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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb el que preveu la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes va incloure en els programes 
anuals d’actuació de 2014 i 2015 la realització d’una sèrie d’activitats 
adreçades a revisar el compliment adequat del que disposa en les 
normes sobre contractació pública en el sector local. 

En línies generals aquestes activitats es van estructurar entorn als grups 
següents: 

a) Fiscalitzacions específiques de les entitats locals de població 
superior a 50.000 habitants i de les tres diputacions provincials. En 
aquests fiscalitzacions s’ha inclòs la revisió de l’activitat 
contractual de dos exercicis en cadascuna de les dites entitats. Els 
informes de fiscalització individuals es poden consultar en la 
pàgina web de la Sindicatura de Comptes. 

b) Revisar el compliment de l’obligació de presentar la relació anual de 
contractes establida en l’article 40 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de 
Funcionament del Tribunal de Comptes (LFTC). 

c) Revisar el compliment de l’article 29 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), pel que fa a l’obligació de 
subministrar determinada informació de contractes formalitzats. 

d) A partir de la informació remesa en virtut de les disposicions 
anteriors, fiscalitzar una selecció de contractes de les entitats locals 
no incloses en les fiscalitzacions de l’apartat a) 

El present Informe recull el treball realitzat en relació amb els apartats b) 
i c) anteriors. El treball relacionat amb l’apartat d) s’ha realitzat 
simultàniament amb aquest Informe i s’ha aplegat en l’“Informe de 
fiscalització sobre la contractació en el sector local” aprovat el 20 
d’octubre de 2015. 

2. OBJECTIU I ABAST DEL TREBALL REALITZAT 

L’objectiu d’aquest treball ha sigut verificar el compliment per part de les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana de l’obligació de: 

a) Subministrar la informació dels contractes formalitzats requerida 
per l’article 29 del TRLCSP i desenvolupada per la Instrucció 
aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 13 de 
setembre de 2013. 
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b) Presentar la relació anual de contractes d’acord amb l’article 40 de 
l'LFTC i desenvolupada per la Instrucció aprovada pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes el 13 de setembre de 2013. 

S’ha revisat el compliment de les dites obligacions referides als exercicis 
2012 i 2013. El treball relatiu a l’exercici 2014 estava en marxa en el 
moment d’aprovar-se aquest Informe. 

Encara que s’ofereix informació estadística general, s’ha realitzat un 
treball més detallat de revisió centrat en aquells ens locals que no han 
sigut objecte de fiscalització específica en el període analitzat, és a dir, se 
n’han exclòs les diputacions provincials i els ajuntaments de població 
superior a 50.000 habitants, per als quals les constatacions d’auditoria 
relacionades amb la matèria analitzada en aquest Informe s’han inclòs 
en els seus informes de fiscalització respectius. 

El treball s’ha realitzat d’acord amb el que preveu la secció 920 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, aprovat el 26 de 
febrer de 2014 pel Consell de la Sindicatura. 

3. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTES PÚBLICS 

La normativa exigeix una multiplicitat d’obligacions d’informació i 
publicitat a les administracions públiques en general i als ens locals en 
particular, principalment se’n poden assenyalar les següents: 

a) L’article 29 del TRLCSP estableix l’obligació de remetre determinada 
informació dels contractes formalitzats als òrgans de control 
extern. 

b) L’article 40.2 de l’LFTC obliga a remetre relacions anuals certificades 
de contractes. 

c) L’article 333 del TRLCSP estableix també l’obligació de comunicar al 
Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques dels 
contractes adjudicats, en els termes que s’estableixen en l’article 31 
del Reial Decret 817/2009 que desenvolupa aquell. 

d) Publicitat en els perfils de contractant i plataformes de contractació 
de determinats actes relacionats amb la licitació, adjudicació i 
formalització dels contractes. 

Vegem amb més detall aquestes obligacions. 

3.1 Comunicació dels contractes formalitzats 

L’article 29 del TRLCSP estableix l’obligació de trametre determinada 
informació dels contractes formalitzats als òrgans de control extern, 
sense perjudici de les facultats d’aquests per reclamar totes les dades, 
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documents i antecedents que estimen pertinents pel que fa als 
contractes de qualsevol naturalesa i quantia. Aquestes facultats, en el 
cas de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, són 
reconegudes en l’article 10 de la seua Llei 6/1985. 

Per tal de regular aquesta obligació en l’àmbit del sector públic valencià, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes va aprovar el 13 de setembre de 
2013 una Instrucció, publicada en el DOCV número 7115 de 20 de 
setembre de 2013 (d’ara endavant, “la Instrucció”), que va entrar en vigor 
l’endemà. Aquesta Instrucció figura també publicada en la seu 
electrònica de la Sindicatura. 

L’article 4 de la Instrucció de la Sindicatura destaca l’obligació que tenen 
els titulars dels òrgans de contractació del sector públic local de la 
Comunitat Valenciana, o els presidents o secretaris d’aquests en el cas 
que siguen col·legiats, de remetre a la Sindicatura de Comptes, abans 
dels tres mesos següents a la formalització del contracte, la informació 
contractual prevista en l’article 29 del TRLCSP. 

La informació que cal remetre consisteix en: 

a) Còpia certificada del document en el qual s’hagués formalitzat el 
contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual se’n 
derive, sempre que la quantia del contracte excedisca dels imports 
següents (exclòs IVA): 

600.000 euros per a contractes d’obres, concessions d’obres 
públiques, gestió de serveis públics i de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat. 

450.000 euros per a contractes de subministrament. 

150.00 euros per a contractes de serveis i administratius especials. 

b) Modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, variacions de 
preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels 
contractes indicats. 

L’article 6 de la Instrucció aclareix com ha de calcular-se la quantia o 
preu del contracte assenyalant que s’entendrà per quantia o import del 
contracte, a fi d’aplicar els llindars previstos en els articles 3 i 4 d’aquesta 
Instrucció, el seu valor estimat segons l’article 88 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Així mateix, en els expedients de contractació que 
donen lloc a múltiples adjudicataris i, per tant, a múltiples contractes per 
l’existència de lots o prestacions diferenciades, es tindrà en compte l’import 
agregat de tots els lots integrants de l’expedient per a estimar el valor del 
contracte. 
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Per realitzar les comunicacions, s’han de dur a terme els procediments 
que es descriuen detalladament en la “Guia de serveis” de la seu 
electrònica de la Sindicatura, emplenar el model i adjuntar còpia 
certificada dels contractes, sense annexos ni documents 
complementaris. 

Amb independència de la informació remesa, la Sindicatura podrà 
requerir l’enviament de documentació addicional en relació amb 
qualsevol contracte celebrat. El dit requeriment haurà de ser atés en els 
termes i terminis que es determinen. 

3.2 Remissió de relacions anuals certificades de contractes 

L’obligació establida per l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes, que obliga a remetre relacions anuals certificades 
de contractes, es recull i regula en l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura. 

Totes les entitats del sector públic local tenen l’obligació de presentar 
una relació anual dels contractes formalitzats en l’any anterior, d’import 
igual o superior a 50.000 euros (IVA exclòs), quan es tracte de contractes 
d’obres, o a 18.000 euros (IVA exclòs), per a la resta de contractes. 

En el supòsit que no s’hagués celebrat cap contracte que superés les 
quanties mencionades, es farà constar la dita circumstància mitjançant 
comunicació negativa, que es remetrà dins del termini previst. 

Els organismes i les entitats del sector públic valencià que, segons 
l’article 3 del TRLCSP, no tenen la consideració d’Administració Pública, 
remetran les seues relacions de contractes integrades en les de l’entitat 
de la qual depenguen. 

Les relacions anuals dels contractes, formalitzats en l’exercici precedent, 
es remetran a la Sindicatura de Comptes abans de finalitzar el mes de 
febrer de l’exercici següent. Per tant, abans que finalitzés el mes de 
febrer de 2014 s’haurien d’haver tramés les relacions corresponents a 
l’any 2013. A més, les entitats integrants del sector públic local tenien de 
termini per a remetre la informació referent a l’any 2012 fins el 15 
d’octubre de 2013. 

