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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ. 
EXERCICI DE 2016. 

Primera al·legació 

Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe i apartats 3 i 5 de l’apèndix 1 

Comentaris: 

L’al·legació tracta sobre diversos aspectes de l’esborrany de l’Informe, 
encara que amb un caràcter merament informatiu. 

El CHPC pren nota de les debilitats dels procediments de contractació 
indicades en l’apartat 4.1.a) de l’Informe, i indica que és un dels aspectes 
que està tractant d’esmenar. 

Pel que fa a l’absència d’arbitrarietat en les decisions adoptades, la 
completa prestació del servei o recepció dels béns i la raonabilitat dels 
preus acordats, s’al·lega que tots els productes farmacèutics s’adquireixen 
mitjançant propostes del personal facultatiu que són aprovades per la 
direcció, i que es verifica tant la recepció de les comandes com els preus 
per mitjà d’ORION-LOGIS. Però el que es critica en l’Informe és que el 
Consorci contrau obligacions per imports significatius sense cobertura 
pressupostària i sense la tramitació prèvia del preceptiu expedient de 
contractació, i que les mancances sobre procediments interns regulats per 
a l’aprovació i l’execució de la despesa i dels mecanismes de control 
determinen que no queden garantits suficientment els aspectes indicats. 

Sobre la contractació centralitzada, l’al·legació detalla els acords marc als 
quals el CHPC està adherint-se des de l’any 2016. Quant a això, l’apartat 
5.1.a) de l’apèndix 1 matisa que aquest tipus d’adquisicions són 
relativament baixes respecte del volum total. 

Pel que fa a les despeses sense expedient de contractació que es detallen 
en el quadre 2 de l’apèndix 1, l’al·legació informa sobre els contractes que 
estan formalitzant-se durant l’exercici de 2017. Sobre la contractació de 
l’energia elèctrica, convé tenir en compte que la seua situació es comenta 
degudament detallada en l’apartat 5.1.a) de l’apèndix 1. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Apartat 4.1.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

EL CHPC informa que sol·licitarà l’autorització del Consell de la Generalitat 
en futures tramitacions d’expedients de reconeixement d’obligacions 
adquirides sense crèdit pressupostari, per acomplir l’article 39.5 de 
l’LHPSPIS. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

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

Comentaris: 

L’al·legació confirma la quantitat pagada per interessos de demora en 
execució de sentències, i puntualitza que deriven de procediments 
judicials iniciats en els exercicis 2007 a 2011.  

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 5.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El CHPC accepta el contingut de l’Informe del qual pren nota per a 
comptabilitzar adequadament el finançament obtingut dels mecanismes 
estatals de pagaments a proveïdors i de suport a la liquiditat. 

Conseqüències en l’Informe: 

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

Apèndix 1, apartat 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El CHPC manifesta que  està d’acord amb les totes incidències i errors 
detectats i que està treballant per a esmenar-los. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que en el nou expedient de manteniment d’edificis, número 
25/2016, vigent des de març de 2017, ja s’han esmenat les deficiències 
trobades en el seu predecessor, l’expedient número 4/2012. Aquesta 
circumstància es comprovarà , si s’escau, en la fiscalització següent. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.1.b) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació indica que pren nota de l’advertiment efectuat sobre la 
fórmula del criteri preu. També indica que la dita fórmula no contravé cap 
norma  de contractació que és la utilitzada habitualment per la Conselleria 
de Sanitat i que s’inclou en els plecs informats per l’Advocacia i sotmesos 
a fiscalització prèvia. Quant a això, el que la Sindicatura diu és que la 
fórmula no permet que siga raonablement efectiva la importància relativa 
concedida en el plec a l’oferta econòmica, en relació amb altres criteris de 
valoració. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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Vuitena al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Quant a l’expedient d’arrendament amb opció de compra de terrenys de 
la Vall d’Uixó, l’al·legació remet a l’acta de tràmit d’audiència i les 
al·legacions presentades pel propietari dels terrenys. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es suprimeix l’última frase que diu: “No es té constatació que el propietari 
n’haja realitzat cap actuació”, i es substitueix per la següent: “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”. 

Novena al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

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

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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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. EXERCICI DE 2016. 

