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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2011, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió 
tinguda el dia 28 de desembre de 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte el 
seguiment dels informes especials sobre l’aplicació de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) realitzat en el Programa Anual d’Actuació de 2010. 

L’àmbit subjectiu dels esmentats informes especials es va limitar als ajuntaments de 
més de 50.000 habitants, a les diputacions provincials i a tots els seus respectius 
organismes autònoms dependents, i també a les entitats públiques empresarials, les 
societats de capital i les fundacions en què tinguessen una participació superior al 50%. 

L’àmbit objectiu consistí a comprovar si el perfil de contractant es difon a través 
d’Internet i a comprovar, per a aquelles entitats que no són administracions públiques, si 
les instruccions de contractació són accessibles per Internet, analitzant-ne el contingut i 
l’adequació a la normativa sobre contractació. 

Hem fet el seguiment analitzant les comunicacions rebudes de les entitats amb relació a 
les eventuals millores adoptades respecte a les conclusions i recomanacions que la 
Sindicatura de Compte va fer en l’exercici anterior, i reiterant les comprovacions 
referides en el paràgraf anterior. 
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2. ENTITATS FISCALITZADES 

2.1 Administracions públiques 

Hem fiscalitzat 15 ajuntaments, 3 diputacions provincials i 48 organismes autònoms 
d’aquestes entitats locals, 39 dels ajuntaments i 9 de les diputacions provincials. Els 
municipis fiscalitzats concentren 45,5% de la població de la Comunitat Valenciana i els 
organismes autònoms, el 44,4% dels censats en l’esmentat àmbit territorial. 

D’acord amb el que estableix l’article 3 de l’LCSP, aquestes entitats tenen la 
consideració d’administracions públiques, per la qual cosa han de difondre per mitjà 
d’Internet un perfil de contractant que no requereix instruccions de contractació. En 
total hem fiscalitzat 66 entitats locals: 32 de la província d’Alacant, 10 de la província 
de Castelló i 24 de la província de València, segons els detalls següents: 

 
ENTITATS FISCALITZADES DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT 

ENTITAT LOCAL ORGANISME AUTÒNOM DEPENDENT 

Ajuntament d’Alacant 

Agència Desenvolupament Econòmic i Social 
Gerència d’Urbanisme 
Patronat Municipal de Cultura 
Patronat Municipal d’Esport d’Alacant 
Patronat Municipal de la Vivenda 
Patronat Municipal de Turisme d’Alacant 
Patronat Municipal Escoles Infantils 

Ajuntament d'Alcoi ------------------------------- 

Ajuntament de Benidorm 
Fundació Municipal de la Vivenda 
Fundación Pública de Festejos Verge del Sufragi i Sant Jaume 

Ajuntament d’Elda  
Escola Universitària de Relacions Laborals 
Institut de Desenvolupament Local i Serveis Administratius 
Institut de Serveis Socials 

Ajuntament d’Elx 
Institut Municipal de Turisme d'Elx 
Institut Municipal de Cultura d'Elx 

Ajuntament d’Oriola ------------------------------- 

Ajuntament de Sant Vicent del 
Raspeig 

Conservatori Música i Dansa 
Patronat Municipal d’Esports de Sant Vicent del Raspeig 
Patronat Municipal de Jubilats i Pensionistes 

Ajuntament de Torrevella 
Institut Municipal de Cultura de Torrevella 
Patronat d’Havaneres i Polifonia 

Diputació Provincial d’Alacant 

Institut de Cultura Juan Gil-Albert 
Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca 
Suma Gestió Tributària 
Institut de la Família Doctor Pedro Herrero 

Quadre 1 
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ENTITATS FISCALITZADES DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 

ENTITAT LOCAL ORGANISME AUTÒNOM DEPENDENT 

Ajuntament de Castelló de la Plana 
Fundació Municipal de Festes 
Patronat Municipal d’Esports de Castelló 
Patronat Municipal de Turisme de Castelló 

Ajuntament de Vila-real ------------------------------- 

Diputació Provincial de Castelló 

Institut de Promoció Ceràmica 
Patronat Escola Taurina 
Patronat Provincial de Turisme Costa Azahar 
Institut Provincial d’Esport 

Quadre 2 

ENTITATS FISCALITZADES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

ENTITAT LOCAL ORGANISME AUTÒNOM DEPENDENT 

Ajuntament de Gandia 

Alfons El Vell 
Pare Leandro Calvo 
Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs Locals 
Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques 