La remissió de la relació anyal de contractes es fa a través de la 
Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 

3.3 Registre de contractes del sector públic 

D’acord amb el que estableix l’article 333 del TRLCSP, les entitats locals 
tenen l’obligació de comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic 
(RCSP) les dades bàsiques de tots els contractes adjudicats (i les seues 
modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, la data de 
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referència i extinció del contracte) abans que finalitze el primer trimestre 
de l’any següent al que corresponga la informació de cada exercici. 

L'RCSP és mantingut pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
(MHAP). La Sindicatura n’obté periòdicament la informació de l’RCSP per 
tal de traslladar-la a l’equip de fiscalització corresponent. 

En aquest treball no s’ha verificat el compliment adequat d’aquesta 
obligació, però com que la Sindicatura té accés a aquesta base de dades 
respecte als ens públics de la Comunitat Valenciana, sí que s’ha tingut en 
compte la informació comunicada a aquest registre per comprovar si la 
informació proporcionada a la Sindicatura era completa. 

3.4 Publicitat en els perfils de contractant i plataformes de contractació 

El TRLCSP estableix obligacions de publicitat en els perfils de contractant 
i plataformes de contractació de determinats actes relacionats amb la 
licitació, adjudicació i formalització dels contractes. 

La normativa no ha sigut tan clara com seria desitjable, ja que el perfil de 
contractant d’una entitat es podia publicar en la seua pàgina web, en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic (PCSP), en un només o en els tres 
simultàniament. 

A partir de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d’Unitat de 
Mercat, s’ha aclarit la qüestió, ja que en la seua disposició addicional 
tercera estableix que: 

En la Plataforma [de Contractació del Sector Públic] s’ha de publicar, en tot 
cas, directament pels òrgans de contractació o bé per interconnexió amb 
dispositius electrònics d’agregació de la informació de les diferents 
administracions i entitats públiques, la convocatòria de licitacions i els seus 
resultats de totes les entitats que comprèn l’apartat 1 de l’article 3 del text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 

En addició a això, el 15 de juny de 2015, es va firmar el “Conveni de 
col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la 
Generalitat sobre diverses actuacions en matèria de coordinació de 
contractació pública” en virtut del qual es preveu la connexió sistèmica 
entre la Plataforma de Contractació de la Generalitat i la PCSP, de 
manera que qualsevol document publicat en la primera, automàticament 
es publica en la segona. 

D’aquesta manera, per donar compliment a l’obligació de publicar la 
convocatòria de licitacions i els seus resultats en la PCSP, les entitats 
locals actualment disposen de les possibilitats següents: 
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- Adhesió de la Plataforma de Contractació del Sector Públic i allotjar-
hi el seu perfil de contractant. 

- Adhesió a la Plataforma de Contractació de la Generalitat i allotjar-
hi el seu perfil de contractant. La dita Plataforma estarà 
interconnectada de manera automatitzada amb la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. 

- Agregació d’informació en la PCSP mitjançant mecanismes 
d’interconnexió, mantenint el seu perfil de contractant en la seua 
pàgina web. 

Per a organismes amb un baix volum de contractació (per exemple, 
ajuntaments o municipis petits) és recomanable l’adhesió a la PCSP o a la 
Plataforma de la Generalitat, per a publicar anuncis mitjançant 
formularis web. La tercera possibilitat requereix inversió en 
desenvolupaments informàtics i manteniment d’aquests, que solament 
tenen sentit amb grans volums de contractació. 

A més, com es veurà més avant, la major part dels perfils allotjats en les 
pàgines web pròpies que s’han revisat presenten importants defectes 
tècnics. El principal, que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant en la pàgina web de l’ens no permet acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió de la informació publicada com estableix 
l’article 53.2 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el Perfil de 
contractant haurà de disposar d’un dispositiu que permeta acreditar fefaentment 
el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi incloga. 

3.5 Heterogeneïtat de la informació que cal comunicar 

Les múltiples obligacions de proporcionar informació per part de les 
entitats locals representen una càrrega addicional de treball important. A 
més, s’exigeix subministrar informació de manera heterogènia com 
s’aprecia en el quadre següent: 

Norma
Contingut de la 
comunicació 

Data de 
compliment 

Receptor Contractes a comunicar 

Article 4 de la 
Instrucció 

(Art. 29 TRLCSP) 

Extracte 
expedient i còpia 

contracte 

3 mesos des de la 
formalització del 

contracte 

Sindicatura de 
Comptes 

>600.000 euros obres, concessions, 
gestió serveis i CPP  

>450.000 euros subministraments  

>150.000 euros serveis i adm. esp. 

Article 3 de la 
Instrucció 

(Art. 40.2 LFTC) 

Relació anual de 
contractes 
formalitzats 

28-02-201 (n+1) 
Plataforma de 
Rendició de 
Comptes  

>50.000 euros  Obres  

>18.000 euros  Resta  

Art. 333 TRLCSP 
Dades bàsiques 
dels contractes 

31-3-201 (n+1) 
Ministeri 
d'Hisenda i 

Adm. Públiques 
Tots 

Quadre 1 

A aquestes obligacions caldria afegir les relacionades amb la publicitat 
de determinats actes en les plataformes de contractació. 
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Davant aquestes múltiples obligacions legals d’informació a càrrec dels 
ens locals i tenint en compte els costos de gestió que representen seria 
desitjable, en ares d’una major economia i eficiència en la gestió per part 
de les administracions públiques, que els òrgans legislatius realitzaren 
les modificacions legals pertinents, de manera que, atenent el principi 
d’entrada única de la dada, mitjançant els mecanismes d’interconnexió 
tècnica actualment disponibles, possibilitaren que els òrgans gestors de 
la contractació solament hagueren d’introduir en els sistemes 
informàtics de control de la contractació una única vegada la informació 
relativa per exemple als contractes formalitzats, que actualment cal 
gravar en: el perfil de contractant/PCSP, en l’RCSP, en les pàgines web 
dels òrgans de control (article 29 del TRLCP) i en la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les entitats locals (relacions anuals). 

El principi d’entrada única de dades, a més de l’estalvi que representa, 
reduiria el risc d’errors en el procés de gravar diverses vegades de 
determinada informació. 

4. INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

4.1 Anàlisi del compliment del subministrament de la informació de 
l’article 29 del TRLCSP 

Per tal d’imputar els contractes a un exercici, se n’ha tingut en compte la 
data de formalització, modificació, pròrroga o extinció, i no la de 
comunicació a la Sindicatura de Comptes. Les dades s’han depurat, 
eliminant els registres duplicats i els enviaments telemàtics sense 
contingut.
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Relació de contractes formalitzats en 2012 enviats per les entitats locals (imports en milers d’euros)  

Núm. Entitats 

Obres Subministram. Serveis 
Gestió de serveis 

públics 
Col·laboració 
publicoprivada 

D’altres Total 

Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import 

57 Ajuntament 31 30.001  18 25.544  101 116.740  10 72.893  1 330  11 21.998  172 267.506  

2 Diputació provincial 8 21.692  2 2.5367  7 24.896        17 49.125  

8 D’altres 1 5 2 345 27 13.512  3 9.656      33 23.518  

  Total 2012 40 51.698  22 28.426  135 155.148  13 82.549  1 330  11 21.998  222 340.149  

Nota:  Segons la informació disponible a 31/07/2015 
 

Tipus contracte 

Procediment 
obert 

Procediment 
restringit 

Procediment 
NSP 

Procediment 
NCP 

Acord marc Sense 
procediment 

D’altres Total 

Núm Import Núm Import Núm Import Núm Import Núm Import Núm Import Núm Import Núm Import 

Obres 28 50.397   10 1.001 1 295   1 5   40 18% 51.698 15% 

Subministrament 17 25.730   3 97 1 130   1 2.469   22 10% 28.426 8% 

Serveis 97 148.153   21 6.743     15 216 2 36 135 61% 155.148 46% 

Gestió SP 13 82.549             13 6% 82.549 24% 

CPP 1 330            1 0% 330 0% 

Mixt 3 8.779            3 1% 8.779 3% 

Adm. especial 2 99            2 1% 99 0% 

D’altres 5 12.981     1 139      6 3% 13.120 4% 

TOTAL 166 329.018   34 7.841 3 564   17 2.690 2 36 222 100% 340.149 100% 

Quadre 2 
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Relació de contractes formalitzats en 2013 enviats per les entitats locals (imports en milers d’euros) 

