca de segregació de funcions en el Departament de 
Sistemes d'Informació. Aquest nou model s'ha imposat també als 
programadors de l'empresa adjudicatària del manteniment, evolució i 
integració del sistema d'informació d'històries clíniques. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vint-i-novena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 4 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'assenyala que el personal té a la seua disposició els plans 
de formació de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut, de la 
Diputació Provincial de Castelló, i el mateix pla de formació interna del 
Consorci, a més dels que les centrals sindicals amb presència al Consorci 
pogueren organitzar. No obstant això, el Consorci es compromet a 
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incloure en el pla de formació de 2017 un curs bàsic sobre seguretat de la 
informació. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Trentena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 6 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació el Consorci es compromet a disposar durant el primer 
trimestre de 2017 de procediments documentats relatius al 
desenvolupament del programari de gestió i la gestió de canvis, a limitar 
l'accés dels desenvolupadors a l'entorn de producció i establir-ne un 
protocol. A més, informa de la restauració de l'entorn de proves 
d'EPSILON. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Trenta-unena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'assenyala que el Consorci ha donat instruccions per a 
implantar durant el primer trimestre de 2017 un sistema d'informació 
corporatiu que incloga equips informàtics i programari. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Trenta-dosena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 8 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació s'assenyala que les clàusules de confidencialitat i 
compliment de l'LOPD s'inclouen en els plecs des de juny de 2015. Des de 
gener de 2016 el responsable que realitza la conformitat de les factures 
és també el responsable del seguiment del compliment del contracte. 

No obstant això, no s'indica res respecte als indicadors de nivells de 
servei en els contractes. L'Entitat no ha aportat documentació 
justificativa de l'assignació de responsabilitats de seguiment en els 
contractes de l'àrea de sistemes d'informació. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Trenta-tresena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 10 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació diu que el departament de sistemes ha implementat la 
recomanació de la Sindicatura de Comptes, i ha identificat a les persones 
que posseeixen claus electròniques del CPD i verificant les necessitats. 
Han aportat la relació de claus electròniques i els usuaris que les 
posseeixen del departament de sistemes d'informació. 

Han aportat la identificació i quantificació parcial de les claus 
electròniques que hi ha del CPD, ja que no han constatat si personal aliè 
al departament de sistemes d'informació posseeix claus electròniques. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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Trenta-quatrena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 14 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació explica que l'aplicació EPSILON disposa i té activats 
mecanismes d'auditoria que possibiliten el registre d'esdeveniments de 
seguretat per temps il·limitat, el que li permet complir l'LOPD. 

Com a documentació justificativa s'aporta un document informatiu 
sobre les capacitats de l'aplicació EPSILON "proves", però no acrediten 
l'adequada configuració de l'aplicació en el Consorci. Durant el treball de 
camp vam obtenir evidència que el registre d'auditoria de l'aplicació 
estava activat, però només permetia emmagatzemar cinc dies de 
registres d'activitat. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Trenta-cinquena al·legació: 

Apèndix 2, paràgraf 15 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, el Consorci es compromet a elaborar un procediment per 
a realitzar còpies de seguretat de fitxers i respatller de l'entorn de 
virtualització, documentar-lo i fer-ne proves semestrals de restauració. 
L'adquisició d'un nou servidor de còpies permetrà conservar còpies de 
seguretat de l'últim mes natural. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Trenta-sisena al·legació: 

Apèndix 3, paràgraf 8 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

En l'al·legació, la Direcció es compromet a formalitzar un procediment 
que permeta una utilització correcta dels sistemes de control de 
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presència i d'horari. S'informa que s'està reconfigurant l'aplicació i s'està 
simplificant i optimitzant la lògica del sistema. 

Aquesta al·legació no té incidència en el contingut de l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

General 

Conseqüències en l'Informe: 

A la vista de les al·legacions anteriors, en les quals la direcció del 
Consorci manifesta la seua voluntat d'implantar mesures que resolguen 
bona part de les deficiències de control assenyalades i implantar les 
subsegüents recomanacions, considerem adient afegir el següent 
paràgraf al final de l'apartat 8: 

En al·legacions, la direcció del Consorci ha expressat la seua conformitat amb la 
majoria de les deficiències exposades en el present Informe i el seu compromís 
per esmenar-les, i implantarà una part important de les recomanacions 
efectuades.
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SINDIUTIIR.I DE CONPTf5 
DE u COMllNITlT V llENOINA 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 25/11/2016 12.59 

Núm : 201604489 ENTRADA 

SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CI SAN VICENTE, 4. 
46002 VALENCIA 

En contestación a su escrito de 14 de noviembre de 2016, adjunto se remiten 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, ejercicio 2015. 

Aunque los hechos puestos de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en el 
citado Informe, especialmente aquellos respecto de los cuales se dará traslado al 
Tribunal de Cuentas, responden a cuestiones relacionadas con el ejercicio de 
competencias cuya titularidad no corresponde al Consejo de Gobierno, ha de 
entenderse que, no ostentando quien suscribe, en la actualidad, la titularidad del ente 
fiscalizado, las presentes alegaciones han podido ser complementadas por las 
alegaciones realizadas por los restantes miembros del Consejo de Gobierno del 
CHGUV. 

Valencia a, 25 noviembre de 2016 

Presidente del CHGUV durante el ejercicio auditado 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización del 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, ejercicio 2015 

Primera alegación 

Apartado 4.1 .a) del Informe, páginas 5 y 6 

Contenido de la alegación: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de los Estatutos del 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (en adelante CHGUV), "El 
control económico-financiero del Consorcio será el establecido en la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana para las Entidades de Derecho 
Público". 

