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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2017, ha fiscalitzat el compliment de 
la legalitat vigent en matèria de contractació per part del Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC).  

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem portat a terme 
un control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2016, a 
fi de comprovar si s’ha formalitzat, aprovat i retut adequadament. 

El marc normatiu que hi és aplicable es relaciona en la introducció al 
volum dels consorcis adscrits a la Generalitat de l’Informe de fiscalització 
del Compte Generar de la Generalitat de l’exercici 2016. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DEL CHPC PEL 
QUE FA ALS COMPTES ANUALS I AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció del CHPC són el Consell de Govern, el 
president, el vicepresident i el director gerent, amb les competències que 
figuren assignades en els estatuts del Consorci. Aquests òrgans han de 
garantir que les activitats de contractació i la informació que relacionada 
que figura en els comptes anuals del Consorci són conformes amb les 
normes que hi són d’aplicació. Així mateix són responsables d’establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris per garantir que les 
dites activitats estiguen lliures d’incompliments legals i d’incorreccions 
materials degudes a frau o error. 

Els òrgans de govern i direcció del CHPC són també responsables de 
formular i aprovar els comptes anuals de manera que expressen la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació econòmica i financera, l’execució del 
pressupost i el resultat econòmic i patrimonial del CHPC, d’acord amb el 
marc normatiu d’informació financera aplicable, que es recull en la nota 2 
de la memòria, i del control intern que consideren necessari per a 
permetre preparar els comptes anuals lliures d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

Els comptes anuals del CHPC de l’exercici 2016, que s’adjunten com a 
annex I a aquest Informe, els va formular el director gerent de l’Entitat el 
31 de març de 2017, els va aprovar el Consell de Govern en la seua sessió 
de 3 de juliol de 2017 i la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
conformement a la normativa que hi és d’aplicació, els va presentar a la 
Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2017, sense adjuntar l’informe 
que preceptivament ha de realitzar l’IGG. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades pel CHPC en 
l’exercici 2016, basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem portat 
a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern, i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els dits principis 
exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments d’ètica, com 
també planificar i executar la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació revisades. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incompliments significatius de la legalitat. A l’hora 
d’efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control 
intern rellevant per garantir el dit compliment, a fi de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia 
del control intern de l’entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha portat a 
terme una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar una opinió desfavorable sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonament de l’opinió desfavorable relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2016 els incompliments significatius següents de la normativa 
aplicable a la contractació. 
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a) Entorn de control 

 Amb caràcter general, aquesta Sindicatura ha observat debilitats 
importants de control intern i incompliments de la normativa 
aplicable, que es detallen i comenten en els paràgrafs següents 
d’aquest apartat de l’Informe, que representen elements 
significatius de risc en l’avaluació de l’activitat contractual del CHPC. 

 Els estatuts del CHPC estipulen que el Consell de Govern es reunirà 
mensualment en sessió ordinària. Això no obstant, durant 2016, el 
dit òrgan de govern solament s’ha reunit en dues ocasions. Aquest 
comportament del Consell de Govern, a més de representar un 
incompliment dels estatuts, incrementa el risc que no s’exercisquen 
adequadament les funcions de supervisió sobre les actuacions més 
importants exercides per altres òrgans o responsables del Consorci 
en l’àmbit de les competències delegades en matèria de contractació, 
segons es preveu en el punt 6.2 de l’acord vigent de delegació de 
competències. 

 El Consell de Govern, màxim òrgan de govern del CHPC, no ha 
establit els controls necessaris en els procediments de contractació 
a fi de garantir que s’adeqüen a la legalitat, ni ha constituït una unitat 
administrativa que exercisca les funcions de control de la gestió 
econòmica i financera. En conseqüència, no es realitzen les funcions 
essencials de control intern dirigides a comprovar que l’activitat i els 
procediments de gestió econòmica del Consorci es realitzen d’acord 
amb els principis de legalitat i bona gestió financera, ni de verificació 
del registre i comptabilització de les operacions. 

 A fi d’esmenar aquesta falta de control, el CHPC va sol·licitar el 17 
d’octubre de 2016 a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
que l’IGG establira un control intern de fiscalització que comprenga 
l’aplicació al CHPC de l’exercici de la funció interventora prevista en 
l’apartat 2 de l’article 100 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions (LHPSPIS). En la data de redactar-se aquest Informe, el 
CHPC no ha rebut resposta a la dita sol·licitud. 

 En 2016 i exercicis anteriors, el Consorci ha contret obligacions per 
imports significatius sense cobertura pressupostària i sense la 
tramitació prèvia de l’expedient de contractació preceptiu, 
prescindint del procediment legalment establit. Les mancances 
comentades abans sobre procediments interns reglats per a 
l’aprovació i execució de la despesa i de mecanismes de control, 
determinen que no es garantisca suficientment l’absència 
d’arbitrarietat en les decisions adoptades, la prestació completa del 
servei o recepció dels béns i la raonabilitat dels preus acordats, 
especialment en els productes farmacèutics. 
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b) Despeses realitzades sense tramitar expedient de contractació 

 Pel que fa a l’exercici 2016, el CHPC ha registrat despeses sense la 
tramitació prèvia de l’expedient de contractació per import, almenys, 
de 20.422.506 euros (vegeu-ne la composició en l’apèndix 1), que 
representen el 55,7% de les obligacions reconegudes en els capítols 2 
i 6 del pressupost de despeses de l’exercici 2016. La major part de les 
despeses realitzades sense expedient corresponen a compres de 
productes farmacèutics i sanitaris, que es tramiten com a comandes 
directes. En conseqüència, no s’han atés els principis i normes que 
regulen la contractació pública, a fi d’assegurar una utilització 
eficient dels fons públics, la salvaguarda de la lliure competència i la 
selecció l’oferta econòmicament més avantatjosa, fet que incompleix 
el que es disposa en l’article 1 del TRLCSP. Especialment important 
és la infracció del principi de publicitat, ja que gran part d’aquestes 
compres es realitza mitjançant fraccionament indegut de l’objecte 
dels contractes, fet que incompleix l’article 86.2 del TRLCSP, amb 
independència que l’apartat 3 del dit article admeta la possibilitat de 
la divisió en lots sota determinades condicions. Les compres de 
medicaments i material sanitari han de ser objecte d’una gestió 
contractual ordinària quant a la publicitat, procediments i formes 
d’adjudicació. 

c) Despeses realitzades sense consignació pressupostària 

 És important indicar que, encara que el pressupost inicial de 2016 
dels capítols 2, “Despeses de funcionament” i 6, “Inversions reals” és 
un 18.9% superior a l’inicial de 2015, és significativament inferior (un 
28,6%) al definitiu de l’any expressat, el que posa de manifest la 
infrapressupostació inicial dels crèdits necessaris a les necessitats 
reals. El pressupost inicial de despeses dels capítols 2 i 6 ha de 
contenir la consignació de crèdits suficient i adequada per a atendre 
totes les despeses previsibles i ineludibles, calculades de manera 
realista. D’aquesta manera, els responsables del CHPC podran 
disposar d’una eina fonamental per a la gestió econòmica, la utilitat 
de la qual actualment està desvirtuada pels desfasaments existents 
que dificulten l’aplicació dels principis de legalitat, economia, 
eficiència i eficàcia. 