I. Al·legacions  del director gerent i del director economicofinancer 

Primera al·legació 

Apartat 4.1.a) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació efectua alguns aclariments, merament informatius, sobre la 
unitat d’auditoria i informació i el servei de fiscalització que no afecten el 
contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

Es remeten a les al·legacions formulades pel director de Recursos Humans 
i Servei Jurídic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu l’anàlisi de les dites al·legacions en l’epígraf II. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

Es remeten a l’al·legació formulada pel cap del Servei Jurídic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu l’anàlisi de la dita al·legació en l’epígraf III. 
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Quarta al·legació 

Apartat 4.1.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta d’una al·legació merament informativa sobre les despeses 
realitzades sense consignació pressupostària que confirma el contingut de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 4.1.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Sobre els expedients d’enriquiment injust, el Consorci indica que no té res 
a objectar al fet que la competència per a aprovar-los corresponga al 
Consell de la Generalitat, si bé ha sol·licitat també un informe a la 
Intervenció General sobre aquest assumpte. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 4.1.g) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En aquesta al·legació, també de caràcter informatiu, el CHGUV resum les 
conclusions de l’últim informe elaborat pel servei de fiscalització, datat el 
17 de novembre de 2017, que ha sigut aportat a la Sindicatura en fase 
d’al·legacions. Per mitjà d’aquest informe, el servei de fiscalització ha 
aprofundit en l’anàlisi de les dades de l’expedient d’exploracions 
radiològiques i rectifica les conclusions de l’informe que va emetre el 16 
d’octubre que és del que disposava la Sindicatura en el moment de 
redactar  l’esborrany de l’Informe de fiscalització. Resulta necessari, per 
tant, actualitzar l’Informe de la Sindicatura amb les últimes dades 
aportades pel CHGUV.  

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 4.1.g) “Exploracions radiològiques”, es modifica l’últim 
paràgraf de la pàgina 14, i quedarà així: 
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“- El servei de fiscalització de Consorci va realitzar un primer informe, 
datat el 16 d’octubre de 2017, sobre els antecedents i la situació actual 
d’aquests contractes, i en el qual realitzava nous càlculs sobre els dos 
conceptes objecte de controvèrsia, del qual resultaren uns imports 
més elevats que els obtinguts abans per altres estudis o anàlisis. 
Posteriorment, l’esmentat servei de fiscalització ha elaborat un 
segon informe (datat el 17 de novembre de 2017 i aportat a la 
Sindicatura en fase d’al·legacions) que rectifica l’anterior d’octubre i 
concreta les quantitats que, si escau, puguen ser objecte de 
reclamació a l’adjudicatària que les estima en un total de 2.665.812 
euros. Aquest segon informe proposa una sèrie d’actuacions, entre 
les quals s’inclouen, a més d’incoar els expedients de reclamació a 
l’adjudicatari, sotmetre l’expedient complet a la consideració del 
servei jurídic del Consorci i si es considera que s’ha produït un 
menyscapte de fons públics, posar els fets en coneixement de la 
Conselleria de Sanitat, de la Intervenció General i de l’Advocacia de 
la Generalitat.” 

Setena al·legació 

Apartat 4.1.g) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Els al·legants manifesten que no és certa l’afirmació de l’Informe en 
termes tan absoluts. Es refereixen al text de l’Informe següent: 

“A la data de redacció d’aquest Informe, no consta que el Consorci dispose 
d'un pla concret i aprovat pel Consell de Govern per a la prestació dels 
serveis a partir de les dates en què vencen els contractes denunciats”. 
Al·leguen que el Consell de Govern de desembre de 2016 va acceptar la 
proposta sobre la internalització del servei, si bé és cert que no ha pogut 
dur-se a terme per diverses raons que estant sent considerades. També 
al·leguen que l’equip directiu del CHGUV ha plantejat a la Conselleria de 
Sanitat una línia d’actuació basada en dues propostes, així com traslladar 
totes les actuacions al Consell de Govern perquè hi adopte els acords 
corresponents. 

La Sindicatura considera que la informació proporcionada per l’al·legació 
ratifica el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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Vuitena al·legació 

Comentaris: 

Es remeten a les al·legacions formulades pel cap de secció del servei de 
gestió econòmica. 