Con carácter previo a la identificación del régimen de control económico-financiero 
que la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana establece para las 
entidades de derecho público (y, por tanto, también para el CHGUV), ha de hacerse 
referencia a la clasificación que del sector público realiza el artículo 2.3 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones (en adelante LHPSPIS): 

"Integran el sector público instrumental de la Generalitat los entes que se relacionan a 
continuación, siempre que se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración de la Generalitat o de otros entes de su sector público: 

a) Los organismos públicos de la Generalitat, que se clasifican en: 

1. o Los organismos autónomos de la Generalitat, 
2. o Las entidades públicas empresariales de la Generalitat, y 
3. o Otras entidades de derecho público distintas de las anteriores. 

b) Las sociedades mercantiles de la Generalitat. 

c) Las fundaciones de sector público de la Generalitat, y 

d) Los consorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos 
directa o indirectamente al poder de decisión de dicha administración". 

Partiendo de esta clasificación del sector público, el artículo 93 de la LHPSPIS 
establece que el control interno de la gestión económico-financiera del sector público 
de la Generalitat corresponde a la Intervención General, a través de sus servicios 
centrales o de sus intervenciones delegadas, que se realizará mediante la función 
interventora, el control financiero y la auditoría pública. 

En cuanto a la función interventora "tiene por objeto controlar, antes de que sean 
aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la 
Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de 
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso" 
(artículo 97 de la LHPSPIS). Es decir, la función interventora o fiscalización previa 
tiene por objeto, además de la actividad de la Administración de la Generalitat, la 
actividad de los entes a que hace referencia el artículo 2.3.a.1°, excluyendo de 
fiscalización previa la actividad de las entidades públicas empresariales, la actividad 
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de las sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad 
de los consorcios. 

Por otra parte, el control financiero permanente "tiene por objeto la verificación de 
una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de 
la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 
siguiente en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la 
normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los 
principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública" (artículo 108 de la 
LHPSPIS). 

Los órganos o entidades sometidos a control financiero permanente son, conforme al 
artículo 109 de la LHPSPIS: 

"a) La Administración de la Generalitat. 
b) Los organismos autónomos de la Generalitat. 
c) Las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el artículo 

2.3.a.3. o de esta ley. 
d) Las entidades públicas empresariales previstas en el artículo 2.3. a. 2. o de esta ley". 

Por tanto, la LHPSPIS excluye del control financiero permanente la actividad de las 
sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad de los 
consorcios. 

Finalmente, la auditoría pública "consistirá en la verificación, realizada con 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera 
del sector público de la Generalitat, mediante la aplicación de los procedimientos de 
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la 
Intervención General de la Generalitat"(artículo 119 de la LHPSPIS). 

Conforme a lo expuesto, la LHPSPIS, excluye, expresamente, a los consorcios de la 
función interventora o fiscalización previa y del control financiero permanente, 
sometiendo su actividad económico-financiera sólo a la auditoría pública 
regulada en los artículos 119 y ss de la citada Ley (con independencia de los 
controles financieros específicos que pueda encomendar el Consell conforme a los 
previsto en los artículos 117 y 118 de dicha Ley). 

En definitiva, las funciones de revisión del cumplimiento de la normativa de aplicación 
a la gestión económica del CHGUV, las funciones de verificación del registro y 
contabilización de sus operaciones y el establecimiento de mecanismos de evaluación 
para comprobar que la actividad y los procedimientos de gestión económica del 
CHGUV se realizan de acuerdo con los principios de legalidad y buena gestión 
financiera, corresponden a la Intervención General de la Generalitat a través de la 
auditoría pública, que se ejerce, conforme a lo previsto en el artículo 119 de la 
LHPSPIS, a posteriori, y no a través de la fiscalización previa, la cual sólo puede 
ejercerse sobre la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos. 

Discrepamos, por tanto, de la opinión de la Sindicatura de Cuenta al afirmar, en el 
apartado 2, párrafo segundo, de su Informe (página 3), que "Los órganos de 
contratación son responsables de implantar un sistema de control interno que 
garantice que la gestión de la actividad contractual del CHGUV se realiza de acuerdo 
con la normativa de aplicación", pues dicho control interno corresponde a la 
Intervención General a través del procedimiento de auditoría pública. La implantación 
del control que recomienda la Sindicatura de Cuentas en el apartado 6.2.d) de su 
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Informe (página 28), en relación con las funciones relacionadas en el párrafo anterior, 
requeriría la previa modificación de la LHPSPIS en sede parlamentaria. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la gestión encomendada al CHGUV ha de 
realizarse con criterios de descentralización V autonomía, para acomodarse a los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción para los ciudadanos, tal como 
establece el artículo 3 de sus Estatutos. 

Para ello, mediante Acuerdo de 12 de diciembre de 2003 (modificado por Acuerdos de 
19 de febrero y 29 de octubre de 2009), el Consejo de Gobierno delegó atribuciones 
en materia de personal, de contratación administrativa y de gestión económica en 
diversos órganos del CHGUV. 

El artículo quinto de este Acuerdo contiene el reglmen de ejercIcIo de las 
competencias en materia de contratación administrativa y de gestión económica, 
identificándose a los órganos que han de ejercerlas en cada caso, distinguiendo, por 
una parte, las facultades relativas a la autorización o aprobación del expediente, que 
serán ejercidas por el presidente o por el director gerente y/o el director económico
financiero del CHGUV, según su importe; y, por otra parte, las facultades relativas a la 
ejecución, modificación, reconocimiento de obligaciones y liquidación del contrato, que 
corresponden, en todo caso e independientemente de su importe, al director gerente 
del CHGUV conjuntamente con el director económico-financiero. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.b) del Informe, páginas 6 y 7 

Contenido de la alegación: 

La falta de una financiación adecuada de la Comunitat Valenciana afecta al sistema 
sanitario público valenciano en su conjunto, incluido el CHGUV. 