 La insuficiència pressupostària s’observa en l’evolució de les 
despeses que es comptabilitzen el compte 409 “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost” del passiu a curt termini 
del balanç. Així, a final de l’exercici 2015 van quedar pendents 
d’imputació 8.483.423 euros que es van contraure sense cobertura 
pressupostària en el dit exercici i que s’han imputat al pressupost de 
2016 mitjançant l’aprovació pel Consell de Govern d’expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. I d’altra banda, i tal com 
s’indica en la pàgina 55 de la memòria, al final de l’exercici 2016 han 
quedat pendents d’imputació 12.653.927 euros per falta de crèdit 
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pressupostari en el capítol 2; aquestes factures s’han imputat al 
pressupost de 2017, també mitjançant expedient de reconeixement 
extrajudicial, juntament amb altres que no estaven comptabilitzades 
al tancament per import de 104.515 euros. 

 A més de l’incompliment de la normativa de contractació, es 
produeix també el de la normativa pressupostària, i en concret de 
l’LHPSPIS, que en el seu article 39.2 estableix que els crèdits 
consignats en els estats de despeses del pressupost tenen caràcter 
limitatiu i, per consegüent, no es podran adquirir compromisos de 
quantia superior al seu import. L’apartat quart del dit article 39 
sanciona amb la nul·litat de ple dret els actes que vulneren aquesta 
limitació, sense perjudici de les responsabilitats que de la infracció 
se’n pogueren derivar, com tipifica l’article 145 de la Llei esmentada. 
D’altra banda, i com que les obligacions esmentades es van adquirir 
indegudament, la seua imputació pressupostària està sotmesa al que 
es preveu en l’article 39.5, que requereix que l’aprove el Consell de la 
Generalitat a proposta del titular de la conselleria a la qual estiga 
adscrit el Consorci (la Conselleria de Sanitat) previ informe de la 
Intervenció General o de l’òrgan de control intern del Consorci, amb 
el contingut previst en l’article 106. Tal com s’ha indicat 
anteriorment, els expedients d’enriquiment injust són aprovats pel 
Consell de Govern, sense sol·licitar-se l’autorització expressa del 
Consell de la Generalitat i sense comptar amb els informes previs de 
l’òrgan de control intern. 

 És important subratllar que el CHPC no disposa de mecanismes 
adequats de control que asseguren que totes les factures presentades 
en el seu registre de factures (incloent-hi durant els primers mesos 
de l’any següent), corresponents a obligacions derivades de compres 
i despeses, es comptabilitzen en l’exercici en què s’han realitzat, amb 
abonament al passiu del balanç (compte 409). Aquesta debilitat en 
els procediments de control augmenta el risc que hi haja passius no 
registrats en els comptes anuals, i que puguen tenir imports 
significatius. Els efectes d’aquest risc s’observen en els expedients 
d’enriquiment injust que cada any aprova el Consorci i que inclouen 
factures de l’exercici anterior que no estaven comptabilitzades 
(414.384 euros en 2016 de factures de 2015 i 104.515 euros en 2017 de 
factures de 2016). 

d) Pagaments dels contractes 

 Els pagaments de les factures dels contractes revisats s’han realitzat, 
en un percentatge important, amb posterioritat al termini establit en 
el TRLCSP. La informació publicada en el portal web de l’IGG i en els 
mateixos comptes anuals del CHPC posa de manifest que el període 
mitjà de pagament a proveïdors durant 2016 ha superat el termini 
màxim previst en la normativa de morositat, amb la meritació 
consegüent d’interessos de demora. Així, durant l’exercici de 2016 el 
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CHPC ha pagat interessos de demora en execució de sentències per 
un total de 3.150.873 euros. A més, segons dades facilitades pel 
Consorci, a 31 de desembre de 2016 hi ha interessos de demora 
meritats pendents de pagament a conseqüència de sentències 
judicials per import, almenys, d’1.295.716 euros. Aquests interessos 
no estan comptabilitzats en els comptes anuals de l’exercici 2016. 

e) Comunicació de dades al Registre de Contractes 

Pel que fa a les obligacions legals de comunicació de dades al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat (ROCG) establides per l’Ordre 
11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública, s’han observat les circumstàncies següents: 

- Quant als contractes no menors formalitzats durant 2016, 
només un 32,3% de les comunicacions s’ha realitzat dins del 
termini de quinze dies hàbils. 

- La major part de les comunicacions, el 58,0%, s’ha realitzat en 
el segment de 16 a 90 dies, i la resta, el 9,7%, després de la dita 
data. 

- Pel que fa als contractes que no requereixen formalització, com 
els menors, s’han comunicat dins del termini de trenta dies 
hàbils el 54,5%, i la resta en el segment de 30 a 90 dies. 

- Les proves realitzades han posat de manifest que el CHPC no 
comunica al dit Registre tots els contractes menors susceptibles 
d’inscripció.  

f) Contractes no menors formalitzats en 2016 

 Es detallen a continuació els incompliments detectats: 

  Expedient 1/2016. Accelerador lineal  

 Contracte formalitzat el 26 d’abril de 2016 l’objecte del qual és el 
subministrament, instal·lació, adequació i posada en marxa d’un 
accelerador lineal amb destinació al Servei d’Oncologia Radioteràpia, 
per un preu de 2.560.000 euros (més IVA) i un termini de sis mesos 
des de la formalització.  

- Els criteris triats i la seua ponderació no s’han indicat en els 
anuncis de licitació dels diaris oficials, segons requereix l’article 
150.5 del TRLCSP. 

- El subministrament i instal·lació de l’accelerador ha sigut rebut 
el 12 de desembre de 2016, per tant ha superat el termini de 
lliurament previst en el contracte. No hi ha constància que el 
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CHPC haja requerit les penalitzacions1 per mora estipulades en 
els PCAP.  

Expedient 11/2016. Segur de responsabilitat 

 Contracte formalitzat el 28 de desembre de 2016 l’objecte del qual és 
el assegurança de responsabilitat civil per a un termini de dos anys 
des de l’1 de juliol de 2016, per un preu de 298.000 euros. 

- Els criteris triats i la seua ponderació no s’indiquen en els 
anuncis de licitació dels diaris oficials, segons requereix l’article 
150.5 del TRLCSP.  

- Els criteris d’adjudicació no quantificables automàticament que 
preveuen els plecs són indeterminats, i és en l’informe tècnic 
que valora aquests criteris on s’especifiquen els aspectes 
analitzats i la seua puntuació. Aquesta informació hauria de 
figurar en els PCAP per a donar compliment adequat a l’article 
150 del TRLCSP. 

- No consta en l’expedient un document que motive les raons per 
les quals s’ha decidit no subdividir el contracte en lots, segons 
requereix l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE. 

Expedient 15/2016. Manteniment equips Elekta 

 Contracte formalitzat el 5 d’agost de 2016 l’objecte del qual és el 
servei de manteniment integral d’equips Elekta per a un termini d’un 
any des de l’1 de juliol de 2016, per un preu de 326.857 euros, més 
IVA. 