Ajuntament de Paterna ------------------------------- 

Ajuntament de Sagunt Consell Local Agrari 

Ajuntament de Torrent 
Fundació Esportiva Municipal Torrent 
L'Auditori de Torrent 
Consell Agrari Municipal 

Ajuntament de València 

Consell Agrari Municipal  
Fundació Esportiva Municipal de València 
Fundació Municipal Escola de Jardineria i Paisatge 
Fundació Municipal de Cine 
Fundació Municipal de Parcs i Jardins Singulars 
Junta Central Fallera 
Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València 
Universitat Popular 
Patronat d’Habitatges per a Funcionaris Municipals 

Diputació Provincial de València Patronat Provincial de Turisme València, Terra i Mar 

Quadre 3 
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2.2 D’altres entitats 

Hem fiscalitzat, inicialment, 45 entitats públiques empresarials o societats de capital i 5 
fundacions. L’àmbit subjectiu s’ha limitat a les entitats públiques empresarials, les 
societats de capital i les fundacions dependents dels 15 ajuntaments i 3 diputacions 
provincials, detallades en l’apartat 2.1 de l’Informe. 

Els escrits rebuts en relació amb les conclusions i recomanacions efectuades per la 
Sindicatura de Comptes en l’exercici anterior, han posat de manifest que l’Empresa 
Municipal Escorxador Comarcal, SA i Gestió de Centres Municipals de Paterna, SA, 
estan liquidades o encara no constituïdes, i que Comercial de l’Aigüa, SA i Labaqua, 
SA, són empreses privades, raó per la qual és menor el nombre d’entitats que finalment 
han estat considerades en la present fiscalització. 

Per tant, hem fiscalitzat 44 entitats: 18 de la província d’Alacant, 2 de la de Castelló i 24 
de la de València, segons el detall següent: 

 
PROVÍNCIA D’ALACANT 

ENTITAT MATRIU ENTITATS FISCALITZADES 

Ajuntament d’Alacant 
Empresa Mixta d’Aigües Residuals d’Alacant, SA 
Mercalacant, SA 
Aigües Munipalitzades d’Alacant Empresa Mixta 

Ajuntament d’Elda 
Empresa Municipal Urbanitzacions d’Elda, SA 
Empresa Municipal d’Informació d’Elda, SA 
Iniciatives d’Elda, S.A. 

Ajuntament d’Elx 

Iniciatives i Transports d’Elx, SA 
Aigües i Sanejament d'Elx, SA 
Mateniment d'Espais Verds d'Elx, SA  
Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA 

Ajuntament d’Oriola 
Sociedad Urbanitzadora i Promotora Polígon Industrial Puente Alto, SL 
Integració Laboral Discapacitats Oriola, SL  
Orihuela Cultural, SL 

Ajuntament de Sant Vicent del 
Raspeig Entitat Pública Empresarial Sant Vicent Comunicació 

Diputació Provincial de Alicante 

Empresa Provincial d’Aigües Costa Blanca, SA 
Alacant Natura Xarxa Ambiental Província Alacant, SA 
Geonet Territorial, S.A. 
Fundació de la Comunitat Valenciana MARQ  

Quadre 4 
  



Perfil de contractant i instruccions de contractació. Sector públic local valencià.  
Informe especial de seguiment dels informes de fiscalització de l’exercici 2010 

- 11 - 

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 

ENTITAT MATRIU ENTITATS FISCALITZADES 

Ajuntament de Castelló de la Plana Gestora Urbana Municipal de Castelló, SA 
Diputació Provincial de Castelló VICASDI, SAU 

Quadre 5 

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

ENTITAT MATRIU ENTITATS FISCALITZADES 

Ajuntament de Gandia 

Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, SL 
GANDIAPROTUR, S.L. 
Iniciatives Públiques de Gandia, SA 
Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, SL 
Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL 

Ajuntament de Paterna 

Aigües Municipals de Paterna, SA 
Gestió i Serveis de Paterna, SLU 
Desenvolupament Local de Paterna, SA 
Societat Urbanística Municipal de Paterna, SA  

Ajuntament de Sagunt Gestió de Sagunt, SA 

Ajuntament de Torrent 
Aigües de L'Horta, SA 
Nous Espais Torrent, SAU 
Recaptació de Torrent, SAU 