En cualquier caso, ha de manifestarse que los expedientes de contratación que, 
conforme a lo previsto en los Estatutos del CHGUV y en el Acuerdo de 12 de 
diciembre de 2003, han de ser sometidos al Consejo de Gobierno y a su presidente 
han dispuesto, durante el tiempo en que quien suscribe ha ostentado dicha 
presidencia, de la debida cobertura presupuestaria. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1.d) del Informe, página 8 

Contenido de la alegación: 

No se detalla por la Sindicatura los períodos de tiempo en que se realizaron las 
cesiones de equipamiento al CHGUV a cambio de adquisiciones de material fungible 
para su uso exclusivo en dicho equipamiento. En cualquier caso, se trata de 
actuaciones realizadas por órganos o unidades administrativas distintas al Consejo de 
Gobierno y su presidente, al menos durante el tiempo en que quien suscribe ha 
ostentado dicha presidencia, por lo que entendemos que son dichos órganos o 
unidades administrativas los más indicados para formular las alegaciones que, a este 
respecto, estimen convenientes. 
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Cuarta alegación 

Apartado 4.1.f) del Informe, páginas 9 y 10 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un contrato suscrito el 10 de noviembre de 2015, por lo que ha sido 
autorizado con posterioridad al período en que quien suscribe ostentó la presidencia 
del Consejo de Gobierno del Consorcio. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1.g) del Informe, página 10 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un contrato suscrito el 17 de diciembre de 2015, por lo que ha sido 
autorizado con posterioridad al período en que quien suscribe ostentó la presidencia 
del Consejo de Gobierno del Consorcio. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1.h) del Informe, páginas 10 Y 11 

Contenido de la alegación: 

La elaboración de los pliegos administrativos y técnicos que han de regir la licitación 
de un expediente de contratación es realizada por las unidades administrativas 
correspondientes el Consorcio, y son sometidos a informe de los servicios jurídicos del 
mismo. 

Una vez informados los pliegos favorablemente, recibidas y valoradas las ofertas 
presentadas, el director gerente y el director económico-financiero proceden a 
adjudicar el contrato, o, en su caso, a proponer al presidente del Consejo de Gobierno 
su adjudicación, dependiendo del importe de la licitación. En este último caso, ha de 
entenderse que la propuesta de adjudicación, que realizan conjuntamente el director 
gerente y el director económico-financiero, bajo cuya dependencia funcional ejercen 
sus funciones las unidades administrativas tramitadoras de los expedientes de 
contratación que licita el Consorcio, está fundamentada en la superación de los 
trámites consecutivos del procedimiento contractual correspondiente, conforme a lo 
previsto en la normativa de contratación pública. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato 
corresponden, independientemente de su importe, al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1.i) del Informe, páginas 11 y 12 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, ha de ser autorizado 
por el director gerente y el director económico-financiero. 
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Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto Acuerdo 
de 12 de diciembre de 2003. 

Octava alegación 

Apartado 4.1.j) del Informe, página 12, 13 Y 14 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a un contrato y a modificaciones 
del mismo formalizadas con anterioridad al período en que quien suscribe ostentó la 
titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Novena alegación 

Apartado 4.1.k) del Informe, páginas 14 y 15 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad al período en que quien suscribe ostentó la titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Décima alegación 

Apartado 4.1.1) del Informe, páginas 15 a 20 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a contratos y a modificaciones de 
os mismos formalizadas con anterioridad al período en que quien suscribe ostentó la 
titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

En este apartado particular, señala la Sindicatura de Cuentas (página 19, último 
párrafo) que "Hasta el ejercicio 2014 y exceptuando el ejercicio 2009, la Generalitat se 
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ha venido haciendo cargo de la facturación de las prestaciones contratadas por el 
CHGUV. Sin embargo, no consta en el expediente ningún convenio o acuerdo en 
virtud del cual la Generalitat debía registrar y pagar estos gastos. Al respecto, en el 
ejercicio 2015, la Generalitat deja de reconocer dichos gastos, que se imputan al 
presupuesto del CHGUV una vez obtiene la financiación proveniente del Fondo de 
Liquidez Autonómica". 

En este asunto debemos realizar una remisión a las estipulaciones contenidas en el 
Anexo II al convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Diputación 
de Valencia, de 26 de diciembre de 2001, constitutivo del CHGUV, que lleva por título 
"Estipulaciones relativas a la asistencia sanitaria a prestar por el Consorcio del 
Hospital General Universitario de Valencia", y que contiene en su estipulación tercera 
la cartera de servicios que el Consorcio debía prestar a la población protegida definida 
en su estipulación segunda (véase B.O.P. Valencia nO 310, de 31 de diciembre de 
2001). 

Este Anexo 11, que forma parte integrante del convenio constitutivo del Consorcio, 
distingue, a este respecto, entre aquellas asistencias y programas que debían incluirse 
en el presupuesto del Consorcio por estar incluidas en su cartera de servicios y 
aquellas otras que debían ser financiadas por la Conselleria de Sanidad. 

Así, respecto a las actividades no incluidas en la cartera de servicios o que estuvieran 
concertadas, dispone lo siguiente: 

"Por otro lado, la Conselleria de Sanidad seguirá financiando aquellas actividades 
no incluidas en la cartera de Servicios o que están concertadas, a estos efectos 
se relacionan seguidamente y con carácter no exhaustivo algunas de estas: 

-TAC, RNM y Radioterapia 

-Servicio de transporte sanitario 

-Prótesis y órtesis, y demás prestaciones complementarias. 

-Hospitalización en centro distintos (convencional o intensiva) 

-Pruebas analíticas específicas 

-Medicina nuclear 

-Participación en los programas de reducción de listas de espera" 

Esta estipulación, que señala de forma explícita que no tiene carácter exhaustivo, 
menciona expresamente los servicios de TAC, RNM y radioterapia, indicando que los 
mismos "seguirán" siendo financiados por la Conselleria de Sanidad, por lo que no 
podemos estar de acuerdo con la afirmación realizada por la Sindicatura de que "no 
consta ningún convenio o acuerdo en virtud del cual la Generalitat debía registrar y 
pagar estos gastos". 