- Tramitat mitjançant procediment negociat a l’empara de 
l’article 170.d del TRLCSP per existir un únic proveïdor capacitat 
per a realitzar la prestació del servei. No obstant això, no es 
detallen en els PCAP els aspectes tècnics o econòmics a 
negociar, ni tampoc està documentat en l’expedient si s’ha 
realitzat la negociació esmentada. 

Expedient 17/2016. Manteniment equips electromedicina 

Contracte formalitzat el 28 de juliol de 2016 l’objecte del qual és el 
servei de manteniment d’equips d’electromedicina per a un termini 
d’un any des de l’1 de juliol de 2016, per un preu de 173.542 euros, 
més IVA. 

- Tramitat mitjançant procediment negociat a l’empara de 
l’article 170.d del TRLCSP per existir un únic proveïdor capacitat 

                                                           

1  El TRLCSP utilitza l’expressió “penalitats” 
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per a realitzar la prestació del servei. No obstant això, no es 
detallen en els PCAP els aspectes tècnics o econòmics a 
negociar. 

g) Contractes d’exercicis anteriors 

 Es comenten seguidament els incompliments detectats com a 
conseqüència del seguiment realitzat: 

Expedient 4/2012. Manteniment d’edificis 

- El CHPC ha realitzat les tasques de comprovació i validació de 
les factures de l’exercici 2016, amb els justificants i informes de 
treball, i n’ha deixat la constància adequada. No obstant això, i 
tal com es va indicar en l’Informe de 2015, les factures inclouen 
alguns preus unitaris que no poden ser verificats, ni pel CHPC 
ni per aquesta Sindicatura, per no figurar en la base de dades 
de l’Institut Valencià de l’Edificació, al qual remet el contracte. 
En conseqüència, es manté la situació d’incompliment de 
l’article 307 del TRLCSP, en relació amb la falta de comprovació 
de la realització adequada dels treballs facturats i la 
conformitat d’aquests amb les estipulacions del contracte. 

4.2 Opinió desfavorable relativa a la contractació 

Segons la nostra opinió, a causa de la importància dels fets descrits en 
l’apartat 4.1, l’activitat contractual del CHPC no ha complit en 2016 de 
manera raonable amb els principis generals de contractació establits en el 
TRLCSP. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 
ANUALS 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió (realitzada amb 
l’abast que es descriu en l’apèndix 2 d’aquest Informe) de l’adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals del Consorci de 
l’exercici 2016, es recullen tot seguit: 

a) Els comptes retuts a aquesta Sindicatura no inclouen l’informe 
d’auditoria que ha de realitzar l’IGG d’acord amb el que estableix 
l’LHPSPIS, i que està inclòs en el seu Pla Anual d’Auditories. Això ha 
significat que la Sindicatura no haja pogut analitzar el dit informe, i 
per tant si conté excepcions que puguen estar relacionades amb la 
contractació de l’exercici 2016. 

b) L’aprovació dels comptes anuals pel Consell de Govern ha tingut lloc 
el 3 de juliol de 2017, amb posterioritat al termini establit en els 
estatuts del Consorci, que és el 30 de juny. 
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c) En el passiu del balanç a 31 de desembre de 2016 del CHPC figura 
comptabilitzat el deute amb la Generalitat derivat del finançament 
extraordinari obtingut pels diferents mecanismes estatals de 
pagaments a proveïdors i de suport a la liquiditat, per un total de 
43.103.552 euros (31.234.076 euros en “Altres deutes” a llarg termini i 
11.869.476 euros en “Deutes amb entitats de crèdit” a curt termini). 
Això no obstant, el deute total per als dos conceptes, segons dades 
contrastades amb l’Administració de la Generalitat, és de 73.694.522 
euros. La diferència de 30.590.970 euros és deguda al fet que el CHPC 
va comptabilitzar el finançament dels exercicis 2013 i 2014 com a 
ingressos, no com a deute. Per tant, el balanç a 31 de desembre de 
2016 no és correcte, i s’hauria d’ajustar, d’una banda presentant el 
deute total amb la Generalitat, 73.694.522 euros, en el passiu a curt 
termini, i d’una altra minorant els “Resultats d’exercicis anteriors” 
en la quantitat de 30.590.970 euros. 

d) Els comptes anuals del CHPC de l’exercici de 2016 mostren un 
desequilibri econòmic i financer, motivat per les pèrdues 
continuades derivades de la recurrent insuficiència financera i 
pressupostària per a afrontar les despeses de la seua activitat. Els 
fons propis a 31 de desembre de 2016 arriben a un import negatiu de 
34.172.280 euros, com a conseqüència dels resultats negatius 
d’exercicis anteriors i del mateix exercici 2016, no compensats amb 
el compte de patrimoni, que han sigut de 55.639.387 euros i 4.018.907 
euros, respectivament. D’altra banda, el fons de maniobra al 
tancament de l’exercici també ha sigut negatiu en 21.329.719 euros. 
Altres magnituds pressupostàries recollides en els comptes anuals 
de l’exercici 2016 també presenten saldos negatius, com el romanent 
de tresoreria, per import de 10.425.736 euros, i el resultat 
pressupostari per operacions no financeres, per 5.352.409 euros. 

En l’apèndix 2 d’aquest Informe s’ofereix informació més detallada de les 
conclusions anteriors. 

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans de govern i direcció del CHPC han d’adoptar les mesures 
correctores dels fets que es descriuen en els apartats 4 i 5, així com atendre 
les recomanacions que tot seguit s’indiquen, com a resultat de la 
fiscalització efectuada de l’exercici 2016: 

a) El pressupost inicial de despeses dels capítols 2 i 6 ha de contenir la 
consignació de crèdits suficient i adequada per a atendre totes les 
despeses previsibles i ineludibles, calculades de manera realista. 

b) Adoptar les mesures de gestió i procediments adequats per a garantir 
que els processos d’adquisicions de béns i prestació de serveis es 
realitzen en el marc pressupostari i contractual que hi és d’aplicació, 
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i evitar, entre altres efectes, la tramitació recurrent d’expedients 
d’enriquiment injust. 

c) S’han d’adoptar mecanismes adequats de control que asseguren la 
integritat i exactitud del registre de factures, com també una 
connexió eficaç amb el sistema comptable que permeta 
comptabilitzar totes les factures en l’exercici en què es realitzen les 
compres i despeses corresponents. 

d) Aprovar un procediment intern que regule la tramitació i imputació 
pressupostària de les obligacions adquirides indegudament en 
l’entorn dels requisits establits per l’LHPSPIS, en especial l’article 
39.5. 

e) El CHPC hauria d’analitzar la creació i posada en funcionament d’un 
servei intern de fiscalització, a fi de poder realitzar sense més 
demores les funcions de control de la gestió econòmica i financera. 
Aquest servei haurà de disposar dels mitjans personals i materials 
necessaris per a desenvolupar adequadament, almenys, el control 
sobre els actes, documents i expedients que donen lloc a la 
realització de despeses a fi d’assegurar que es gestionen d’acord amb 
les disposicions legals que hi són d’aplicació. 