Ajuntament de València 

Televisió Digital Municipal de València, SA 
Empresa Municipal de Transports de València, SA 
Actuacions Urbanes de València, SA 
Mercavalència, SA 
Fundació José Martí Soler 
Fundació “VALENCIA ESCENA OBERTA” per al Teatre, la 
Música i la Dansa de la Comunitat Valenciana  

Diputació Provincial de 
València 

Gestió Integral de Residus, SA 
Empresa General Valenciana de l’Aigua, SA 
Impuls Econòmic Local, SA 
Fundació d’Investigació Hospital General Universitari de 
València 
Fundació Hospital Reial i General 

Quadre 6 
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Hem considerat que aquestes entitats són dependents en aquells llocs en què, d’acord 
amb la informació obtinguda, hi ha una influència dominant per l’aportació majoritària 
de la seua entitat local matriu. 

En aquest sentit, d’acord amb el que disposen els articles 175 b) i 176.3 de l’LCSP, 
aquestes entitats estan obligades a aprovar unes instruccions de contractació a fi 
d’assegurar l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació. 
  



Perfil de contractant i instruccions de contractació. Sector públic local valencià.  
Informe especial de seguiment dels informes de fiscalització de l’exercici 2010 

- 13 - 

3. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D’acord amb els objectius descrits en l'apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
en el seguiment dels informes especials sobre l’aplicació de la Llei de Contractes del 
Sector Públic en el Programa Anual d’Actuació de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants sobre el perfil de contractant i les instruccions de contractació, 
establits fonamentalment en: 

- Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana (LAECV). 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP). 

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics. (LAECSP). 

- Reial Decret 817/2009, de 12 d'octubre, per mitjà del qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
(RLCSP). 

El perfil de contractant és un nou instrument de publicitat, basat en Internet i regulat per 
l’article 42 de l’LCSP, a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a l’activitat contractual d’un òrgan de contractació. 

Per a les entitats locals relacionades en l’apartat 2.1 hem revisat les eventuals millores 
adoptades per a l’aplicació de la normativa de contractació relacionada amb la difusió 
per Internet del perfil de contractant i hem efectuat les proves d’auditoria següents: 

- Analitzar el contingut de la comunicació tramesa per les entitats fiscalitzades en 
relació amb les conclusions i recomanacions efectuades per la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici anterior. 

- Analitzar les corresponents seus electròniques i verificar que l’accés al perfil de 
contractant es troba actiu i és de fàcil localització en la pàgina inicial. En els 
supòsits que el perfil s’ubique en seu pròpia i en una plataforma de contractació, 
hem comprovat la coherència de la informació publicada. 

- Verificar que els documents publicats en els perfils corresponents als expedients 
seleccionats, estan signats electrònicament. 

- Comprovar la publicació en el perfil de la informació considerada com a 
potestativa en l’article 42.2 de l’LCSP. 

- Comprovar la publicació de la informació que, amb caràcter preceptiu, regula la 
LCSP (els anuncis de licitació, l'adjudicació dels contractes i, si és el cas, els 
acords-marc), seleccionant prèviament un expedient de contractació. 
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- Comprovar que el sistema informàtic o la plataforma de contractació que dóna 
suport al perfil del contractant, compta amb un dispositiu que permeta acreditar 
de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi 
conté. 

Les instruccions de contractació són un document que han d’elaborar i aprovar les 
entitats públiques empresarials, societats de capital públiques i fundacions dependents 
que tenen la consideració de poders adjudicadors, encara que no siguen administracions 
públiques. 

En les dites instruccions de contractació s’han de regular els procediments d’adjudicació 
dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que són, bàsicament, aquells 
contractes el valor estimat dels quals, exclòs l’IVA, siga inferior als imports següents: 

- La xifra de 4.845.000 euros en els contractes d’obres i de concessió d’obres 
públiques. 

- La xifra de 193.000 euros en els contractes de subministraments i en els 
contractes de serveis (categories 1 a 16). 

L’LCSP exigeix un contingut mínim per a les instruccions de contractació, de manera 
que en els procediments de contractació regulats per les dites instruccions es garantisca 
el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que els contractes s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

L’aplicació efectiva dels esmentats preceptes legals no determina, exclusivament, que 
les instruccions de contractació enumeren l’aplicació dels dits principis, sinó que 
exigeix que es garantisca la seua plicació efectiva mitjançant la seua integració en els 
procediments de contractació que regulen les instruccions. 