Ha de señalarse, finalmente , que, en ejecución del convenio de colaboración y sus 
anexos integrantes, estos gastos fueron sometidos de esta forma a la función 
interventora, siendo fiscalizados de conformidad por la Intervención en la Conselleria 
de Sanidad. 
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En el ejercicio 2015 la Intervención en la Conselleria de Sanidad cambia de criterio, 
entendiendo que la forma adecuada de financiar estos gastos era integrándolos en el 
presupuesto del CHGUV, mediante un incremento proporcional del mismo. Que la 
forma de llevar a cabo este incremento proporcional del presupuesto del CHGVU sea 
mediante financiación del Fondo de Liquidez Autonómica es una decisión adoptada 
con posterioridad al período en que quien suscribe las presentes alegaciones ostentó, 
en su condición de conseller de Sanidad, la presidencia del Consejo de Gobierno del 
CHGUV. 

Undécima alegación 

Apartado 4.1.m) del Informe, página 20 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación autorizado con anterioridad al período en 
que quien suscribe ostentó la titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Finalmente, la Sindicatura vuelve a señalar que, "sin ningún acuerdo formalizado", 
estas asistencias eran satisfechas por la Generalitat hasta el ejercicio 2015, a partir del 
cual son asumidas por el Consorcio e imputados al presupuesto una vez se recibe la 
financiación del Fondo de Liquidez Autonómica. 

A este respecto, nos remitimos a las manifestaciones realizadas en la Alegación 
Décima, por tratarse de un supuesto idéntico. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.1.n) del Informe, página 21 

Contenido de la alegación: 

Las competencias relativas a la ejecución del contrato corresponden al director 
gerente y al director económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el 
artículo quinto del Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Decimotercera alegación 

Apartado 4.1.0) del Informe, página 21 

Contenido de la alegación: 

Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHGUV y en el Acuerdo de 12 de 
diciembre de 2003, no corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la 
ordenación de los pagos (artículo 23.m) de los Estatutos). 
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Decimocuarta alegación 

Apartado 5 del Informe, páginas 21 a 26 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que la formalización, aprobación y rendición de las 
cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2015 han sido realizadas por el actual 
director gerente del Consorcio, bajo la presidencia de la actual consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 6.e) del Informe, página 28 

Contenido de la alegación: 

Estas condiciones y procedimientos se encuentran contenidas en el convenio de 
colaboración de 26 de diciembre de 2001 y sus anexos integrantes, particularmente en 
el Anexo 11, así como en las posteriores modificaciones del citado convenio. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 2, apartado 9, páginas 44 y 45 

Contenido de la alegación: 

Corresponde al director gerente del Consorcio formular la memoria del ejercicio 
anterior (artículo 23.q de los Estatutos). 

Valencia a, 25 noviembre de 2016 

Preside te del CHGUV durante el ejercicio auditado 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE 
VALÈNCIA (CHGUV). EXERCICI DE 2015 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 25 i 28 de novembre de 2016  
per part de dos òrgans responsables de la seua gestió durant l'exercici de 
2015, a qui se'ls ha tramés l'esborrany de l'Informe, que són: 

I. President del CHGUV fins a juliol de 2015 

II. Subdirector gerent del CHGUV 1 

Pel que fa a les dites al·legacions i seguint l'odre anterior, n'informem del 
següent: 

I.  AL·LEGACIONS DEL PRESIDENT DEL CHGUV FINS A JULIOL DE 2015 

En l'escrit de presentació d'al·legacions, es fa constar que qui subscriu no 
exerceix en l'actualitat la titularitat de l'ens fiscalitzat. 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

Quant a la responsabilitat dels òrgans de contractació d'implantar un 
sistema  de control intern que garantisca que la gestió de l'activitat 
contractual del CHGUV  es realitza d'acord amb la normativa d'aplicació 
(apartat 2 de l'Informe), s'al·lega que aquest control intern correspon a la 
Intervenció General mitjançant el procediment d'auditoria pública. Cal 
diferenciar el control intern dels procediments de la despesa del CHGUV 
(els establiran els òrgans responsables de la seua gestió i administració) 
del control economicofinancer (que exercirà la Intervenció General de la 
Generalitat). 

Concretament, en la fiscalització del CHGUV hem observat 
incompliments molt significatius de la normativa contractual i dels 
principis que han d'informar la gestió pública, com ara els d'eficàcia, 
eficiència, sotmetiment als poders públics al principi de legalitat, 
interdicció de l'arbitrarietat, seguretat jurídica, transparència, 
sostenibilitat financera i equilibri pressupostari, entre altres. Per tot això, 
aquesta Sindicatura considera que els gestors del CHGUV haurien 
d'haver actuat amb la diligència necessària per a garantir el compliment 
dels referits principis i implantar, entre altres mesures, un control intern 
rigorós. 

                                                
1  En ús de les competències delegades previstes en l'apartat 8.4 de l'Acord de la delegació 
de competències del Consell de Govern del Consorci i del president del Consell de 12 de 
desembre de 2003 (suplència en el cas de vacant, absència o malaltia). 
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En l'apartat 4.1.a) de l'esborrany de l'Informe indiquem l'absència d'un 
control intern del CHGUV que contribuïsca a preservar l'incompliment 
dels principis expressats adés en els seus procediments de contractació i 
gestió de la despesa. Aquest control es distint del control 
economicofinancer que ha d'exercir la Intervenció General de la 
Generalitat, d'acord amb el que preveu l'article 6.2 dels estatuts del 
CHGUV. No obstant això, i per a una major claredat expositiva, caldrà 
corregir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Tot això sense perjudici de la possible implantació de la funció 
interventora regulada per la Llei d'Hisenda Pública per a l'Administració 
de la Generalitat i els seus organismes autònoms, que recomanem en 
l'apartat 6.d) de l'Informe, per la seua eficàcia preventiva. 