f)  Implantar les aplicacions informàtiques necessàries que possibiliten 
el control i seguiment adequat de totes les operacions que estiguen 
subjectes a la tramitació d’expedients de contractació. Una mesura 
concreta per a millorar aquest control seria l’adhesió al sistema 
ORION LOGIS. 

g) Per als contractes en què s’elegisca un procediment d’adjudicació 
negociat, ha de produir-se una negociació efectiva de les condicions 
i aspectes econòmics i tècnics clarament definits en els PCAP, i 
deixar-ne constància en l’expedient. 

h) La determinació i valoració dels criteris d’adjudicació són fites 
essencials en els processos de contractació, per la qual cosa es 
considera que els plecs de contractació, a més de sotmetre’s a 
informe jurídic, també haurien de ser fiscalitzats des de la 
perspectiva econòmica pel servei de fiscalització o d’intervenció del 
Consorci. 

i) Les fórmules per a valorar les ofertes econòmiques no han d’atorgar 
punts a les ofertes sense baixa, i a més ha de procurar-se que la 
preponderància dels criteris automàtics per damunt dels que 
depenen de judicis de valor siga efectiva. 

j) S’han de posar en pràctica mètodes de control efectius perquè el 
personal responsable del CHPC porte a terme un seguiment adequat 
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de totes les clàusules dels contractes. Entre aquestes cal incloure, 
com a exemple, les relatives a possibles penalitzacions. 

k) Pel que fa als contractes menors: 

- Reduir-ne el volum, i en particular les adquisicions realitzades 
per compra directa, sobretot de productes farmacèutics, i 
tramitar els corresponents expedients de contractació per 
complir adequadament el TRLCSP. 

- Millorar els procediments dels centres en relació amb el registre 
control i seguiment adequats d’aquests tipus de contractes, 
implantant a l’efecte una aplicació informàtica que registre 
correlativament tots els expedients tramitats com a contractes 
menors. 

l) El compte 409, en el vigent PGCPG aplicable al CHPC, té com a objecte 
recollir les obligacions derivades de despeses realitzades o béns o 
servei rebuts per a les quals no s’ha produït l’aplicació al pressupost 
tot i que aquesta és procedent. El CHPC hauria de distingir en 
comptes divisionaris les obligacions que tenen el caràcter abans 
indicat de les obligacions adquirides sense crèdit pressupostari, i 
donar-ne una informació adequada en la nota de la memòria 
dedicada al compte 409, incloent-hi els imports i formes d’imputació 
al pressupost de l’exercici següent. 

m) Al tancament de cada exercici s’han de quantificar i comptabilitzar 
adequadament els interessos de demora meritats pendents de 
venciment o pagament. 

n) La memòria dels comptes anuals ha de millorar la informació sobre 
la contractació, a fi que els lectors dels dits comptes es puguen 
formar un coneixement precís i adequat sobre l’activitat econòmica 
de caràcter contractual desenvolupada pel Consorci. Per a fer-ho, el 
CHPC ha de donar les dades necessàries i precises sobre els 
contractes i convenis formalitzats durant l’exercici i dels contractes 
vigents procedents d’anys anteriors, així com la informació d’altres 
modalitats, com les contractacions basades en acords marc i 
concerts i l’activitat contractual sense tramitació d’expedients ni 
crèdit pressupostari. 

o) Els òrgans del CHPC han de procurar que la comunicació de les seues 
resolucions als tercers interessats es realitze en el menor termini 
possible, evitant dilacions injustificades. 

En l’apèndix 3 d’aquest Informe es realitza una seguiment de les 
recomanacions d’informes anteriors. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

En CHPC té la consideració d’Administració Pública a efectes del TRLCSP, 
i està plenament sotmés a aquesta Llei. Per tant, els contractes 
administratius regulats en l’article 19 del TRLCSP que celebre el CHPC 
s’hauran d’atendre, quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i 
extinció, al que es disposa en aquesta Llei i a les disposicions que la 
desenvolupen. 

El perfil de contractant del Consorci es troba ubicat en la seua pàgina web 
institucional amb un enllaç a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

2. Subministrament d’informació contractual 

2.1 Al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 

Les obligacions legals de subministrament d’informació relativa a 
l’activitat contractual que conté l’article 333 del TRLCSP, pel que fa al 
Registre de Contractes del Sector Públic, han sigut desenvolupades en la 
Generalitat mitjançant el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG). Posteriorment, mitjançant l’Ordre 11/2013, de 17 de 
juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, es dicten les 
normes de funcionament i comunicació de dades del dit Registre. Les 
dades dels contractes que s’han de comunicar per a inscriure-les en el 
ROCG figuren detalladament en l’annex de l’Ordre 11/2013. 

Aquesta Sindicatura ha utilitzat la base de dades del ROCG per a obtenir 
informació sobre la contractació de l’exercici 2016 i seleccionar la mostra 
d’expedients que cal fiscalitzar. També s’ha sol·licitat al CHPC les dades 
corresponents a la contractació efectuada en l’exercici, a fi de contrastar 
el grau de compliment d’aquesta contractació amb la normativa relativa 
al ROCG i verificar la coherència de les dades entre les dues fonts 
d’informació. 

2.2 A la Sindicatura de Comptes 

El CHPC està sotmés a l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es disposa 
la publicació de la Instrucció relativa al subministrament d’informació 
sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
autonòmic com local. Els articles 3 i 4 d’aquesta Instrucció regulen, 
respectivament, les obligacions de remissió de la relació certificada de 
contractes formalitzats durant l’exercici anterior i dels contractes de 
l’article 29 del TRLCSP. També es preveu que les entitats que hagen 
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comunicat tots els contractes al ROCG, n’hi haurà prou que certifiquen 
aquesta qüestió, fet que s’ha produït mitjançant la comunicació del 
director gerent del CHPC, de data 24 de gener de 2017. 

3. Informació sobre la contractació de l’exercici 2016 

3.1 Dades generals 

L’activitat contractual representa, amb caràcter general per a qualsevol 
Administració Pública, la tramitació d’expedients d’adquisició de béns, 
subministraments i serveis d’acord amb la normativa legal de contractació 
(TRLCSP), la imputació pressupostària de la qual figura en els capítols 2 
“Despeses de funcionament” i 6 “Inversions reals”. En el CHPC, però, 
aquestes operacions no es realitzen en tots els casos mitjançant la 
tramitació d’expedients. En el quadre següent es comparen les obligacions 
reconegudes en els capítols 2 i 6 amb les facturacions relatives a les dues 
classes d’activitat realitzada durant 2016, la sotmesa i la no sotmesa al 
TRLCSP. 

Quadre 1. Activitat contractual 2016  

Activitat contractual Exercici 2016 % s/ O.R. 