Núm. Entidades 
Obres Subminsitram. Serveis  Gestió de serveis 

públics 
Col·laboració 
publicoprivada 

D’altres Total 

Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import 

58 Ajuntament 22 14.358 21 24.221 123 110.117  21 630.285   20 31.957  207 810.938 

2 Diputació provincial 22 58.233  3 5.436  7 7.830        32 71.499 

8 D’altres 2 1.002   3 1.030 20 3.196     2 234 27 5.462 

  Total 2013 46 73.593 27 30.687 150 121.143 21 630.285   22 32.192 266 887.899 

Nota: Segons la informació disponible a 31/07/2015  
 

Tipus 
contracte 

Procediment obert 
Procediment 
restringit 

Procediment 
NSP 

Procediment 
NCP 

Acord marc 
Sense 

procediment 
Total 

Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import 

Obres 31 71.001 1 17 11 2.449     3 127 46 17% 73.593 8% 

Subministram. 13 27.432   11 2.718   1 500 2 36 27 10% 30.686 3% 

Serveis 109 116.874   27 3.458 1 76 2 239 11 496 150 56% 121.143 14% 

Gestió SP 19 629.171   2 1.114       21 8% 630.285 71% 

CPP                 

Mixt 2 7.381   1 41       3 1% 7.422 1% 

Administratiu 
especial 

11 24.660           11 4% 24.660 3% 

D’altres 8 110           8 3% 110 0% 

TOTAL 193 876.629 1 17 52 9.780 1 76 3 739 16 659 266 100% 887.899 100% 

Quadre 3 
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4.2 Anàlisi del compliment del subministrament de la relació anual de 
contractes 

En l’anàlisi de les dades cal tenir en compte que solament poden remetre 
la informació a través de la Plataforma de Rendició de Comptes de les 
entitats locals ajuntaments, àrees metropolitanes, consorcis, 
diputacions, entitats locals menors i mancomunitats. La resta 
d’organismes han de fer-ho a través de l’entitat de la qual depenen. 

Entitats locals que han presentat la relació anual de contractes de 2012 

Tipus d'entitat Cens entitats 
(Nota) 

Certificació 
negativa 

Relació 
presentada 

No 
presenten 

Ajuntaments 542 44 89 409 

Diputacions provincials 3  3 - 

Mancomunitats 59 8 7 44 

Àrees metropolitanes 2  1 1 

Entitats locals menors 7 1 1 5 

Consorcis 50 5 4 41 

Organismes autònoms 71 24 10 37 

Entitats públiques empresarials 4 2  2 

Societats mercantils públiques 122 30 13 79 

Fundacions 24   24 

Inst. sense ànim de lucre 9   9 

Total 893 114 128 641 
Nota: Als únics efectes d'aquest Informe, es pren la dada d'entitats locals de 2012 (excloent-

ne les inactives) que entrarien en l'àmbit de la Instrucció. 

Quadre 4 

Relacions anuals de contractes i certificacions negatives de 2012 presentades 

Tipus entitat En termini Fora termini Total 
Ajuntaments 90 43 133 

Diputacions provincials 2 1 3 

Mancomunitats 9 6 15 

Àrees metropolitanes 1  1 

Consorcis 5 4 9 

Entitats locals menors 2  2 

Entitats públiques empresarials  2 2 

Organismes autònoms 12 22 34 

Societats mercantils 22 21 43 

Total 143 99 242 

Quadre 5 
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Entitats locals que han presentat la relació anual de contractes de 2013 

Tipus d'entitat 
Cens entitats 

(Nota) 
Certificació 
negativa 

Relació 
presentada 

No 
presenten 

Ajuntaments 542 37 92 413 

Diputacions provincials 3  2 1 

Mancomunitats 59 11 3 45 

Àrees metropolitanes 2   2 

Entitats locals menors 7 1 1 5 

Consorcis 50 5 2 43 

Organismes autònoms 71 23 11 37 

Entitats públiques empresarials 4 1  3 

Societats mercantils públiques 123 31 9 83 

Fundacions 24   24 

Inst. sense ànim de lucre 9   9 
Total 894 109 120 665 

Nota: Als únics efectes d'aquest Informe, es pren la dada d'entitats locals de 2013 
(excloent-ne les inactives) i  que entrarien en l'àmbit de la Instrucció. 

Quadre 6 

 

Relacions anuals de contractes i certificacions negatives de 2013 presentades 

Tipus entitat En termini Fora termini Total 

Ajuntaments 44 85 129 

Diputacions provincials  2 2 

Mancomunitats 7 7 14 

Entitats locals menors 1 1 2 

Consorcis 4 3 7 

Organismes autònoms 4 30 34 

Entitats públiques empresarials  1 1 

Societats mercantils 10 30 40 

Total 70 159 229 

Quadre 7 
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5. REVISIÓ EFECTUADA 

5.1 Aspectes generals revisats 

D’acord amb el que preveu la secció 920 del Manual de fiscalització de la 
Sindicatura, hem revisat en primer lloc una sèrie d’aspectes de caràcter 
general, com ara: 

a) Sobre els perfils i plataformes de contractació 

 Hem verificat que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant i/o la plataforma de contractació compleix amb el que 
estableix l’article 53.3 del TRLCSP i que compta amb un dispositiu 
que permet acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació que s’inclou en el perfil o plataforma, en 
particular de la publicitat de les licitacions, adjudicacions, etc. 

 D’acord amb l’article 47 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de 
novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, hi 
ha dues modalitats de referència temporal. 

- “Marca de temps”: entenent com a tal l’assignació per mitjans 
electrònics de la data i hora a un document electrònic. És el 
mateix organisme interessat el que ha de generar la referència 
temporal. 

- “Segell de temps”: l’assignació de la referència temporal es 
realitza per un tercer de confiança, independent i allunyat al 
procediment o document concret, mitjançant un procés de 
signatura electrònica verificable que assegura l’exactitud i 
integritat de la referència. Així mateix, el “segell de temps” 
garanteix fefaentment que una sèrie de dades, preparades pel 
sol·licitant del segell, han existit i no han sigut modificats des 
d’un moment determinat. 

 Si bé la “marca de temps” no té per què ser menys precisa que un 
“segell de temps”, com que el TRLCSP especifica que cal “acreditar 
fefaentment” el moment, la Llei obliga els sistemes d’informació 
que la implanten a utilitzar el segellament de temps per indicar el 
moment d’inici de la difusió pública, ja que la generació d’una 
marca de temps, encara que pot ser una marca fiable, no és 
contrastable i manca de validesa jurídica per a acreditar l’existència 
d’un document electrònic abans d’un moment determinat. 
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b) Sobre la presentació de les relacions de contractes 

 Pel que fa als ens fiscalitzats, s’ha comprovat que les relacions, o en 
el seu cas certificacions negatives, s’han presentat en temps i 
forma, i que eren coherents amb la resta de bases de dades. 

c) Sobre la comunicació dels contractes formalitzats 

 Hem realitzat comprovacions per assegurar-nos que l’ens havia 
comunicat tots els contractes formalitzats en el període, amb la 
informació correcta i en el termini degut. 

 Fonamentalment les comprovacions han consistit a confrontar les 
bases de dades de la informació presentada a la Sindicatura amb la 
proporcionada a l’RCSP i amb la inclosa en les relacions anuals de 
contractes presentades en la Plataforma de Rendició de Comptes de 
les entitats locals. 

 En els ens fiscalitzats s’ha comprovat a més la informació que 
constava en els perfils de contractació. 

5.2 Resultats de les comprovacions 

Les comprovacions s’han realitzat sobre els mateixos ens locals inclosos 
en l’“Informe de fiscalització sobre la contractació en el sector local. 
Ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis 
2012-2013”. 