Finalment, cal recordar que el Consell de Govern és el màxim òrgan de 
govern de l'Entitat, a qui correspon adoptar les mesures necessàries per 
a garantir una adequada administració i control dels recursos públics 
que gestiona, juntament amb el president, el vicepresident i el director 
gerent de l'Entitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'apartat 4.1.a) paràgraf 7. 

On diu:  

A la manca de supervisió de les decisions de naturalesa econòmica i 
financera adoptades pels gestors i la insuficiència dels informes jurídics, se 
li afegeix l'absència de mecanismes de control intern de la despesa. El 
CHGUV fins a l'exercici 2016 no ha comptat amb una unitat 
administrativa per a l'exercici de les funcions de control de la seua gestió 
economicofinancera, que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

Ha de dir: 

A la manca de supervisió de les decisions de naturalesa econòmica i 
financera adoptades pels gestors i la insuficiència dels informes jurídics, se 
li afegeix l'absència de mecanismes de control intern de la despesa. El 
CHGUV fins a l'exercici 2016 no ha comptat amb una unitat 
administrativa per a l'exercici de les funcions de control de la seua gestió 
economicofinancera. 

Segona al·legació: 

Comentaris: 

S'al·lega la falta de finançament adequat del sistema sanitari públic 
valencià i de l'existència de cobertura pressupostària dels expedients de 
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contractació que va ser sotmesos a l'aprovació del Consell i del seu 
president durant el període en què qui al·lega exercia la Presidència del 
CHGUV. 

Les despeses contretes pel CHGUV durant 2015 sense cobertura 
pressupostària sumaren 10.541.058 euros. L'aprovació dels expedients de 
despesa en matèria de contractació administrativa i gestió econòmica 
correspon al Consell de Govern, president, vicepresident i director gerent 
(aquest últim de manera mancomunada amb el director 
economicofinancer), en funció dels imports indicats en l'apartat cinquè 
de l'Acord de 12 de desembre de 2003, del Consell de Govern i del 
president del Consell, de delegació de competències. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tercera al·legació: 

Comentaris: 

Quant als períodes de temps en què es van realitzar les cessions 
d'equipament al CHGUV, aquesta al·legació trasllada a altres òrgans o 
unitats administratives distintes del Consell la responsabilitat a l'hora 
d'adoptar els acords de les cessions d'equipament a canvi d'adquirir 
material fungible per al seu ús exclusiu en el dit equipament. 

Quant a això reiterem el comentari a la primera al·legació pel que fa a les 
responsabilitats del Consell de Govern per a garantir una adequada 
administració i control de recursos del CHGUV. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quarta al·legació: 

Comentaris: 

Qui al·lega addueix que la formalització del contracte de 
subministrament SU-07-2015 va ser autoritzada amb posterioritat a 
l'exercici del seu càrrec i responsabilitat consegüent. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Comentaris: 

Qui al·lega addueix que la formalització del contracte de serveis SE-25-
2015 va ser autoritzada amb posterioritat a l'exercici del seu càrrec i 
responsabilitat consegüent. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Comentaris: 

Pel que fa al contracte SE-05-2015, s'al·lega que els plecs de condicions 
els confeccionen les unitats administratives del CHGUV  i que l'expedient 
segueix el procediment establit fins que l'òrgan competent l'adjudica.  

Com hem posat de manifest en l'apartat 4.1 a) de l'esborrany de 
l'Informe, els procediments de contractació seguits pel CHGUV no 
garanteixen el compliment de la normativa contractual,  ja que no 
manquen dels controls econòmics i jurídics necessaris que hi preveu. 

Sense perjudici de les responsabilitats dels serveis i òrgans que tramiten 
els expedients de contractació i tal com ja hem indicat,  correspon als 
òrgans de govern del Consorci establir les mesures necessàries per a una 
adequada administració i control dels recursos públics. 

Finalment, quant a les competències en matèria d'execució contractual, 
s'al·lega que en qualsevol cas i amb independència del seu import, 
corresponen al director gerent i al director economicofinancer del 
Consorci, segons el que estableix l'apartat 5.4 del ja esmentat acord de 
delegació de competències. Entenem que l'exercici d'aquesta delegació 
de competències havia de considerar en qualsevol cas els límits 
quantitatius establits en el dit acord (apartats 5.1 i 5.2) per a l'aprovació 
dels expedients de despesa. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setena al·legació: 

Comentaris: 

Aquesta al·legació trasllada al director gerent i al director 
economicofinancer la responsabilitat de la contractació tramitada 
mitjançant l'expedient PN-OB-20/15. 



Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici de 2015 

 

Quant a l’execució contractual, es reiteren els comentaris a l’al·legació 
sisena. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Comentaris: 

S'addueix que la responsabilitat en la contractació de l'expedient CP-AE-
17-2007, correspon als òrgans responsables del període anterior a 
l'exercici del seu càrrec. 

Quant a l'execució contractual, repetim els comentaris a l'al·legació 
sisena. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Comentaris: 

S'addueix que la responsabilitat del conveni subscrit amb la Fundació 
Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i 
Desenvolupament de les Ciències de la Salut, correspon als òrgans 
responsables del període anteriors a l'exercici del seu càrrec. 

Quant a l'execució contractual, repetim els comentaris de a l'al·legació 
sisena. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació: 

Comentaris: 

Pel que fa a la contractació per a la prestació dels serveis d'exploracions 
radiològiques, es trasllada la responsabilitat  als òrgans de gestió del 
període anterior a l'exercici del seu càrrec. 

Quant a l'execució contractual, vegeu els comentaris a l'al·legació sisena. 