Facturació d’acord amb el TRLCSP  13.680.562 37,3% 

Facturació sense procediment de contractació  20.422.506 55,7% 

Total  34.103.068 - 

Obligacions reconegudes capítols 2 + 6, netes de 
l’efecte compte 409 

36.679.562 - 

Com pot observar-se, la facturació derivada de l’activitat realitzada sense 
la preceptiva tramitació prèvia d’expedients de contractació és molt 
rellevant en el CHPC, perquè assoleix un import que representaria el 55,7% 
del total de les obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 del pressupost 
de despeses. 

Pel que fa a l’activitat realitzada sense expedient de contractació, el seu 
detall per conceptes es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 2. Despeses realitzades en 2016 sense expedient de contractació  

Conceptes Euros 

Productes farmacèutics 17.800.333 

Subministrament energia elèctrica 771.633 

Subministrament de gas 395.893 

Servei tomografia PET/TAC  676.867 

Gasos medicinals 248.968 

Seguretat  32.767 

Correus 32.710 

Subministraments informàtics 160.740 

Subministraments diversos 172.289 

Altres serveis radiològics 24.810 

Material d’oficina 33.214 

Altres 72.282 

Total 20.422.506 

L’adquisició de productes farmacèutics al marge dels procediments legals 
previstos en el TRLCSP ha ascendit a 17.800.333 euros, la qual cosa 
representa el 87,2% del total de l’activitat sense empara contractual i el 
54,8% de les obligacions reconegudes durant 2016 en els capítols 2 i 6 del 
pressupost de despeses. Els següents conceptes en importància 
quantitativa són el subministrament d’energia elèctrica i el servei de 
tomografia, que presta una empresa privada sense contracte. Els aspectes 
més importants de l’activitat realitzada al marge de la normativa de 
contractació s’han considerat com a excepcions en l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

Quant a la revisió de l’activitat contractual a l’empara del TRLCSP, s’inclou 
en els apartats següents, en primer lloc, determinada informació 
complementària, i a continuació les observacions addicionals que no 
afecten l’opinió de la contractació que figura en l’apartat 4.2 de l’Informe. 

3.2 Contractes no menors 

El CHPC ha proporcionat a aquesta Sindicatura una relació certificada dels 
contractes no menors formalitzats durant 2016, el resum dels quals es 
mostra en el quadre següent: 
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Quadre 3. Contractes (no menors) formalitzats en 2016    

Tipus de contracte Procediment d’adjudicació 
Import 

(IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes  

Subministraments 
Obert 3.494.004 7 

Acord marc 865.916 1 

   4.359.920 8 

Serveis 
Obert 428.880 4 

Negociat sense publicitat 585.930 5 

   1.014.810 9 

Obres 
Negociat sense publicitat 98.020 1 

 98.020 1 

Total 5.472.750 18 

3.3 Contractes menors  

El CHPC ha facilitat igualment una relació certificada dels contractes 
menors formalitzats durant 2016, que detalla 35 contractes per un import 
total de 253.912 euros (IVA no inclòs). 

3.4 Contractes d’exercicis anteriors vigents durant 2016 

La relació certificada que aporta el CHPC mostra que durant 2016 
continuaven vigents 35 contractes d’anys anteriors per un import total 
formalitzat de 26.587.376 euros.  

4. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada pel 
CHPC en l’exercici 2016, s’han revisat les mostres d’expedients que es 
comenten en els apartats següents. 

4.1 Contractes no menors formalitzats durant 2016 

Dels 18 contractes que s’inclouen en el resum del quadre 3 anterior, s’ha 
seleccionat per a la revisió una mostra de cinc contractes per un import 
de 3.635.590 euros, que representa el 66,4% del total formalitzat. El seu 
detall es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 4.  Mostra de contractes no menors  

Núm. Tipus 
Proc. 

adjudic. 
Objecte 

Preu 
(sense 
IVA) 

1/16 Subministraments Obert 
Subministrament, instal·lació i 
engegada d’un accelerador lineal 

2.560.000 

11/16 Serveis Obert 
Assegurança de 
responsabilitat civil 298.000 

14/16 Subministraments Obert 
Subministrament de divers 
equipament 
d’electromedicina 

277.191 

15/16 Serveis Negociat Manteniment equips Elekta 326.857 

17/16 Serveis  Negociat 
Manteniment equips 
electromedicina 

173.542 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. S’ha fet especial èmfasi en 
l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la baremació i valoració d’aquests en 
els procediments d’adjudicació que ho requerisquen. 

4.2 Contractes menors formalitzats durant 2016 

Dels 35 contractes certificats pel CHPC s’han seleccionat per a fer-ne la 
revisió els següents: 

Quadre 5.  Mostra de contractes menors 

Núm. Tipus Objecte Import 

CM08/16 Serveis Reparació microscopi oftalmologia 14.099 

CM17/16 Serveis Redacció projecte llicència mediambiental 14.706 

CM18/16 Serveis Pla ordenació recursos humans 14.000 

CM25/16 Serveis Reparació arcs mòbils 17.997 

02/16 Serveis Gestió residus radioactius 11.433 

4.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors  

La revisió dels contractes d’exercicis anteriors, quant a l’evolució durant 
2016, ha consistit a realitzar un seguiment d’aquells contractes sobre els 
quals es van incloure excepcions en l’Informe de 2015, i que són els 
següents: 
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Quadre 6. Seguiment de contractes d’exercicis anteriors 

Codi  
Objecte 

Import Data contracte  

expedient (sense IVA) Duració 

40/2006 
Concessió i construcció d’un aparcament i 
saló d’actes 

15.229.401 
27-09-2006 

Fins a  8-3-52 

40/2006 Modificació de 2010 3.406.660 Sense contracte 

4/2012 Servei manteniment edificis 2.033.898 22-08-2012 

Fins a 31-12-16 

55/2013 Servei de neteja 2.312.493 
4-3-2014 

Fins a 12-6-17 

3/2015 Obres adequació ampliació soterrani I 1.756.198 
7-4-2015 

Fins a 30-6-17 

No figura 
Arrendament amb opció compra dos 
terrenys 

10.000  
mensuals 

1-06-2011 

25 anys 

Conveni Serveis laborals congregació religiosa No figura 2-05-1981 

5. Observacions addicionals als fonaments de l’opinió 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 4.1 “Fonaments de l’opinió desfavorable” de l’Informe. A més, 
en els apartats següents es comenten altres aspectes i observacions 
derivats de la revisió de la contractació, i que si és el cas també hauran de 
tenir en compte els responsables del CHPC. 