Conseqüències en l’Informe: 

Vegeu l’anàlisi de la dita al·legació en l’epígraf IV. 

Novena al·legació 

Apartat 4.1.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Sobre la comunicació de contractes no menors al Registre Oficial, 
l’al·legació indica el motiu pel qual no poden comunicar en el termini 
estipulat la majoria dels casos. Es tracta d’una informació que no afecta el 
text de l’Informe. 

Quant als contractes menors, s’al·lega que els set contractes fiscalitzats 
per la Sindicatura es van comunicar al Registre i sis dins del termini. Sobre 
la comunicació al Registre, l’observació de l’Informe no es refereix als 
contractes de la mostra, sinó als contractes menors que es realitzen pel 
sistema de comandes directes. I pel que fa al termini de comunicació, 
l’Informe proporciona dades globals, i destaca que el 94,2% s’ha efectuat 
dins del termini. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

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

Comentaris: 

En primer lloc s’indica que el quadre de característiques del PCAP sí està 
signat per l’òrgan competent. Aquesta al·legació és correcta i s’accepta. I 
en segon lloc, s’al·lega que la insuficient justificació de l’adjudicació pot 
obeir al fet que l’adjudicatari és l’únic que va presentar oferta, raó per la 
qual va obtenir la puntuació màxima en tots els criteris. La Sindicatura 
considera que la participació d’un sol licitador no dispensa d’elaborar 
l’informe tècnic de valoració adequadament justificat. 
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Conseqüències de l’Informe: 

En l’apartat 4.1.e). Expedient L-SU-01-2016. Subministrament de gasos 
medicinals, es suprimeix el primer guió. 

Onzena al·legació 

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

Comentaris: 

En primer lloc, s’al·lega que la formalització del contracte per part de 
l’òrgan de contractació convalida en certa manera l’error comès en la 
resolució d’adjudicació. I en segon lloc, que amb la implantació de la 
factura electrònica, el visat de conformitat és automàtic si coincideix amb 
la comanda oficial.  

Pel que fa al primer punt, la Sindicatura considera que el fet cert és que 
l’òrgan de contractació no ha signat la resolució d’adjudicació i això és el 
que expressa l’Informe. Quant al segon aspecte, també és un fet cert que 
el responsable de l’àrea no ha visat les factures, quan aquest és un requisit 
establit en els mateixos plecs del contracte per a controlar la prestació del 
servei facturat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

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

Comentaris: 

Els al·legants indiquen que no són necessaris determinats documents i 
processos per tractar-se d’un expedient d’exclusivitat. La Sindicatura 
discrepa, ja que el TRLCSP no preveu dita possibilitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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Tretzena al·legació 

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

Comentaris: 

L’al·legació tracta tres aspectes: 

Pel que fa al criteri de “garantia del fabricant”, indica com s’ha calculat si 
bé reconeix al mateix temps que en els PCAP no s’ha expressat la fórmula 
matemàtica corresponent. No afecta, per tant, el contingut de l’Informe. 

Quant l’informe tècnic de valoració d’ofertes, indica que sí que explica 
suficientment la puntuació dels criteris subjectius i, al mateix temps, 
reconeix que no considera els criteris objectius. Sobre els criteris 
subjectius, la Sindicatura va observar que en realitat són de naturalesa 
objectiva per als quals no s’indiquen les fórmules o metodologia aplicada 
per a valorar-los. En l’Informe s’usa, potser de manera confusa, l’expressió 
“les fórmules utilitzades”, que convé canviar. 

I per acabar, l’al·legació informa sobre les causes del retard en la recepció, 
encara que no aporta la documentació que puga acreditar-les. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 4.1.e). Expedient L-SU-12-2016. Ordinadors i monitors: 

En el primer guió substituirem “...no expressa les fórmules utilitzades ...”, 
per “...no expressa la metodologia utilitzada...”. 

Catorzena al·legació 

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

Comentaris: 

S’indica que el quadre de característiques del PCAP sí que està signat per 
l’òrgan competent. L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 4.1.e). Expedient PN-OB-31-2016. Reforma sala neurologia, es 
suprimeix el segon guió. 
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Quinzena al·legació 

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

Comentaris: 

L’al·legació indica que les signatures de les factures sí que estan 
identificades, però que en ser còpies a penes es distingeix. Revisada la 
documentació tramesa en al·legacions, es confirma que les factures estan 
validades per una persona, la identitat de la qual no queda reflectida 
adequadament al peu de la signatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

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

Comentaris: 

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

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix l’apartat 4.1.f). 