Pel que fa a l'al·legació pròpiament dita, relativa al finançament  de la 
Generalitat s'addueix l'existència d'un conveni en virtut del qual la 
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Generalitat ha de registrar i pagar les despeses pels serveis 
d'exploracions radiològiques. Es tracta d'un conveni constitutiu del 
CHGUV que en l'annex II relaciona els serveis que ha de finançar la 
Generalitat i que integra expressament els TAC, RNM i radioteràpia. 

En aquest sentit, l'esborrany de l'Informe indica que mitjançant la 
modificació contractual de 29 d'abril de 2009, s'acorda que a partir del 
primer de novembre de 2008 el contractista facture al CHGUV i no a la 
Generalitat els serveis de TAC, ressonància magnètica i serveis 
complementaris. En la revisió d'aquest expedient s'ha evidencia la falta 
d'un marc regulador específic que determine amb claredat les condicions 
i acords del finançament, així com el procediment de gestió i control dels 
serveis prestats i dels imports facturats. No obstant això, per a una major 
precisió del contingut de l'Informe, es proposa modificar la redacció dels 
fets al·legats. 

Per a acabar, cal indicar que els incompliments posats de manifest en 
l'esborrany de l'Informe es refereixen exclusivament a la gestió del 
CHGUV en relació amb les esmentades despeses, sense perjudici de les 
actuacions realitzades per la Intervenció de la Conselleria de Sanitat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar el paràgraf següent al quadre 3. 

On diu: 

Fins a l'exercici 2014 i exceptuant ... No obstant això, no consta en 
l'expedient cap conveni o acord en virtut del qual la Generalitat havia de 
registrar i pagar aquestes despeses. Quant a això, ... 

Ha de dir: 

Fins a l'exercici 2014 i exceptuant ... No obstant això, no consta en 
l'expedient cap conveni subscrit amb la Generalitat que regule els termes i 
les condicions de finançament dels serveis que cal prestar, ni tampoc el 
procediment de gestió i control dels dits serveis i dels imports facturats per 
la seua prestació. Quant a això, ... 

Onzena al·legació: 

Comentaris: 

Reiterem els comentaris a l'al·legació anterior. Quant a la inexistència 
d'un acord formalitzat amb la Generalitat, l'esborrany de l'Informe no es 
refereix al seu finançament, sinó al canvi de criteri de la Generalitat en 
2015, que no es troba suportat documentalment. 
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Conseqüències en l'Informe: 

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

Dotzena al·legació: 

Comentaris: 

Es trasllada la responsabilitat al director gerent i al director 
economicofinancer. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Tretzena al·legació: 

Comentaris: 

S'argumenta que l'ordenació dels pagaments no és de la seua 
competència ni de la del Consell de Govern. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Catorzena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a la formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals del 
Consorci de l'exercici de 2015, s'indica que la responsabilitat correspon a 
l'actual director gerent, sota la presidència de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quinzena al·legació: 

Comentaris: 

S'al·lega que les condicions i procediments del finançament de la 
Generalitat de les despeses derivades de prestacions externes per serveis 
concertats, no concertats, endopròtesi i hemodiàlisi, i serveis i 
subministraments assimilats prestats en el Departament de Salut 9, 
estan regulats en el conveni constitutiu del CHGUV, així com en 
posteriors modificacions. 
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Vegeu els comentaris a la desena al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setzena al·legació: 

Comentaris: 

S'al·lega que la competència de formular la memòria correspon al 
director gerent. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

II. AL·LEGACIONS DEL SUBDIRECTOR GERENT DEL CHGUV 

Primera al·legació: 

Comentaris: 

Aquesta al·legació no contradiu ni aporta cap informació addicional que 
puga ser objecte de consideració per a modificar l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Comentaris: 

Quant a l'import que ha de finançar la Universitat de València, s'informa 
que el CHGUV està facturant i cobrant l'import anual de 93.581 euros. 
S'afegeix que tenen previst facturar a la Universitat la part proporcional 
de les despeses generals. 

Es proposa incorporar a l'Informe la voluntat de repercutir a la Fundació 
les dites despeses. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir a l'apartat 4.1.k), un últim paràgraf, que quedarà redactat així: 

En fase d'al·legacions, el Consorci manifesta que té previst repercutir les 
dites despeses a la Fundació, després de valorar-ne i determinar-ne la part 
proporcional que li corresponga. 
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Tercera al·legació: 

Comentaris: 

Aquesta al·legació contradiu el que indica l'apartat 4.1.m) de l'esborrany 
de l'Informe quant a la prestació de serveis no concertats per part de 
l'Institut Valencià d'Oncologia (medicació i hemoderivats), i amb aquesta 
finalitat sosté que aquests serveis es troben emparats en el contracte 
607/2010, subscrit entre la Generalitat i l'IVO, concretament en el número 
17 de la relació de "Prestacions". 

La relació de "Prestacions" conté 32 agrupacions i el desglossament de 
cada una per tipus —amb els seus respectius preus unitaris— tret de 
l'agrupació 17, "Medicació i material sanitari", la qual no mostra cap 
desglossament ni informa dels preus unitaris. 

No obstant això, es pren en consideració l'al·legació del Consorci, ja que 
les prestacions al·legades es troben aplegades en el contracte 607/2010. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l’apartat 4.1.m) paràgraf tercer. 

On diu:  

Els serveis prestats i facturats per l'IVO inclouen serveis concertats i no 
concertats. Els primers es troben previstos i regulats en l'expedient 
607/2010, mentre que els segons (medicació i hemoderivats) no tenen 
empara contractual. La despesa registrada pel Consorci per a la prestació 
de serveis no concertats és d'1.872.088 euros, sense que consten en 
l'expedient les comprovacions efectuades per l'Entitat per a verificar 
l'efectiva prestació del servei i l'adequació dels preus facturats, d'acord 
amb preus de mercat. 