Cal tenir en compte que l’article 1 de l’LCSP, a més dels citats principis generals, 
estableix que un dels objectius dels procediments de contractació és el d’assegurar una 
eficient utilització dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la 
contractació de serveis, mitjançant l’exigència d’una definició prèvia de les necessitats 
que s’han de satisfer i la salvaguarda de la lliure competència. 

D’acord amb el que hem expressat en el treball de fiscalització, hem efectuat les proves 
d’auditoria següents: 

- Analitzar el contingut de la comunicació tramesa per les entitats fiscalitzadores 
en relació amb les conclusions i recomanacions efectuades per la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici anterior. 

- Examinar l’aprovació de la corresponent instrucció de contractació per part dels 
òrgans competents. 
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- Estudiar la publicació de la instrucció en el perfil de contractant, ja siga en la 
seua seu electrònica o en la de l’entitat local que en depenga. 

- Analitzar-ne el contingut per a comprovar si garanteixen el compliment dels 
principis que regeixen la gestió de la contractació pública. 

La Sindicatura de Comptes ha analitzat la normativa vigent i ha establit els criteris 
respecte al contingut mínim exigit per l’LCSP en la guia de fiscalització de les 
instruccions de contractació que està publicada en la seu electrònica de la Institució, en 
la secció 803 del Manual de fiscalització de la Institució. 

En aquest sentit, el treball ha consistit a comprovar si les entitats relacionades en 
l’apartat 2.2 de l’Informe han elaborat i aprovat les instruccions de contractació i a 
verificar que les aprovades compleixen els punts del qüestionari, inclòs en la guia citada 
i que mostren tot seguit: 
 

 Punts revisió de les instruccions de contractació 
 Aspectes generals 
1 Existència d’instruccions de contractació 
2 Consta la data i l’òrgan que les aprova 
3 Signatura hològrafa o electrònica de qui les aprova 
4 Publicació en el perfil de contractant 

5 Regulació per fer efectiva la necessària adjudicació del contracte a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
d’acord amb els criteris objectius de valoració d’ofertes que en cada cas se establisquen 

6 Justificar la necessitat del contracte 
 Principis de publicitat i concurrència 
7 Regulació de la publicitat de les licitacions  
8 Regulació de la publicitat de les adjudicacions 
9 Regulació excepcions per raó de la quantia 
10 Regulació excepcions: per raons d’urgència i d’altres 
11 Regulació excepcions: limitació del nombre de candidats invitats a presentar oferta 
12 Regulació excepcions: els contractes menors  
13 Regulació de modificats i pròrrogues  
 Principis d’igualtat i no discriminació 
14 Descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte 
15 Garanties d’igualtat d’accés 
16 Prohibició de facilitar, de forma discriminatòria, informació que puga proporcionar avantatges a determinats licitadors 
 Principi de transparència  
17 Menció expressa a la normativa específica d’aplicació i principis bàsics 
18 Fixació de terminis adequats 
19 Fixació detallada i prèvia dels criteris objectius aplicables per a la valoració d’ofertes  
20 Determinació clara i prèvia de l’òrgan  a què, si escau, correspon efectuar la proposta d’adjudicació  
21 Determinació clara i prèvia, en qualsevol cas, de l’òrgan competent per a adjudicar el contracte 
 Principi de confidencialitat  
22 Referència detallada al principi 

Quadre 7 
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La informació utilitzada en el desenvolupament del treball de fiscalització l’hem 
obtinguda a per mitjà d’Internet a fi de tenir una visió general del compliment de la 
normativa relacionada amb la publicitat i accessibilitat sense que s’hagen tramés a les  
entitats locals qüestionaris, ni s’hagen realitzat entrevistes directes. El treball ha sigut 
dut a terme durant el segon trimestre de 2011. 

El treball l’hem desenvolupat d’acord amb els Principis i normes d’auditoria del sector 
públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes recollides en el Manual de fiscalització de la Institució, per la 
qual cosa s’han dut a terme totes les proves considerades necessàries en cada 
circumstància, en funció dels objectius perseguits. 
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4. CONCLUSIONS GENERALS 

4.1 Perfil del contractant dels ajuntaments, les diputacions provincials i els seus 
respectius organismes autònoms 

Com a resultat del treball efectuat en relació amb el perfil de contractant, i amb l’abast 
indicat en l’apartat 3 de l’Informe, s’han posat de manifest els següents incompliments 
rellevants de la normativa aplicable. 