Els ens revisats tenien els seus perfils de contractant ubicats de la 
manera que s’indica en el quadre 11. 
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Núm. Ajuntament/Ens PCSP  
Plataforma 
Generalitat 

Pàgina web 
pròpia 

1 Albal   
 

2 Alcalà de Xivert   
 

3 L'Alfàs del Pi   
 

4 Algemesí   
 

5 Almoradí   
 

6 Alzira 
 

 
 

7 Burjassot  
  

8 El Campello 
 

 
 

9 Dénia   
 

10 L'Eliana 
 

 
 

11 Mislata 
 

 
 

12 Montserrat   
 

13 Novelda  
  

14 Ondara  
  

15 Ontinyent  
  

16 Petrer   
 

17 Picassent  
  

18 Pilar de la Foradada  
  

19 La Pobla de Farnals   
 

20 Riba-roja de Túria   
 

21 Torreblanca   
 

22 Villena   
 

23 Xàbia  
  

24 Xàtiva  
  

25 Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi   
 

Quadre 8 

Els perfils que estaven allotjats en la PCSP o en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat compleixen les obligacions tecnològiques 
exigides per la normativa. 

Els que estaven allotjats en la pàgina web de l’ens tenien la situació 
següent: 
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Núm. Ajuntaments/Ens 
Té segell de 

temps 

Conserva l'accés 
als contractes 
adjudicats 

1 Albal 
  

2 Alcalà de Xivert 
  

3 Algemesí 
  

4 Almoradí 
 

 

5 Alzira 
 

 

6 Dénia 
 

 

7 Mislata 
  

8 Montserrat 
  

9 Petrer 
 

 

10 La Pobla de Farnals 
  

11 Riba-roja de Túria 
  

12 Torreblanca 
  

13 Villena 
  

14 Xàbia 
 

 

15 Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi 
  

 

Si   

 

No   

Quadre 9 

El quadre següent mostra el grau de compliment dels ens fiscalitzats en 
relació amb la presentació de les relacions anuals de contractes i amb la 
remissió a la Sindicatura de Comptes de la informació contractual 
prevista en l’article 29 del TRLCSP. 
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Núm. Ajuntament/Ens 

Relacions de contractes 
presentades 

Contractes remesos a la 
Sindicatura de Comptes 

 2012 2013 2012 2013 
 1 Albal 

  

n/a 
 

 2 Alcalà de Xivert 
  

n/a 
 

 3 L'Alfàs del Pi 
    

 4 Algemesí 
  

 

 

 5 Almoradí 
 

 

n/a 
 

 6 Alzira 
    

 7 Burjassot 
    

 8 El Campello 
    

 9 Dénia 
   

 

 10 l'Eliana 
   

 

 11 Mislata 
    

 12 Montserrat 
  

 

 

 13 Novelda 
  

 

 

 14 Ondara 
  

n/a 
 

 15 Ontinyent 
  

 

 

 16 Petrer 
  

 

 

 17 Picassent 
  

n/a 
 

 18 Pilar de la Foradada 
  

n/a 
 

 19 La Pobla de Farnals 
  

n/a 
 

 20 Riba-roja de Túria 
 

 

  

 21 Torreblanca 
  

n/a 
 

 22 Villena 
    

 23 Xàbia 
 

   

 24 Xàtiva 
    

 25 
Mancomunitat de l'Interior 
Terra del Vi  

 

 

 

 

Presentats  
No presentats/no remesos 

n/a No té contractes que haja de remetre 

Quadre 10 
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6. RESULTATS DE LES COMPROVACIONS REALITZADES 

6.1 Ajuntament d’Albal 

a) El perfil de contractant està accessible en la pàgina web de 
l’Ajuntament i els documents publicats estan signats digitalment i 
disposen de segells de temps; però no disposa d’un enllaç a la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta 
plataforma les licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, 
fet que incompleix la disposició transitòria tercera de la Llei 
20/2013, en vigor des de desembre de 2013. 

b) L’Ajuntament ha presentat les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció 
de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura, però fora del termini 
establert. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb la normativa en temps, 
forma i contingut. En 2012 no tenia contractes que comunicar. 

6.2 Ajuntament d’Alcalà de Xivert 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant en la 
pàgina web de l’Ajuntament no permet acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada com 
estableix l’article 53.3 del TRLCSP. 

 Article 53.3 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

 El perfil no disposa d’utilitats de consulta que possibiliten accedir o 
classificar els contractes segons la data de licitació o d’adjudicació, 
o mitjançant qualsevol altre criteri. Tampoc no es pot consultar la 
informació de contractes de períodes anteriors com el que s’ha 
fiscalitzat, de manera que no hem pogut verificar els requisits de 
publicitat en el perfil. 

b) L’Ajuntament no ha presentat les relacions anuals de contractes 
dels exercicis 2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 de 
la Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura, en temps, 
forma i contingut. 
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c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb la normativa en temps 
forma i contingut. En 2012 no tenia contractes que comunicar. 

6.3 Ajuntament de l’Alfàs del Pi 

a) L’Ajuntament té el seu perfil de contractant integrant en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’Ajuntament no ha presentat en el Portal de Rendició de Comptes 
de les Entitats Locals del Tribunal de Comptes les relacions anuals 
de contractes de 2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 
de la Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura. Es van 
presentar en el registre d'entrada de la Sindicatura de Comptes. 
Concretament, la relació de contractes de l'exercici de 2012, el 4 
d'octubre de 2013 i la corresponent a l'exercici de 2013, l'11 de març 
de 2014. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 i 2013 d’acord amb la normativa en 
temps, forma i contingut. 

6.4 Ajuntament d’Algemesí 

a) Revisat el perfil de contractant de l’Ajuntament el 22 de juliol de 
2015, hem comprovat que els documents que s’hi publiquen 
disposen de certificat de publicació de l’Autoritat de Certificació de 
la Comunitat Valenciana (ACCV). També estan signats 
electrònicament. 

 El perfil no és molt informatiu, ja que no indica quins expedients 
estan en fase de licitació o han sigut adjudicats o en qualsevol altra 
situació administrativa i no disposa d’utilitats de consulta que 
possibiliten accedir o classificar els contractes segons la data de 
licitació o d’adjudicació, o mitjançant qualsevol altre criteri. Cal 
consultar cada contracte per saber què és el que s’està publicitant i 
en quina situació es troba. 

 Tampoc no es pot consultar la informació de contractes de períodes 
anteriors com el que s’ha fiscalitzat de data 27 de novembre de  
2012, raó per la qual no hem pogut verificar els requisits de 
publicitat en el perfil. 

 El perfil del contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 
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b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013, però la de 2013 fora del termini establit en la normativa. 

c) L’Ajuntament no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes tots els 
contractes formalitzats en 2012. En particular no ha comunicat el 
formalitzat el 27 de novembre de 2012, que ha sigut fiscalitzat per la 
Sindicatura. 

6.5 Ajuntament d’Almoradí 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil no permet acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada com estableix l’article 53.3 del TRLCSP: El sistema 
informàtic que suporte el perfil de contractant ha de tenir un dispositiu que 
permeta acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la 
informació que hi estiga inclosa. 

 La documentació publicada en el perfil està signada 
electrònicament. 

 Encara que el perfil té accessible una informació abundant dels 
contractes ja adjudicats, no disposa d’utilitats de consulta que 
possibiliten accedir o classificar els contractes segons la data de 
licitació o d’adjudicació, o mitjançant qualsevol altre criteri. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) L’Ajuntament va presentar la relació anual de contractes de 2013 en 
temps, forma i contingut. No va presentar la de 2012. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013, d’acord amb la normativa en 
temps, forma i contingut. En 2012 no tenia contractes que 
comunicar. 

6.6 Ajuntament d’Alzira 

a)  Revisat el perfil de contractant en la pàgina web de l’Ajuntament el 
23 de juliol de 2015 i el 7 d’agost de 2015, hem comprovat que els 
documents de licitacions actives que s’hi publiquen disposen de 
certificat de publicació de l’ACCV, encara que no estan signats 
electrònicament. 

 El perfil de contractant també està allotjat en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, però no publiquen cap tràmit. 
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 El perfil de la seua pàgina web és molt informatiu, ja que indica 
quins expedients estan en fase de licitació o han sigut adjudicats o 
es troben en qualsevol altra situació administrativa, encara que no 
hem pogut accedir a la informació dels dos contractes revisats, 
perquè no estaven actius els enllaços als dits documents. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 dins del termini establert en la normativa. 

c) D’acord amb les comprovacions realitzades l’Ajuntament ha 
comunicat a la Sindicatura de Comptes els contractes formalitzats 
en 2012 i 2013. 