5.1 De caràcter general o comuns a diversos dels contractes revisats 

a) Contractació centralitzada 

 Els Estatuts i el conveni constitutiu del CHPC preveuen la possibilitat 
d’adhesió als procediments de contractació centralitzada de la 
Generalitat. El Consorci, com a hospital pertanyent a la xarxa pública 
sanitària valenciana, s’ha adherit a aquesta central, si bé les 
adquisicions que s’hi realitzen són relativament baixes pel que fa al 
volum total. Durant 2016 el CHPC s’ha adherit a un acord marc de la 
Generalitat, referit al subministrament d’energia elèctrica. D’acord 
amb aquest acord marc, el Consorci ha formalitzat un contracte per 
al termini d’una any des de l’1 d’agost de 2016 per un import de 
865.916 euros, més IVA, del qual s’ha comptabilitzat la quantitat de 
360.798 euros en el dit exercici. Pel període anterior del dit any s’ha 
registrat una despesa de 771.633 euros, sense expedient de 
contractació. 
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b) Fórmula per a valorar el criteri del preu 

 La fórmula utilitzada per a valorar el criteri del preu (en la fase de 
determinació del proveïdor) no permet que siga raonablement 
efectiva la importància relativa que el plec concedeix a l’oferta 
econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració. Això no 
obstant, en la pràctica aquesta circumstància no ha tingut un efecte 
distorsionador en la valoració final. (Expedients 1/16, 11/16 i 14/16). 

c) Publicació de la formalització 

 No consta la publicació de la formalització del contracte en el BOE 
(expedients 1/6, 11/16, 14/16, 15/16 i 17/16), ni el DOUE (expedients 
1/16, 15/16 i 17/16) requerida per l’article 154 del TRLCSP. 

d) Període mitjà de pagament a proveïdors 

 El CHPC publica la informació sobre el període mitjà de pagament 
(PMP) en la nota 6 de la memòria dels comptes anuals de 2016, en la 
qual s’observa que durant aquest exercici el PMP ha superat el 
màxim legal de trenta dies establit en la normativa de morositat. 
D’altra banda, l’IGG, en compliment del que s’estableix en el Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 
les administracions públiques, publica en el seu portal web la 
informació relativa als períodes mitjans de pagament mensuals, tant 
els globals de la Comunitat Valenciana com els individuals de cada 
entitat. Pel que fa al CHPC, l’IGG no va publicar la informació 
esmentada sobre l’exercici 2015. I quant a l’any 2016, les dades 
publicades sobre els períodes mitjans de pagament, en dies, 
corresponents a l’últim trimestre, es mostren en el quadre següent: 

Quadre 7.  Període mitjà de pagament del CHPC 

Exercici Octubre Novembre Desembre 

PMP 2016 94,45 89,40 49,61 
 
Font: portal de l’IGG 

Tal com s’observa en el quadre anterior, els períodes mitjans de pagament 
a proveïdors del CHPC, durant l’últim trimestre de 2016, són molt 
superiors al termini de pagament previst en l’article 216.4 del TRLCSP. 

5.2 De caràcter específic sobre els contractes no menors  

Expedient 1/16 

- No consta la designació dels membres de la mesa de contractació, ni 
la seua publicació en el perfil del contractant que exigeix l’article 21 
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del Reial Decret 817/2009. En el PCAP s’estipula que la mesa estarà 
formada per tres vocals, quan l’article esmentat estableix un mínim 
de quatre. Això no obstant, hem constatat que en les actes figuren 
com a vocals quatre o cinc membres. 

Expedient 11/16 

- Els plecs preveuen que els efectes de l’assegurança començaran el 
dia 1 de juliol de 2016 amb independència de la data d’adjudicació, 
aspecte que així s’ha estipulat en el contracte signat el 28 de 
desembre. Es considera que aquesta clàusula és de validesa jurídica 
dubtosa, ja que desvirtua tant la naturalesa jurídica aleatòria del 
contracte com el seu mateix règim jurídic. 

- L’import de l’assegurança corresponent al segon trimestre de 2016, 
per 74.500 euros, s’ha comptabilitat en 2017. 

Expedient 14/16 

- En el contracte del lot 12 figura un preu incorrecte, ja que és el 
corresponent al lot 11, si bé aquest aspecte no ha tingut incidència 
en la documentació de l’execució. 

Expedients 17/16 

- No hi ha constància de l’elecció de la composició de la mesa ni de les 
notificacions als seus membres (article 21 del Reial Decret 817/2009). 

5.3 Contractes menors 

A més de les disposicions aplicables del TRLCSP, són també importants les 
dues normes autonòmiques següents: 

- L’Ordre 11/2013, que disposa l’obligació de comunicar al ROCG els 
contractes d’obres i de concessió d’obres d’import igual o superior a 
9.000 euros i de la resta de contractes igual o superiors a 3.000 euros. 

- La Llei 5/2013, que estableix l’obligació de sol·licitar tres pressupostos 
per als contractes menors d’obres d’import igual o superior a 30.000 
euros i per a la resta d’import igual o superior a 6.000 euros, i 
d’adjudicar-los al de menor preu. 

En la revisió de la mostra de contractes menors s’han observat els aspectes 
següents: 

- En dos contractes s’ha incomplit el que es disposa en l’article 86.2 del 
TRLCSP, ja que s’ha fraccionat l’objecte contractual i s’ha eludit els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
hi corresponen. 
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- En un cas no s’han sol·licitat els tres pressupostos que requereix la 
Llei 5/2013. 

- Un dels contractes no s’ha comunicat al ROCG. 

5.4 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Es comenten tot seguit altres observacions relatives als contractes revisats 
que es detallen en el quadre 4 que han de ser llegides juntament amb les 
excepcions que es descriuen en l’apartat 4.1 de l’Informe: 

Expedient 3/2015 

- L’obra s’ha rebut el 4 de setembre de 2017, i ha superat el termini de 
lliurament previst en el contracte, que era el 30 de juny. En 
l’expedient consta una justificació de la direcció d’obra sobre les 
causes del retard de la qual es deriva que no és imputable al 
contractista, motiu pel qual el CHPC no ha requerit penalitzacions 
per mora. 

Expedient 40/2006 

- A la resolució del director gerent i director econòmic de 29 de juliol 
de 2016, per la qual es va requerir a la concessionària el 
reintegrament de pagaments indeguts corresponents als exercicis 
2012 a 2015 per import de 423.892 euros,2 la dita empresa va 
presentar recurs de reposició de data 6 de setembre de 2016. La 
presidenta del CHPC va resoldre el 29 de desembre estimar 
parcialment el recurs i concedir un termini d’audiència al recurrent 
de deu dies i comunicar-li la resolució el 17 de març de 2017. Contra 
aquesta resolució, ens indica el Consorci que el concessionari ha 
interposat un recurs contenciós administratiu. 

- El CHPC ha comptabilitzat l’ingrés per cànon de l’exercici 2016, que 
figura pendent de cobrament, per import de 78.373 euros. Això no 
obstant, no ha comptabilitzat la despesa per manteniment i gestió 
de les places al seu càrrec, estimat en 136.534 euros per a 2016. 

- Per resolució de la presidenta del CHPC de 18 de juliol de 2017, 
s’acorda fixar en 59.443 euros la quantitat que cal pagar al 
concessionari, resultant de compensar les despeses de manteniment 
i gestió del cànon, en els dos conceptes per l’exercici 2016 i primer 
semestre de 2017. El concessionari va presentar al·legacions que van 
ser desestimades per resolució de la presidenta del CHPC de 22 
d’agost de 2017, però no es té constància que haja interposat un 
recurs contenciós administratiu. 