- En l’activitat contractual dels organismes autònoms que es mostra en el quadre 
següent, no està assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació, ja 
que no consta que difonguen per Internet el seu perfil de contractant, incomplint 
l’obligació establida en l’article 42.1 de l’LCSP. 

 
Província Nom de l’entitat 

Alacant Fundació Municipal de l’Habitatge (Ajuntament de Benidorm) 

Alacant Fundació Pública de Festejos Verge del Sufragi i S. Jaume (Ajunt. de Benidorm) 

Alacant Escola Universitària de Relacions Laborals (Ajuntament d’Elda) 

Alacant Institut de Desenvolupament Local i Serveis Administratius (Ajuntament d’Elda) 

Alacant Institut de Serveis Socials (Ajuntament d’Elda) 

Alacant Conservatori Música i Dansa (Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig) 

Alacant Patronat Municipal de Jubilats i Pensionistes (Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig) 

Alacant Institut de la Família Doctor Pedro Herrero (Diputació Provincial d’Alacant) 

Castelló Fundació Municipal de Festes (Ajuntament de Castelló de la Plana) 

València L'Auditori de Torrent (Ajuntament de Torrent) 

València Consell Agrari Municipal (Ajuntament de Torrent) 

València Patronat d’Habitatges per a Funcionaris Municipals (Ajuntament de València) 

Quadre 8 

 Aquestes entitats representen el 35% dels organismes autònoms de la província 
d’Alacant, enfront d’un 39% de l’exercici de 2010; el 14% dels de Castelló, 
enfront d’un 29% de l’exercici anterior; i un percentatge del 17% dels de 
València, que en l’exercici de 2010 representaven un 39%. 

- Excepte l’Escola Universitària de Relacions Laborals, l’Institut de 
Desenvolupament Local i Serveis Administratius, el Conservatori Música i 
Dansa, l’Institut de la Família Doctor Pedro Herrero i l'Auditori de Torrent, la 
resta d’entitats relacionades en el quadre anterior, no tenen seu electrònica 
institucional pròpia ni es troba integrada en la de l’ajuntament o diputació 
provincial que en depenen, incomplint així el que disposa l’article 10  de 
l’LAECV. 
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 En els apartats 5 al 22 de l’Informe, detallem per entitats la naturalesa d’aquests 
incompliments, així com una sèrie de consideracions, observacions i 
recomanacions que, sense tenir la qualificació d’incompliments rellevants de la 
normativa de contractació, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica 
per part dels òrgans responsables de les entitats locals. 

4.2 Instruccions de contractació i perfil de contractant de les entitats 
dependents dels ajuntaments i les diputacions provincials 

Com a resultat del treball efectuat en relació amb les instruccions de contractació, i amb 
l’abast indicat en l’apartat 3 de l’Informe, s’han posat de manifest els següents 
incompliments rellevants de la normativa aplicable. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent de les entitats que mostrem tot 
seguit en el quadre, haja aprovat les instruccions de contractació previstes en 
l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser administracions públiques, hi és 
obligatori, ja que es tracta d’entitats que tenen als efectes de la dita norma la 
consideració de poders adjudicadors. 

 
Província Entitats públiques empresarials, societats de capital i fundacions 

Alacant Empresa Mixta d’Aigües Residuals d’Alacant, SA (Ajuntament d’Alacant) 

Alacant Empresa Municipal d’Informació d’Elda, SA (Ajuntament d’Elda) 

Alacant Iniciatives d’Elda, SA (Ajuntament d’Elda) 

Alacant Manteniment d'Espais Verds d'Elx, SA (Ajuntament d'Elx)  

Alacant Societat Urbanitzadora i Promotora Polígon Industrial Puente Alto, SL (Ajunt. d’Oriola) 

Alacant Integració Laboral Discapacitats d’Oriola, SL (Ajuntament d’Oriola) 

Alacant Oriola Cultural, SL (Ajuntament d’Oriola) 

Castelló Gestora Urbana Municipal de Castelló, SA (Ajuntament de Castelló de la Plana) 

València Desenvolupament Local de Paterna, SA (Ajuntament de Paterna) 

València Televisió Digital Municipal de València, SA (Ajuntament de València) 

València Empresa Municipal de Transports de València, SA (Ajuntament de València) 

València Fundació José Martí Soler (Ajuntament de València) 

València Gestió Integral de Residus, SA (Diputació Provincial de València) 

València F. d’Investigació Hospital General Universitari de València (Diputació Provincial de València) 

València Fundació Hospital Reial i General (Diputació Provincial de València) 

Quadre 9 

 Conseqüentment, en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, no 
queda adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, 
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concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que 
s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

 D’acord amb el que disposa la disposició transitòria sisena de l’LCSP, en 
absència de dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per 
les normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, 
amb les adaptacions especials establides en l’article 174 de l’LCSP. 