Dissetena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta d’una al·legació merament informativa sobre l’activitat 
contractual del CHGUV que no afecta l’opinió que la Sindicatura expressa 
en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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II. Al·legacions del director de recursos humans i servei jurídic 

Primera al·legació 

Apartat 4.1.a) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació informa que el Consell de Govern va aprovar el 27 de juny de 
2017, una reforma dels estatuts en la qual s’expressa que l’esmentat òrgan 
es reunirà dues vegades a l’any. Aquesta dada no altera el contingut de 
l’Informe. També indica que en el punt 8.2 de l’acord de delegació de 
competències no es refereix a la funció de supervisió, sinó a les facultats 
d’avocació i revocació. Sobre aquest aspecte, la Sindicatura considera que 
dites facultats sols podran exercir-se adequadament si hi ha un control o 
supervisió de les funcions delegades. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 4.1.g) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació indica que l’informe del cap de secció era conegut pel cap del 
servei jurídic, encara que manca d’un signe visible que n’expresse la 
conformitat. Es confirma, per tant, el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

III. Al·legacions del cap de secció del servei jurídic 

Única al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.1. de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que els informes jurídics no són necessaris quan els PCAP 
s’ajusten a un model tipus que haja sigut prèviament informat, i que el 
servei jurídic del Consorci ha informat tots els plecs tipus. La Sindicatura 
no pot acceptar aquest argument, ja que els models tipus de PCAP del 
Consorci es desenvolupen mitjançant documents denominats quadres de 
característiques, les característiques dels quals s’ajusten a cada contracte 
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en particular i per això considerem necessari que els serveis jurídics emeta 
un informe sobre el contingut dels esmentats documents. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

IV. Al·legacions del cap de secció del servei econòmic 

Primera al·legació 

Apartat 4.1.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El servei econòmic entén que el control del registre de factures ja està 
implantat per a l’exercici de 2017. Aquesta dada es comprovarà, si s’escau, 
en la fiscalització següent. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

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

Comentaris: 

S’informa que durant l’exercici de 2017, el responsable ja ha visat les 
factures d’aquest contracte. Aquesta dada es comprovarà, si s’escau, en la 
fiscalització següent. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

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

Comentaris: 

Quant a les actes de recepció, s’al·lega que acrediten els lliuraments i que 
estan signades pel personal responsable. Però la incidència que indica 
l’Informe és que no expressen amb el detall suficient els treballs concrets 
que han realitzat. Quant a les factures, s’informa que la signatura 
correspon al responsable del servei. La Sindicatura considera que és la 
dada que falta per consignar en les factures. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 4.1.g) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que les revisions de preus per serveis de PET-TAC estan incloses 
en les reclamacions. L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 4.1.g), “Exploracions radiològiques”, en el guió dedicat a les 
revisions de preus, es suprimeix la frase següent: “No s’han inclòs en la 
reclamació les revisions pels serveis de PET-TAC”. 

Cinquena al·legació 

Apartat 6.a) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’informa que les consignacions de crèdit estan supeditades a l’aprovació 
que realitza la Conselleria de Sanitat en funció dels ingressos previstos i 
no de càlculs realistes. Es confirma, per tant, la recomanació de la 
Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.1.d) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La informació que aporta l’al·legació és raonable i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apèndix 1, apartat 5.1.d), “Període mitjà de pagament a proveïdors”, 
en el paràgraf que figura a continuació del quadre 6, se suprimeix el 
següent: “No obstant això, també s’observa que la dada del mes de 
desembre no coincideix amb el calculat pel CHGUV en la seua memòria, i 
per això es considera que el Consorci n’hauria d’analitzar i explicar la 
diferència”. 
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Setena al·legació 

Apèndix 1, apartat 5.2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’al·lega que no s´han realitzat albarans de lliurament, sinó actes de 
recepció signades pels responsables. L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

En l’apartat 5.2 de l’apèndix 1, expedient PN-OB-35-2016, es suprimeix 
l’últim guió. 
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