                                                           

2  En l’Informe de 2015, els pagaments indeguts d’aquest contracte van ser comunicats al Tribunal 
de Comptes com a indicis de responsabilitat comptable.  
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Expedient 4/2012 

- En la fiscalització de 2015 la Sindicatura va estimar un excés de 
facturació durant la vigència del contracte (quatre anualitats) en un 
import de 837.675 euros.3 També es va constatar l’existència de 
treballs que s’havien d’haver inclòs en el preu del contracte, però que 
es van facturar a banda, per un import conjunt de 337.779 euros. Pel 
que fa a les factures de 2016, el CHPC les ha revisades considerant 
aquestes incidències, i les ha ajustades o n’ha fet la devolució en els 
casos aplicables. 

Càmera hiperbàrica. Servei de tomografia 

Ambdues qüestions es van comentar en l’informe de 2015 dins de l’apartat 
relatiu a la modificació del contracte 40/2006 

- La donació de la càmera hiperbàrica va ser acceptada pel Consell de 
Govern el 25 d’octubre de 2016 i es va comprometre a fer-ne el 
manteniment. Per tant, ja es coneixen els termes i condicions de la 
donació. 

- Quant al servei de tomografia, durant 2016 s’ha continuat prestant 
per una empresa privada, sense contracte, i la despesa ha sigut per a 
aquest any de 676.867 euros (vegeu quadre 2). 

Arrendament amb opció de compra de terrenys Vall d’Uixó 

- El Consell de Govern, en sessió de 3 de juliol de 2017, va aprovar 
iniciar un expedient de revisió d’ofici de la resolució d’1 de juny de 
2011 del director-gerent i director econòmic, perquè incorria en un 
possible defecte de nul·litat de ple dret, i va concedir un tràmit 
d’audiència de deu dies al propietari dels terrenys. La resolució va ser 
notificada el 5 d’octubre de 2017. En fase d’al·legacions el CHPC ha 
aportat l’acta de tràmit d’audiència datada el 20 d’octubre de 2017 i 
les al·legacions presentades pel propietari dels terrenys el 30 
d’octubre. 

Expedient 55/13 

- L’adjudicatari va presentar al·legacions a la resolució de 29 de juliol 
de 2016 del director gerent i director econòmic, per la qual se li 
requeria el pagament de 60.318 euros.4 Després que el director 
econòmic analitzara aquestes al·legacions, es fixa la quantitat per 
pagar en 14.190 euros, que s’ha de compensar en la factura de 

                                                           

3  En l’informe de 2015, els excessos de facturació d’aquest contracte van ser comunicats al 
Tribunal de Comptes com a indicis de responsabilitat comptable. 

4  En l’informe de 2015, aquests pagaments indeguts van ser comunicats al Tribunal de Comptes 
com a indicis de responsabilitat comptable. 
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setembre de 2016. No consta que la quantitat definitiva haja sigut 
aprovada pel director gerent. 

- La conformitat d’algunes factures dels primers mesos de 2016 no 
garanteix suficientment la prestació completa del servei o la recepció 
de l’element contractat. Aquesta circumstància s’ha corregit amb 
l’aplicació de la Resolució de 26 d’abril de 2016, de la Secretaria 
Autonòmica d’Hisenda, sobre tramitació de les factures. 

Serveis laborals prestats per congregació religiosa 

- En l’exercici 2015 el CHPC va pagar 349.107 euros a una congregació 
religiosa en concepte de serveis laborals entre novembre de 2010 i 
abril de 2012 sense que constara documentació acreditativa dels 
treballs realitzats.5 Durant 2016 no s’ha pagat cap import a la 
congregació per serveis laborals. En juliol de 2017 s’han signat dos 
convenis amb la congregació, les clàusules dels quals estipulen que 
les activitats que puga prestar el personal de la congregació són 
voluntàries i sense dret a contraprestació, i cedint el CHPC a tal efecte 
l’ús gratuït d’un local moblat situat en l’edifici de l’hospital. 

  

                                                           

5  En l’informe de 2015, aquests pagaments indeguts van ser comunicats al Tribunal de Comptes 
com a indicis de responsabilitat comptable. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL 

1. Abast del control realitzat 

El control formal de la rendició de comptes s’ha realitzat amb l’abast 
previst en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, que es concreta en les proves següents: 

a) Comprovar que els òrgans competents de l’Entitat han formulat i 
aprovat els comptes anuals en temps i forma d’acord amb la 
normativa aplicable. 

b) Verificar que els comptes anuals aprovats s’han retut a la Sindicatura 
dins del termini legalment previst. 

c) Analitzar les excepcions dels informes d’auditoria externa i de 
comptes anuals de la Intervenció General de la Generalitat (IGG), i el 
seu efecte en l’abast de la fiscalització considerat per a aquesta 
entitat. 

d) El contingut dels comptes anuals relacionat amb l’àrea o àrees 
objecte de la fiscalització. Abast concret per a 201x6: comprovar la 
comptabilització adequada dels contractes revisats i el contingut de 
la memòria pel que fa a la contractació. 

e) Altres aspectes de caràcter general o puntual que és necessari 
comprovar en aquestes fiscalitzacions, i que es concreten en les 
memòries de planificació i en els programes d’auditoria. Abast 
concret per a 2016: comprovar els saldos amb la Generalitat. 

Les conclusions sobre el control realitzat figuren en l’apartat 5 de 
l’Informe. Tot seguit es comenten altres aspectes i observacions derivats 
del control formal i que en el seu cas també hauran de tenir en compte els 
responsables del CHPC. 

2. Desequilibri econòmic del Consorci 

En el quadre següent s’inclouen determinades dades que figuren en els 
comptes anuals del Consorci dels exercicis 2014 a 2016 que mostren la 
seua situació de desequilibri financer i patrimonial recurrent. 
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Quadre 8. Conceptes i indicadors economicofinancers  

Conceptes  Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 

Fons propis  -29.975.553 -30.153.373 -34.172.280 

Resultat economicopatrimonial  14.278.381 -198.545 -4.018.907 

Resultat pressupostari  10.314.789 13.174.177 -962.401 

Romanent de tresoreria  -22.987.389 -9.725.017 -10.425.736 

Fons de maniobra  -40.826.853 -17.154.306 -21.329.719 

Finançament extraordinari (FLA i 
pagament a proveïdors) 

29.888.888 26.194.270 5.039.806  

Obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost (compte 409) 17.133.090 8.844.521 12.653.927  

En aplicació dels principis comptables públics es presumeix, excepte 
prova en contra, que l’activitat del CHPC continuarà per temps indefinit. 
No obstant això, i en línia amb la normativa comptable més actual, es 
recomana que la memòria del Consorci continga, en la nota dedicada a les 
bases de presentació dels comptes anuals, informació més detallada pel 
que fa als factors que incideixen en el funcionament normal de l’Entitat, 
com ara la situació economicopatrimonial i la seua relació amb el sistema 
de finançament, i aquells que la mitiguen, com la possible disposició de 
plans viables de reequilibri financer. 