6.7 Ajuntament de Burjassot 

a) L’Ajuntament té el seu perfil de contractant integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’Ajuntament no va presentar la relació de contractes formalitzats 
en l’exercici 2012, en compliment de la Instrucció de la Sindicatura 
de Comptes, que regula el compliment de l’article 29 del TRLCSP. 

c) L’Ens no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els contractes 
formalitzats en 2012 d’acord amb el que estableix la Instrucció de 17 
d’octubre de 2011 de la Sindicatura en temps, forma i contingut. 

6.8 Ajuntament del Campello 

a) El perfil de contractant es publica en la pàgina web de 
l’Ajuntament, i disposa d’un enllaç a la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, on publica des de 2014 licitacions i altres tràmits 
previstos en la normativa. 

 La informació contractual de períodes anteriors no pot ser 
verificada. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 dins del termini establert en la normativa. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 i 2013. 

6.9 Ajuntament de Dénia 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil no permet acreditar 
fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació 
publicada com estableix l’article 53.3 del TRLCSP. 
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 Article 53.3 TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil de contractant de la web de l’Ajuntament permet accedir 
als contractes que s’hi han publicat des de 2008, però no disposa 
d’utilitats de consulta que possibiliten accedir o classificar els 
contractes segons la data de licitació o d’adjudicació, o mitjançat 
qualsevol altre criteri. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 fora del termini establert en la normativa. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 d’acord amb la normativa en temps, 
forma i contingut. De 2013 no ha comunicat cap contracte, encara 
que n’hi havia uns quants que sí que devia haver comunicat. 

6.10 Ajuntament de l’Eliana 

a) El perfil de contractant de la web de l’Ajuntament no permet 
conèixer els contractes licitats i adjudicats en exercicis anteriors 
però en execució en la data de fiscalització. En aquest mateix sentit, 
el sistema informàtic que suporta el perfil no permet acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada, tal com preveu l’article 53.3 del TRLCSP. 

 El perfil de contractant es troba allotjat també en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic i disposa d’un enllaç a aquesta, on 
publica des de 2009 licitacions i altres tràmits previstos en la 
normativa. No obstant això, el contracte fiscalitzat no es troba entre 
els contractes publicitats en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic. 

b) L’Ajuntament va presentar la relació anual de contractes de 2012 
d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura, en temps, forma i contingut. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 d’acord amb el que estableix la 
Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la Sindicatura en temps, 
forma i contingut. 
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6.11 Ajuntament de Mislata 

a) L’Ajuntament té el seu perfil de contractant integrat en la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció 
de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 i 2013 d’acord amb la normativa en 
temps, forma i contingut. 

6.12 Ajuntament de Montserrat 

a) El perfil de contractant està publicat en la seu electrònica de 
l’Ajuntament. En fer la consulta (14 d’agost de 2015) no hi havia cap 
contracte publicat en el perfil (ni en licitació ni en tramitació, ni 
adjudicat). 

 El perfil no permet acreditar fefaentment el moment d’inici de la 
difusió pública de la informació publicada com preveu l’article 53.3 
del TRLCSP. 

 Art. 53.3 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil no disposa d’un enllaç a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les licitacions i 
altres tràmits previstos en la normativa, fet que incompleix el que 
disposa la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en vigor 
des de desembre de 2013. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció 
de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura, en temps, forma i 
contingut. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb l’article 29 del TRLCSP i 
la Instrucció de 13 de setembre de 2013 en temps, forma, contingut. 
En 2012 no tenia contractes que comunicar. 

6.13 Ajuntament de Novelda 

a) L’Ajuntament té, des de 2013, el seu perfil de contractant integrat 
en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 
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 El Perfil no disposa d’un enllaç a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les licitacions i 
altres tràmits previstos en la normativa, fet que incompleix el que 
disposa la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en vigor 
des de desembre de 2013. 

b) L’Ajuntament va presentar la relació anual de contractes de 2012 
d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura, en temps, forma i contingut. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 d'acord amb la Instrucció de 17 
d’octubre de 2011 de la Sindicatura en temps, forma, contingut.  

6.14 Ajuntament d’Ondara 

a) L’Ajuntament té actiu el seu perfil de contractant integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’Ajuntament ha presentat les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció 
de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura. 

c) L’Ajuntament ha comunicat els contractes a la Sindicatura de 
Comptes formalitzats en 2013 d’acord amb l’article 29 del TRLCSP i 
la Instrucció de 13 de setembre de 2013 en temps, forma i contingut. 
En 2012 no va comunicar un contracte d’obres que estava dins dels 
límits de la Instrucció. 

6.15 Ajuntament d’Ontinyent 

a) L’Ajuntament té, des de 2008, el seu perfil de contractant integrat 
en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013 d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció 
de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura, en temps, forma i 
contingut. 

c) L’Ajuntament no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en l’exercici 2012 d’acord amb el que 
estableix la Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la Sindicatura en 
temps, forma i contingut. En concret no ha informat a la 
Sindicatura del contracte d’explotació de l’ecoparc municipal amb 
un valor estimat d’1.455.000 euros. 

 Ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els contractes 
formalitzats en 2013 de conformitat. 
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6.16 Ajuntament de Petrer 

a) Revisat el perfil de contractant que té l’Ajuntament en la seua web 
s’ha verificat que hi figura la documentació administrativa dels 
contractes que estan en execució en el moment de la fiscalització. 

 Aquesta informació no està sistematitzada per contractes, ni 
existeix un dispositiu, tal com s’exigeix en l’article 53.3 del TRLCSP, 
que permeta acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació. Això no obstant, i com hem dit 
anteriorment, cal destacar que la informació contractual sí que 
figura i, per tant, es podria dir que es compleix amb el principi de 
publicitat que obliga el TRLCSP. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, incomplint el 
que disposa en la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) D’acord amb les comprovacions realitzades, l’Ens ha comunicat a la 
Sindicatura de Comptes els contractes formalitzats en 2012 d’acord 
amb el que estableix la Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la 
Sindicatura en temps, forma i contingut. No ha comunicat un 
contracte de subministrament formalitzat en 2013. 

c) D’acord amb les comprovacions realitzades, l’Ens va presentar les 
relacions anuals de contractes de 2012 i 2013 d’acord amb el que 
estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la 
Sindicatura. 

6.17  Ajuntament de Picassent 

a) L’Ajuntament té el seu perfil de contractant integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’Ajuntament no ha presentat les relacions anuals de contractes de 
2012 i 2013, fet que incompleix el que estableix l’article 3 de la 
Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb l’article 29 del TRLCSP i 
la Instrucció de 13 de setembre de 2013 en temps, forma i contingut. 
De 2012 no ha comunicat cap contracte per no tenir-ne cap dins 
dels límits. 
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6.18 Ajuntament de Pilar de la Foradada 

a) L’Ajuntament té, des de 2013, el seu perfil de contractant integrat 
en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

 Contractes anteriors a 2013 no poden ser consultats. 

b) L’Ajuntament no va presentar la relació anual de contractes de 2012 
d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura. 

c) L’Ajuntament no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes tots els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb el que estableix la 
Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la Sindicatura. En concret no 
ha informat del contracte que té per objecte el subministrament 
d’energia elèctrica amb un import de licitació de 963.387 euros. 

6.19 Ajuntament de la Pobla de Farnals 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant en la 
pàgina web de l’Ajuntament no permet acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada com 
estableix l’article 53.3 del TRLCSP. 

 Art. 53.3 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil no és molt informatiu, ja que no indica quins expedients 
estan en fase de licitació o han sigut adjudicats o en qualsevol altra 
situació administrativa i no disposa d’utilitats de consulta que 
possibiliten accedir o classificar els contractes segons la data de 
licitació o d’adjudicació, o mitjançant qualsevol altre criteri. Cal 
consultar cada contracte per saber què és el que s’està publicitant i 
en quina situació està. En el moment de consultar el perfil, hi havia 
enllaços que no funcionaven. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) El 17 de desembre de 2013, l'Ajuntament va presentar les relacions 
anuals de contractes de 2012 i 2013 d'acord amb el que estableix 
l'article 3 de la Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la 
Sindicatura. 
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c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb la normativa en temps, 
forma i contingut. En 2012 no tenia contractes per comunicar. 