Ha de dir: 

Els serveis facturats per l'IVO en concepte de medicació i hemoderivats han 
sumat  en 2015, 1.872.088 euros. Quant a això, cal indicar que la relació 
continguda en el contracte 607/2010 no desglossa per tipus de prestacions 
les contingudes en l'agrupació "Medicació i material sanitari", ni aplega els 
distints preus unitaris que cal facturar. En l'expedient no consten les 
comprovacions efectuades pel Consorci per a verificar l'efectiva prestació 
del servei i l'adequació dels preus facturats, d'acord amb preus de mercat. 
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Quarta al·legació: 

Comentaris: 

El Consorci manifesta la seua voluntat d'atendre la recomanació 
continguda en l'esborrany de l'Informe sobre la regulació del 
finançament obtingut per mitjà de la Diputació de València. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Cinquena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a l'adequada interpretació del resultat pressupostari  i el 
romanent de tresoreria s'està d'acord amb el que indica l'esborrany de 
l'Informe. A més a més, confirmen que no utilitzen el mòdul de 
finançament afectat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Sisena al·legació: 

Comentaris: 

El Consorci manifesta la seua voluntat d'atendre la recomanació 
exposada en l'apartat 5.i) de l'Informe en relació amb la revisió del 
procediment d'ingressos. 

Es proposa modificar l'esborrany de l'Informe en aquest sentit. 

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir un paràgraf final a l'apartat 5.i), que serà així: 

En fase d'al·legacions el Consorci manifesta que té previst comptabilitzar el 
deute pendent de cobrament i establir un procediment d'ingrés per a  la 
seua adequada comptabilitat i percepció.  

Setena al·legació: 

Comentaris: 

El Consorci informa de l'efecte en el resultat pressupostari i en el 
romanent de tresoreria de les obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost, a 31 de desembre de 2015, comptabilitzades en el compte 
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409, però no estima l'efecte de les registrades en el compte 411. Aquest 
efecte també caldria considerar-lo, ja que les obligacions registrades en 
aquest últim compte tenen la mateixa naturalesa i impacte que les 
comptabilitzades en el 409, per la inadequada utilització que en fa el 
Consorci. A més, la memòria no presenta un adequat i suficient detall 
dels dos comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Vuitena al·legació: 

Comentaris: 

L'estat de tresoreria que s'inclou en la nota 8 de la memòria del CHGUV, 
registra cobraments per operacions no pressupostàries per un import de 
237.203.502 euros i pagaments per operacions no pressupostàries per 
237.482.434 euros. 

L'estat d'operacions no pressupostàries que s'inclou en la nota 11 de la 
memòria, reflecteix abonaments als comptes deutors (cobraments) per 
un import de 15.957 euros, descomptant els moviments en formalització; 
i càrrecs en el compte creditor (pagaments) per 21.960.927 euros. 

El detall de les operacions registrades en el compte 578, "Moviments 
interns de tresoreria" i 579, "Operacions en formalització", no ve registrat 
en cap nota de la memòria. No obstant això, els dos comptes han d'estar 
saldats al tancament de l'exercici per la seua mecànica comptable.  

Per tant, no sabem si els cobraments i pagaments que registra l'estat de 
tresoreria en concepte d'operacions no pressupostàries corresponen a 
moviments interns de tresoreria, operacions en formalització o bé 
operacions no pressupostàries pròpiament dites (per fiances, 
endeutament, pagaments i cobraments a organismes públics, acomptes 
de tresoreria, IVA...). 

Finalment, s'observa un error en l'al·legació en referir-se a cobraments i 
pagaments presentats en el romanent de tresoreria. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Novena al·legació: 

Comentaris: 

Tot i el que al·lega el Consorci, en la realització del treball de camp hem 
comprovat, mitjançant una mostra significativa d'apunts i documents 
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comptables, que el detall i la descripció són genèrics i no identifiquen 
clarament la transacció que es registra. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Desena al·legació: 

Comentaris: 

Es pren en consideració l'al·legació del Consorci i es proposa modificar 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar l'apartat 9.c) de l'apèndix 2. 

On diu: 

c) No consta l'estat de compromisos de despesa a càrrec del pressupost 
d'exercicis posteriors. 

Ha de dir: 

c) No consta l'estat de compromisos d'ingressos a càrrec dels 
pressupostos d'exercicis posteriors. 

Onzena al·legació: 

Comentaris: 

Aquesta al·legació confirma el que indica l'esborrany de l'Informe quant 
que els òrgans responsables de contractació no havien establit els 
controls jurídics necessaris per a garantir el compliment de la normativa 
contractual. A més, aquesta Sindicatura considera que el mateix servei 
encarregat de la tramitació d'expedients de contractació hauria 
d'adequar-los a la legalitat i contribuir, en la mesura de les seues 
possibilitats, al fet que els contractes i les adquisicions del CHGUV 
s'adapten als procediments de contractació públics. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Comentaris: 

Pel que fa a la inexistència d'una persona que realitze les funcions que la 
normativa atribueix a l'interventor, ja indiquem en l'esborrany de 
l'Informe l'absència del control de la despesa. 

Quant als criteris de solvència, s'accepta l'al·legació del CHGUV i es 
proposa suprimir el paràgraf  de l'esborrany de l'Informe al·legat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Suprimir el paràgraf 4.1.f).4 i renumerar els següents. 

Tretzena al·legació: 

Comentaris: 

S'al·lega que  s'exigirà la garantia definitiva en tots els contractes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Catorzena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a la indeterminació del preu del contracte, s'al·lega que s'estableix 
un import "a tant alçat" segons l'informe de necessitat. L'esborrany de 
l'Informe n'indica la falta de precisió de l'informe de necessitat i 
l'incompliment de l'article 22 del TRLCSP. 