3. Memòria 

El control formal de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2016, pel 
que fa al contingut informatiu de l’àrea de contractació, ha posat de 
manifest el següent: 

- Encara que el model de memòria del PGCPG no ho preveu, el CHPC 
ha inclòs determinada informació (vegeu els apartats 5.1 i 5.2 de la 
memòria) sobre els contractes i convenis. La revisió d’aquest apartat 
ha posat de manifest que no és complet, perquè no informa, entre 
altres qüestions importants, sobre les contractacions basades en 
acords marc i concerts ni sobre l’activitat contractual sense 
tramitació d’expedients ni crèdit pressupostari. 

Pel que fa a la resta de la memòria, i tenint en compte que no s’ha realitzat 
una auditoria financera de seguretat raonable, criden l’atenció les 
següents mancances informatives que s’observen en el document (a més 
de les mencionades en altres apartats d’aquest Informe): 

- No indica què ha succeït amb la participació del Consorci en la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Padre Ricardo de Castelló. 

- No consta l’estat d’execució dels projectes d’inversió 
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- No consta l’estat de compromisos de despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis posteriors. 

- No detalla informació sobre despeses amb finançament afectat. 

- No detalla els drets pressupostaris pendents de cobrament segons el 
seu grau d’exigibilitat. No explica el fonament ni el càlcul de la 
provisió de cobrament dubtós. 

- No conté una nota sobre successos posteriors al tancament. 

D’altra banda, és interessant destacar que la memòria inclou, encara que 
no és de contingut obligatori, un apartat amb indicadors econòmics 
(pàgines 103 i 104). S’hi observa que els que inclouen el factor “habitant” 
no es quantifiquen perquè es valoren en “0” habitants. Pel que fa a això, 
no es considera que, perquè aquests indicadors siguen útils, podria 
utilitzar-se el factor “nombre de població atesa”. També seria important 
calcular i afegir indicadors de gestió. 

4. Seguiment d’altres aspectes indicats en informes anteriors 

- Deute amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. El balanç a 31 de 
desembre de 2016 del CHPC no recull el deute pendent de pagament 
al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública derivat de les liquidacions 
negatives d’exercicis anteriors, i que suma un total de 5.121.422 
euros. Tampoc s’informa d’aquestes operacions en la memòria. 

- Immobles adscrits. En la memòria de l’exercici 2016 (pàgina 41) 
s’indica que el Consorci està ubicat en un immoble cedit per la 
Diputació Provincial de Castelló, encara que no detalla les condicions 
de la cessió. Això no obstant, s’observa que l’adscripció d’aquest 
immoble no està comptabilitzada en el balanç. Pel que fa a això, el 
CHPC ha de proporcionar la informació adequada sobre les 
condicions de cessió i del valor de l’immoble, com també mostrar en 
els comptes anuals tant l’adscripció com la seua amortització. 
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APÈNDIX 3.  SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

Per fer aquest seguiment, i a instàncies de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, s’ha creat un grup de treball en cadascuna de les conselleries 
per a coordinar els passos que ha de seguir l’aplicació pràctica de les 
recomanacions. Amb aquest objectiu es va nomenar un responsable de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per portar a terme aquest 
treball juntament amb personal del CHPC i l’equip de la Sindicatura de 
Comptes responsable del treball de fiscalització. Hem d’indicar pel que fa 
a això que no hem tingut constància dels resultats que s’hagen produït 
com a conseqüència d’aquesta coordinació entre el CHPC i la persona 
responsable de la Conselleria. 

No obstant això, el Consorci ha aportat a aquesta Sindicatura, el 23 
d’octubre de 2017, un escrit indicant les mesures adoptades pel que fa a 
l’informe de l’exercici 2015, que han sigut objecte de comprovació. Quant 
a les recomanacions que es contenen en el aquell informe, es mostren en 
el quadre següent amb els comentaris relatius al seguiment realitzat i la 
situació actual: 

Quadre 9.  Seguiment de recomanacions d’informes anteriors 

Recomanacions informes anteriors Situació actual  

El Consell de Govern del Consorci va aprovar el 26 de 
setembre de 2014 la modificació dels seus Estatuts, 
adaptant-los a la Llei 27/2013 i a la Llei 15/2014. No 
obstant això, per a l’efectivitat d’aquesta modificació 
serà necessari que l’aproven totes les entitats 
consorciades (Ple de la Diputació i Consell) d’acord amb 
el que preveu la clàusula 7a del conveni de constitució. 

Està pendent l’aprovació per 
part de la Generalitat.  

Implantar la funció interventora prevista en l’LHPSPIS 
per a l’Administració de la Generalitat i els seus 
organismes autònoms, tenint en compte la naturalesa 
del Consorci de sector públic administratiu el pressupost 
de despeses de la qual té caràcter limitador i vinculant, a 
l’empara del que preveu l’article 107 d’aquesta Llei. 

Pendent. S’ha sol·licitat pel 
CHPC en 2016, sense obtenir 
resposta. 

En la contractació de serveis recurrents, els informes de 
necessitat haurien de determinar amb precisió la 
naturalesa i extensió de les necessitats que cal satisfer; 
es considera insuficient la justificació de la contractació 
en el mer fet que les prestacions es vagen contractant 
amb anterioritat. A més, la licitació ha d’efectuar-se, en 
tots els casos, amb anterioritat a la finalització de la 
vigència dels contractes anteriors. 

Pendent d’implantar en 
alguns casos aplicables. 
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Les certificacions d’obra haurien de contenir, en tots els 
casos, el detall de les unitats realment executades i 
valorades, així com la manera d’acreditar la realització 
total o parcial del contracte. 

Aplicada. En els contractes 
de 2016 no s’ha observat 
aquesta deficiència. 

Per a una gestió adequada de la tresoreria, es recomana 
que hi haja una unitat administrativa encarregada dels 
cobraments i pagaments, amb segregació de funcions pel 
que fa als altres serveis responsables de gestió i 
comptabilitat. 

No aplicada. 

Hauria de millorar el control i la coordinació entre els 
serveis responsables del CHPC a fi de garantir l’adequació 
dels reintegraments de les despeses dels anuncis de 
licitació que han d’efectuar els adjudicataris. 

Aplicada. 

En les resolucions i actes adoptats mitjançant delegació de 
signatura o suplència temporal de la unitat responsable 
hauria de fer-se constar clarament aquesta delegació o 
suplència, així com la identificació de les persones 
signants. 

Aplicada. No s’ha observat 
aquesta circumstància en 
els expedients revisats en 
aquesta fiscalització. 

El CHPC hauria d’analitzar les possibilitats de cobrament 
dels saldos qualificats de cobrament dubtós i iniciar, si és 
el cas, les actuacions necessàries per a recaptar-los; i, en 
cas contrari, tramitar el corresponent expedient de baixa 
de drets per a la seua consegüent autorització pel Consell 
de Govern. 

No aplicada. 

El Consorci hauria de revisar les possibilitats d’exempció 
tributària dels elements que integren el seu patrimoni, 
d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació. 

Aplicada parcialment. S’està 
analitzant la possibilitat en 
relació amb l’IBI. 

No s’ha publicat el portal de transparència del Consorci 
previst en l’article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

El portal està en marxa des 
d’agost de 2016. No obstant 
això, no es publica tota la 
informació requerida, tal 
com pròrrogues i resum del 
volum de despesa per 
procediments de 
contractació. 