6.20 Ajuntament de Riba-roja de Túria 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant de la web 
de l’Ajuntament no permet acreditar fefaentment el moment d’inici 
de la difusió pública de la informació inclosa en aquest com 
estableix l’article 53.3 del TRLCSP, ni permet conèixer els contractes 
licitats i adjudicats en exercicis anteriors però en execució en la 
data de fiscalització. 

 Art. 53.3 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes dels 
exercicis 2012 i 2013, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la 
Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura.  

c) L’Ajuntament no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012, fet que incompleix l’article 29 del 
TRLCSP i la Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la Sindicatura. 

6.21 Ajuntament de Torreblanca 

a) El perfil de contractant està publicat en la seu electrònica de 
l’Ajuntament. En fer la consulta (13 d’agost de 2015) no hi havia cap 
contracte publicat en el perfil (ni en licitació, ni en tramitació, ni 
adjudicat). Per tant, no hem pogut comprovar si el perfil permet 
acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la 
informació publicada com requereix l’article 53.3 del TRLCSP. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) D’acord amb les comprovacions realitzades, l’Ens va presentar la 
relació anual de contractes corresponent a l’exercici 2013 d’acord 
amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de setembre de 
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2013 de la Sindicatura, en temps i forma però no en contingut atés 
que no informava en la relació del contracte de “Gestió de servei 
públic d’arreplegada i transport de residus sòlids urbans”, que té un 
import estimat de 3.903.400 euros. De 2012 va presentar la 
certificació negativa. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb el que estableix la 
Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la Sindicatura en temps, 
forma i contingut. En 2012 no tenia contractes que comunicar. 

6.22 Ajuntament de Villena 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil no permet acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada com estableix l’article 53.3 del TRLCSP. 

 Art. 53.3 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

 El perfil no disposa d’utilitats de consulta que possibiliten accedir o 
classificar els contractes segons la data de licitació o d’adjudicació, 
o mitjançant qualsevol altre criteri. Tampoc no pot consultar-se la 
informació de contractes de períodes anteriors com el que s’ha 
fiscalitzat, de manera que no hem pogut verificar els requisits de 
publicitat en el perfil. 

b) L’Ajuntament va presentar la relació anual de contractes de 2012 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura, el 15 de maig de 2014, és a dir, 
fora del termini establert en la Instrucció esmentada, en la seua 
disposició transitòria primera, que per a l’exercici 2012 establia fins 
al 15 d’octubre de 2013, encara que correcta en forma i contingut. La 
relació anual de contractes de 2013 es va presentar en temps, forma 
i contingut. 

c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 i 2013 d’acord amb la normativa en 
temps, forma i contingut. 
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6.23 Ajuntament de Xàbia 

a) Revisat el perfil de contractant de l’Ajuntament el 27 de juliol de 
2015, els documents que s’hi publiquen estan signats 
electrònicament i disposen de segells de temps. 

 El perfil de contractant està integrat en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat encara que no hi ha un enllaç a 
aquesta plataforma en la pàgina web de l’Ajuntament. 

 L’apartat “Històric del perfil del contractant” no funcionava el dia 
indicat. 

b) L’Ajuntament no va presentar les relacions anuals de contractes de 
2012 dins del termini establert en la normativa, a més no s’incloïa la 
dada del valor estimat dels contractes. Tampoc no es va incloure un 
contracte que ha sigut fiscalitzat en l’Informe de fiscalització sobre 
la contractació del sector públic local dels exercicis 2012-2013. No 
ha presentat la relació de contractes de 2013. 

c) L’Ajuntament no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes tots els 
contractes formalitzats en 2012 i 2013. En particular no es va 
comunicar el contracte abans assenyalat. 

6.24 Ajuntament de Xàtiva 

a) L’Ajuntament té, des de 2014, el seu perfil de contractant integrat 
en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

 Contractes anteriors a 2014 no poden ser consultats. 

b) L’Ajuntament no ha presentat les relacions anuals de contractes 
dels exercicis 2012 i 2103, exigides per l’article 3 de la Instrucció de 
13 de setembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes. 

c) L’Ajuntament no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 i 2013, fet que incompleix el que 
estableix la Instrucció de 17 d’octubre de 2011 de la Sindicatura en 
temps, forma i contingut. 

6.25 Mancomunitat de l’Interior, Terra del Vi 

a) El perfil de contractant de la web de la Mancomunitat no permet 
conèixer els contractes licitats i adjudicats en exercicis anteriors 
però en execució en la data de fiscalització. 

 En addició a això, el sistema informàtic que suporta el perfil no 
permet acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió 
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pública de la informació publicada com estableix l’article 53.3 del 
TRLCSP. 

 Art. 53.3 del TRLCSP: El sistema informàtic que suporte el perfil de 
contractant ha de tenir un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estiga inclosa. 

 El perfil de contractant no disposa d’un enllaç a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, ni publica en aquesta plataforma les 
licitacions i altres tràmits previstos en la normativa, fet que 
incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, en 
vigor des de desembre de 2013. 

b) La Mancomunitat va presentar la relació anual de contractes de 
2012 d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura, el 17 de desembre de 2013, en 
termini, forma i contingut. No ha presentat la relació anual de 2013. 

c) La Mancomunitat ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 d’acord amb la normativa en forma 
i contingut, però fora del termini establert en la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes. En 
l’exercici 2013 no tenia contractes per comunicar. 

7. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes, l'esborrany de l'informe va ser tramés 
als anteriors i actuals alcaldes de les entitats locals el 15 d’octubre de 
2015 perquè, en el termini concedit, si calia, hi formularen al·legacions. 

En el citat tràmit s’hi han rebut al·legacions a l’esborrany de l’Informe 
dels ajuntaments: d’Alcalà de Xivert, l’Alfàs del Pi, Algemesí, Alzira, el 
Campello, Ontinyent, Petrer, la Pobla de Farnals, Riba-roja de Túria, 
Xàtiva i la Mancomunitat de l’interior, Terra del Vi. Una vegada 
analitzades de les al·legacions s’han fet, en l’esborrany de l’Informe, les 
modificacions que s’han estimat oportunes. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal indiciar 
el següent: 

1) Les entitats locals han formulat, el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades `parts o qüestions de 
l’Informe. 

2)  Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 
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El text de les al·legacions, així com l’informe motivat que s’ha emès 
sobre aquestes, que han servit per a estimar-les o desestimar-les per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos I i II d’aquest Informe. 

.



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e) del seu 
Reglament i, en compliment del Programa Anual d’Actuació 2015 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 2 de desembre de 2015, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 2 de desembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 
 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

Al·legacions dels comptedants
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ALEGACIONES  QUE  SE  FORMULAN  AL  BORRADOR  DEL  INFORME  SOBRE 
CONTRATOS FORMALIZADOS DE LOS EJERCICIOS 2012-2013.  LA CONTRATACION 
EN  EL  SECTOR  LOCAL.AYUNTAMIENTOS  DE  POBLACION  INFERIOR  A  50.000,00 
HABITANTES Y OTROS ENTES,

Primera Alegación

Apartado 6.8 del borrador del Informe,página 23: AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO:

“ La información contractual de periodos anteriores no puede ser verificada”.

Dado que la obligación de publicar las licitaciones en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público no entró en vigor hasta el 11 de diciembre del 2013, hasta tal fecha el  
Ayuntamiento publicaba sus licitaciones en el perfil y en los diarios correspondientes.

Señalar  que las publicaciones de las licitaciones correspondiente  a  los ejercicios 
2012  y  2013 ,  asi  como las actuales,   se  publican en el  perfil  del  contratante  de este 
Ayuntamiento ( www.elcampello.es-AREA CONTRATACION-Perfil de Contratante). 