Pel que fa a la subcontractació, ja s'indica en l'esborrany de l'Informe 
que no està documentada. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Quinzena al·legació: 

Comentaris: 

Al parer d'aquesta Sindicatura, la qualificació del contracte hauria 
d'haver sigut de serveis en comptes d'obres, tal com es va indicar en 
l'informe de la unitat proposadora "... serveis que es prestaven...". En 
l'esborrany de l'Informe s'expressa la incidència d'aquesta inadequada 
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qualificació en la subjecció del contracte als principis i procediments del 
TRLCSP.  

Conseqüències en l'Informe: 

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

Setzena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a la inadequada qualificació contractual, repetim els comentaris a 
les al·legacions presentades pel CHGUV a l'informe de fiscalització de 
2014, que són els següents: 

La qualificació del contracte per a la gestió integral de la logística en el Consorci i 
àrea assistencial com a administratiu especial no s’atén al que disposa el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, llavors vigent, 
atès que, a judici d’aquesta Sindicatura, les prestacions que comprèn el seu 
objecte estan incloses en els tipus contractuals previstos en la dita Llei. 

L’objecte contractual, tal com el defineix el mateix plec de condicions 
administratives particulars, consisteix en “la prestació del servei de gestió de 
l’emmagatzemament i distribució interna de materials sanitaris, no sanitaris, 
llenceria i productes farmacèutics”, així com en “l’adequació de la instal·lacions 
actuals” i “el subministrament i instal·lació de divers equipament i el 
manteniment d’aquest”. Aquestes prestacions s’adeqüen a les que són pròpies 
dels contractes administratius de serveis, d’obres i de subministraments regulats 
en el TRLCAP. 

L’article 6 de la dita Llei estableix que quan un contracte administratiu continga 
prestacions corresponents a un altre o altres contractes administratius de 
distinta classe s’atendrà, per a fer-ne la qualificació i aplicació de les normes que 
el regulen, el caràcter de la prestació que tinga més importància des del punt de 
vista econòmic. 

Tenint en compte que la prestació del servei de transport i emmagatzematge 
(logística) representa el 83% del preu del contracte, les normes que el regulen 
haurien d’haver sigut les que regeixen els contractes de serveis, en matèria de 
classificació, termini de duració del contracte i altres. 

A més, cal assenyalar que la codificació assignada pel Consorci al contracte, com 
a 63121100-4, correspon, segons la normativa que hi és d’aplicació, als 
contractes de serveis, categoria 20, “serveis de transport complementaris i 
auxiliars”, previstos en l’article 206 del TRLCAP. 

Pel que fa a la modificació contractual, el CHGUV reconeix que hi hagué 
una errada en l'informe jurídic en determinar que el percentatge 
d'increment en el preu del contracte no superava el 20% del contracte 
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primitiu, obviant-se així el preceptiu informe del Consell Jurídic 
Consultiu. 

El CHGUV confirma que en l'expedient no queda acreditat el compliment 
dels requisits establits per l'article 115.2 del TRLCAP per a la 
subcontractació. 

Per a acabar, s'al·lega que el CHGUV està comprovant la valoració de les 
inversions realitzades sense que a la data de les al·legacions, en dispose 
d'un informe definitiu. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Dissetena al·legació: 

Comentaris: 

En l'informe de fiscalització de l'exercici anterior, ja vam indicar que la 
Fundació no tenia la consideració  de mitjà propi o servei tècnic del 
Consorci, i per això les obres que s'havien d'executar no podien 
encomanar-se ni emparar-se en el que disposa l'article 24.6 del TRLCSP, 
sinó que havien de ser sotmeses a licitació pública. 

Quant al control exercit pel CHGUV sobre el procediment de contractació 
de la Fundació, en l'esborrany de l'Informe s'indiquen els incompliments 
significatius de la Llei de Contractes del Sector Públic observats en la 
seua revisió.  

Conseqüències en l'Informe: 

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

Divuitena al·legació: 

Comentaris: 

Quant a l'Acord de 29 d'abril de 2009, pel qual es modifiquen les 
condicions establides en els distints contractes subscrits per la Diputació 
Provincial de València amb l'empresa Exploraciones Radiológicas 
Especiales, SA (ERESA) en els quals el Consorci  va subrogar el servei de 
contractació i logística, al·lega que: 

- Es desconeix si el dit Acord es va executar o no i des de quina data. 

- Es desconeix si es va compensar el 10% (ingressos  a què renuncien 
en l'Acord) o la resta de percentatges. 
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- S'ignora si la facturació va ser abonada pel Consorci o per la 
Conselleria. 

- Es desconeixen els preus efectivament facturats. 

- Únicament consta en l'expedient un acord sense signar de data 22 
de desembre de 2011 modificant la clàusula primera i deixant sense 
efecte la resta de l'acord de 2009, tret dels preus, i una carta del 
director gerent de 26 de desembre de 2011 adreçada a ERESA en què 
s'adjunta un document que no consta en l'expedient. (No se 
n'aporta l'acreditació mitjançant un annex). 

Aquesta al·legació no aporta l'acreditació necessària per a verificar-la ni 
contradiu el que hem exposat en l'esborrany de l'Informe, si bé confirma 
la falta de control i seguiment de l'activitat contractual del CHGUV i la 
inseguretat jurídica relacionada amb aquests expedients. 

No obstant això i pel que fa a la compensació de l'anul·lació del 10% amb 
una possible reducció dels preus que s'han de facturar, considerem el 
que ha dit l'Entitat i proposem incorporar-ho a l'esborrany de l'Informe.  

Conseqüències en l'Informe: 

Afegir el següent nou paràgraf darrere del 18 de l'apartat 4.1.l): 

En fase d'al·legacions, el Consorci addueix que l'anul·lació dels ingressos 
del 10% va tenir lloc per una reducció dels preus facturats, si bé aquests 
fets no es troben acreditats en l'expedient. 
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