Sin embargo dado que nuestro perfil no permite clasificar las licitaciones en aquellas 
que están en curso y las ya adjudicadas y formalizadas, a efectos de facilitar el acceso y la 
información a  los usuarios se procede a  configurar  como no  visibles las licitaciones ya 
formalizadas transcurrido cierto plazo considerable. Todo ello a efectos de no sobrecargar la 
información recogida en el  perfil  que desoriente a los licitadores en aras de una mayor 
claridad y accesibilidad.

Documentación justificativa de la alegación: 

 Se adjunta documentación acreditativa de la información contractual publicada en 
nuestro perfil de contratante respecto de los ejercicios 2012-2013 remitidos a la Sindicatura 
de Cuentas.

En El Campello a 27 de octubre del 2015.

El Secretario General Jefa de Servicio de Contratación    Alcalde Presidente 

Fdo.Carlos del Nero Lloret     Fdo.Nieves Serra Pérez Fdo. Benjamí Soler Palomares

http://www.elcampello.es-AREA/


Alegacion que se formula al borrador del Informe sobre la 
contratación en el sector local. Ayuntamientos de población inferior a 
50.000 habitantes y otros entes, ejercicios 2012 – 2013 

 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 

 

Primera alegación 

Apartado 6,15 del borrador del informe, páginas 26-27, párrafo c) 

Contenido de la alegación: 

El Ayuntamiento no comunicó el contrato a la Sindicatura por considerar 
que la cuantía del contrato era de 223.158,58 euros, por 2 años de 
adjudicación. Por ese motivo solo se comunico el contrato al Tribunal de 
Cuentas en la relación anual. 

En la instrucción vigente en el momento de remisión de 17/10/2011 no 
se establecía que la cuantía del contrato debía ser el valor estimado de este, 
como figura en el artículo 6 de la Instrucción actualmente en vigor de 
13/09/2013. 

Ontinyent, 30 de octubre de 2015 
M. Dolores Sifre Quilis 
Telèfon: 962918219 



















 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL 
INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR LOCAL. 

AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 50.000 
HABITANTES Y OTROS ENTES, EJERCICIOS 2012-2013.

PRIMERA ALEGACIÓN

Apartado 6.25 a) del borrador del Informe, página 32, párrafos 3, 4, 5 y 6.

Contenido de la alegación:

Todos los contratos suscritos por la Mancomunidad durante los 
años  2012  y  2013  fueron  publicados  puntualmente  en  el  perfil  del 
contratante  de  la  Mancomunidad,  como  así  se  acredita  en  los 
expedientes tramitados al efecto; si bien es cierto que la Mancomunidad 
del Interior, Tierra del Vino no disponía en esos años de una herramienta 
electrónica  que  acredite  fehacientemente  el  momento  de  inicio  de  la 
difusión  pública  de  la  información  publicada,  ni  de  un  enlace  a  la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Apartado 6.25 a) del borrador del Informe, página 32, párrafos 7.

La  Mancomunidad  del  Interior,  Tierra  del  Vino,  durante  el  año 
2013 celebró tan sólo dos contratos uno de obras: “Inversión en sede y 
otras dependencias-instalación de alumbrado en perrera comarcal” por 
un  importe  de  presupuesto  base  de  22.590  €  y  otro  de  suministro: 
“Adquisición de furgoneta” por un presupuesto base de adjudicación de 
22.590  €  (coinciden los  importes  al  adaptarse  tanto  la  obra  como el 
suministro a los importes asignados dentro del Plan Provincial de Obras 
y Servicios de la Diputación de Valencia).

De  ambos  contratos  se  dio  cuenta  al  Registro  Público  de 
contratos  del  Ministerio  de  Economía y Hacienda,  de  acuerdo con lo 
establecido en el artículo 333 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

Del  contrato  de  suministro:  “Adquisición  de  furgoneta”  con  un 
presupuesto base de adjudicación de 22.590 € se dio cuenta al Tribunal  
de  Cuentas  no,  así  del  contrato  de  obra:  “Inversión  en sede y  otras 
dependencia-instalación de alumbrado en perrera comarcal” por importe 
de presupuesto base de 22.590 € al no alcanzar este importe los 50.000 
€, todo ello de conformidad con el artículo 4 del Manual de Fiscalización 
de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y Artículo 40.2 
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

 



 

De  ambos  contratos  no  se  dio  traslado  a  la  Sindicatura  de 
Cuentas de la Comunidad Valenciana por no alcanzar el presupuesto del 
suministro el importe de 450.000 € y el de obra el importe de 600.000 € 
que establece el artículo 3 del Manual de Fiscalización de la Sindicatura 
de  Cuentas  de  la  Comunidad  Valenciana  y  el  artículo  29  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Documentación justificativa de la alegación:

- Comprobante  de comunicación  de  datos  de  contratos  al 
Registro Público de Contratos.

- Comprobante  de comunicación  de  datos  de  contratos  al 
Tribunal de Cuentas.

- Anexo 4: Resumen de obligaciones de información de las 
EELL del  Manual  de  fiscalización  de  la  Sindicatura  de 
Cuentas  de  la  Comunidad  Valenciana  aprobado  por  el 
Consell de la Sindicatura el 24/02/2014.

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

Informe sobre les al·legacions presentades 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ 
SOBRE CONTRACTES FORMALITZATS DELS EXERCICIS 2012-2013 

AJUNTAMENT D'ALCALÀ DE XIVERT 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 10 de novembre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.2.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació de la Corporació no contradiu el que diu l'Informe, ho 
confirma. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 6.2.b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació es limita a incorporar les relacions de contractes dels 
exercicis 2012 i 2013, quan aquestes relacions, segons l'article 3 de la 
Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes, han 
de trametre's al Portal de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 

D'altra banda, hem verificat en el Portal de Rendició de Comptes de les 
Entitats Locals que a la data de redacció d'aquest Informe, encara no 
s'han tramés les relacions de contractes dels exercicis de 2012 i 2013. 

Conseqüències en l'Informe: 

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



 

 

Tercera al·legació: 

Apartat 6.2.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament en la seua al·legació no contradiu el que diu l'Informe, ja 
que afirma que el 12 de març de 2014 va informar a la Sindicatura de 
Comptes sobre el contracte de gestió del servei públic de recollida i 
transport de residus urbans i neteja viària, formalitzat en 2013. Aquest 
contracte ha sigut fiscalitzat per la Sindicatura. 

En aquest mateix sentit, al·lega que el 12 de juny de 2014 va informar del 
contracte de gestió del servei públic de gestió integral de les 
instal·lacions d'enllumenat públic, contracte que, d'acord amb la 
informació facilitada pel propi Ajuntament, es va formalitzar en 
l'exercici de 2014, raó per la qual no ha sigut objecte de l'Informe i, per 
tant, no se'n diu res. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

AJUNTAMENT DE L'ALFÀS DEL PI 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 20 d'octubre de 2015 i 
n'informem del següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.3.b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segon l'al·legació, les relacions anuals de contractes dels exercicis 2012 i 
2013 es presentaren els dies 14 d'octubre de 2013 (RE 201303226) i l'11 de 
novembre de 2014 (RE 201401157). 

Aquestes relacions no es van remetre al Portal de Rendició de Comptes 
de les Entitats Locals que és on s'han de trametre les relacions de 
contractes d'acord amb la Instrucció de la Sindicatura de Comptes de 13 
de setembre de 2013, sinó que es van enviar per escrit a la Sindicatura de 
Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

L'apartat 6.3.b) de l'Informe, queda redactat així: 

"b) L’Ajuntament no ha presentat en el Portal de Rendició de Comptes de 
les Entitats Locals les relacions anuals de contractes de 2012 i 2013 



 

 

d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013 de la Sindicatura. Es van presentar en el registre 
d'entrada de la Sindicatura de Comptes. Concretament, la relació de 
contractes de l'exercici de 2012, el 4 d'octubre de 2013 i la 
corresponent a l'exercici de 2013, l'11 de març de 2014". 

Es modifica també el quadre 13 de l'Informe en el mateix sentit. 

AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 22 d'octubre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.4.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons l'Ajuntament, ja que el perfil de contractant no compleix els 
requisits previstos en la legislació vigent, s'ha traslladat als serveis 
informàtics perquè els hi adapte. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 6.4.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons l'al·legació de l'Ajuntament, en el seu primer paràgraf s'afirma 
que el contracte formalitzat el 27 de novembre de 2011 va ser tramés al 
Registre Públic de Contractes del Ministeri d'Hisenda i a la Sindicatura de 
Comptes. No obstant això, en un segon paràgraf, reconeix que el 
contracte formalitzat no es va comunicar a la Sindicatura de Comptes 
per circumstàncies imprevistes, en concret per una baixa per malaltia 
del funcionari que hauria d'haver-ho tramés. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

AJUNTAMENT D'ALZIRA 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 2 de novembre de 2015 i 
n'informem el següent: 



 

 

Primera al·legació: 

Apartat 6.6.a) primer paràgraf de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació de l'Ajuntament confirma l'observació realitzada en l'Informe 
de la Sindicatura de Comptes, encara que pel que fa a la signatura digital 
dels documents que es publiquen en el perfil de contractant, puntualitza 
que la legislació actual en matèria de contractació no exigeix la signatura 
electrònica en cada document que s'hi publique. 

Quant a això, hem d'indicar que la disposició addicional 16 de l'LCSP, 
modificada per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura 
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector 
Públic, en el subapartat f) diu que: tots els actes i manifestacions de voluntat 
dels òrgans administratius o d'empreses licitadores o contractistes que tinguen 
efectes jurídics i s'emeten al llarg del procediment de contractació, han de ser 
autenticats mitjançant una signatura electrònica avançada reconeguda d'acord 
amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre de Signatura Electrònica. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 6.6.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament no realitza una al·legació que puga comportar una 
modificació en l'Informe respecte a l'observació que no s'ha pogut 
accedir a la informació dels dos contractes revisats per no estar actius els 
enllaços en els dits documents. El que manifesta l'Ajuntament és que es 
va posar en funcionament una nova web municipal i que el procés de 
migració de dades ha donat problemes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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



 

 

Tercera al·legació: 

Apartat 6.6.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons l'Ajuntament, el contracte a què es fa referència en l'Informe de 
la Sindicatura que no li va ser tramés al seu moment, sí que va ser enviat 
electrònicament el 22 de maig de 2013, adjuntant el document 
justificatiu del dit registre electrònic. 

Hem verificat la informació facilitada per l'Ajuntament i és correcta. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica la redacció del subapartat c) de l'apartat 6.6 de l'Informe, en 
el sentit d'eliminar la referència a la falta de comunicació a la 
Sindicatura de Comptes d'un contracte. Per tant, el subapartat c)quedaria 
redactat així: 

"c) D’acord amb les comprovacions realitzades, l’Ajuntament ha 
comunicat a la Sindicatura de Comptes els contractes formalitzats 
en 2012 i 2013." 

AJUNTAMENT DEL CAMPELLO 

Hem analitzat l'al·legació rebuda el 29 d'octubre de 2015 i n'informem el 
següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.8.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació de l'Ajuntament confirma l'observació realitzada en l'Informe 
de la Sindicatura de Comptes, ja que no aporta cap documentació 
justificativa que permeta eliminar o modificar la redacció d'aquest 
apartat. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

AJUNTAMENT D'ONTINYENT 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 30 d'octubre de 2015 i 
n'informem el següent: 

 



 

 

Primera al·legació: 

Apartat 6.15.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que no va comunicar el contracte referit en 
l'Informe per considerar que la quantia del contracte era de 223.158,58 
euros, per dos anys d'adjudicació, i que en la Instrucció vigent en el 
moment de la remissió, no s'establia que la quantia del contracte havia 
de ser el valor estimat, tal com figura en l'article 6 de la Instrucció 
actualment en vigor del 13 de setembre de 2013. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l'al·legació i manté  la redacció de l'Informe, ja que la duració del 
contracte era de dos anys més vuit anys de possibles pròrrogues, fet que 
determina el valor estimat indicat en l'Informe.  

Conseqüències en l'Informe: 

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

AJUNTAMENT DE PETRER 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 3 de novembre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.16.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

No és una al·legació, sinó una confirmació de l'observació que es realitza 
en l'Informe de la Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 6.16.b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

No és una al·legació, sinó una confirmació de l'observació que es realitza 
en l'Informe de la Sindicatura. 

 



 

 

Conseqüències en l'Informe: 

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

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE FARNALS 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 29 d'octubre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.19.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació de l'Ajuntament confirma les observacions realitzades per la 
Sindicatura de Comptes en el seu Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

Segona al·legació: 

Apartat 6.19.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament en la seua al·legació diu que sí que ha tramés la relació 
dels contractes de l'exercici de 2012 a la Sindicatura de Comptes el 4 de 
novembre de 2013, però en aquesta data el que es va remetre va ser la 
relació anual al Portal de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 
Revisada aquesta relació de contractes de l'exercici de 2012, verifiquem 
que cap compleix amb els requisits establits en la Instrucció de la 
Sindicatura de 13 de setembre de 2013, raó per la qual no tenia l'obligació 
de comunicar-los a la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica la redacció del subapartat c) de l'apartat 6.19 de l'Informe 
que quedarà així: 

"c) L’Ajuntament ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2013 d’acord amb la normativa en temps, 
forma i contingut. En 2012 no tenia contractes per comunicar". 

El quadre 13 es modifica en el mateix sentit. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 28 d'octubre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.20.b) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons l'al·legació, l'Ajuntament sí que ha presentat la relació dels 
contractes de l'exercici de 2013, concretament el 30 de maig de 2014, amb 
el número de registre 14789. 

Hem revisat el Portal de Rendició de Comptes de les Entitats Locals i com 
que l'afirmació de l'Ajuntament és correcta, s'ha de modificar l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

El subapartat b) queda redactat així: 

"b) L’Ajuntament va presentar les relacions anuals de contractes dels 
exercicis 2012 i 2013, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la 
Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura." 

També el quadre 13 es modifica en el mateix sentit. 

Segona al·legació: 

Apartat 6.20.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'Ajuntament diu en la seua al·legació que no pot acreditar que es 
comunicaren a la Sindicatura de Comptes els contractes formalitzats en 
l'exercici de 2012 a fi de complir l'article 29 del TRLCSP, encara que l'únic 
contracte que compleix els requisits de l'esmentat article és el que ha 
sigut fiscalitzat per la Sindicatura, que no es va comunicar. 

L'al·legació de l'Ajuntament confirma l'observació realitzada en l'Informe 
de la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 4 de novembre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.24.b) i c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'al·legació de l'Ajuntament confirma les observacions realitzades en 
l'Informe de la Sindicatura de Comptes. L'Ajuntament ha informat que 
les ha esmenades en data 30 d'octubre de 2015. 

Conseqüències en l'Informe: 

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

MANCOMUNITAT DE L'INTERIOR TERRA DEL VI 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 27 d'octubre de 2015 i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 6.25.a) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons la Mancomunitat tots els contractes subscrits per la 
Mancomunitat en els exercicis 2012-2013 es publiquen en el perfil de 
contractant de la Mancomunitat, encara que és cert que en aqueixos 
anys no disposava d'una eina electrònica que n'acredités de manera 
fefaent el moment d'inici de la difusió pública, ni d'un enllaç a la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic.  

En definitiva, l'al·legació de l'Ens confirma l'observació que la 
Sindicatura realitza en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

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



 

 

Segona al·legació: 

Apartat 6.25.c) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Segons l'al·legació en l'exercici 2013 la Mancomunitat no va informar a la 
Sindicatura de cap contracte perquè cap dels dos licitats complia amb els 
requisits establits en la Instrucció de la Sindicatura de 13 de setembre de 
2013. 

Revisada la documentació estem conformes amb l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica la redacció del subapartat c) de l'apartat 6.25 de l'Informe 
que quedarà així: 

"c) La Mancomunitat ha comunicat a la Sindicatura de Comptes els 
contractes formalitzats en 2012 d’acord amb la normativa en forma 
i contingut, però fora del termini establert en la Instrucció de 13 de 
setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes. En 
l’exercici 2013 no tenia contractes per comunicar". 
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