 Les entitats en què concorren les circumstàncies expressades representen el 39% 
de les entitats dependents fiscalitzades de la província d’Alacant, enfront d’un 
61% de l’exercici de 2010; el mateix percentatge del 50% en les dependents de 
la província de Castelló; i un percentatge del 29% de les entitats dependents 
fiscalitzades de la província de València, quan en l’exercici de 2010 
representaven un 54%. 

 Excepte en l’Empresa Municipal d’Informació d’Elda, SA; Iniciatives d’Elda, 
SA; i l’Empresa Municipal de Transports de València, SA, en la resta d’entitats 
relacionades en el quadre anterior, l’incompliment es produeix com a 
conseqüència de l’absència de difusió per Internet del seu perfil del contractant, i 
en el cas de la Fundació Hospital Reial i General, per la falta de fiabilitat del seu 
perfil de contractant, per la qual cosa en la seua activitat contractual no està 
assegurada la transparència i l’accés públic a la informació, incomplint així 
l’obligació establida en l’article 42.1 de l’LCSP. 

- Les entitats Empresa Mixta d’Aigües Residuals d’Alacant, SA; Manteniment 
d'Espais Verds d'Elx, SA; Societat Urbanitzadora i Promotora Polígon Industrial 
Puente Alto, SL; Integració Laboral Discapacitats d’Oriola, SL; Oriola Cultural, 
SL; Gestora Urbana Municipal de Castelló, SA; i Fundació José Martí Soler, no 
tenen seu electrònica institucional pròpia ni es troba integrada en la de 
l’ajuntament de què depenen, incomplint així el que disposa l’article 10 de 
l’LAECV. 

En determinades entitats de les 29 que sí que han aprovat instruccions de contractació, 
el seu contingut no garanteix el compliment efectiu dels principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, per als 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa, incomplint l’article 175 de l’LCSP. Un resum d’aquests 
incompliments, distingint entre la situació observada en la present fiscalització i la de 
l’exercici anterior, es mostra en els dos quadres següents en funció de la província a què 
pertanyen. 

En relació amb les onze entitats de la província d’Alacant que tenen aprovades les 
instruccions de contractació, tenint en compte que entre les dues fiscalitzacions, cinc 
entitats les han aprovades, és el següent: 
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Principi que s’incompleix 
Província d’Alacant 

Fiscalització 2011  Fiscalització 2010 
Nombre d’entitats amb incompliments 

Adjudica. del contracte a l’oferta econòmica més avantatjosa 1 2 
Publicitat i concurrència:   
Regulació de la publicitat de las licitacions  1 6 
Regulació de la publicitat de les adjudicacions 5 6 
Regulació excepcions por raó de la quantia 1 3 
Regulació excepcions: els contractes menors  3 1 
Igualtat i no discriminació 7 5 
Principi de transparència   
Fixació de terminis adequats 6 5 
Determinació clara i prèvia de l’òrgan al qual, si s’escau, 
correspon efectuar la proposta d’adjudicació  - 1 

Principi de confidencialitat  1 2 

Quadre 10 

En relació amb l’única entitat mercantil de la província de Castelló que té aprovades les 
instruccions de contractació, s’han esmenat tots els incompliments tret del relatiu a la 
fixació de terminis adequats.  

Pel que fa a les disset entitats de la província de València que tenen aprovades les 
instruccions de contractació, tenint en compte que entre les dues fiscalitzacions sis 
entitats les han aprovat, és el següent: 
 

Principi que s’incompleix 
Província de València 

Fiscalització 2011  Fiscalització 2010 
Nombre d’entitats amb incompliments 

Adjudica. del contracte a l’oferta econòmica més avantatjosa - 1 
Publicitat i concurrència:   
Regulació de la publicitat de las licitacions  1 2 
Regulació de la publicitat de les adjudicacions 2 2 
Regulació excepcions por raó de la quantia 2 3 
Regulació excepcions: els contractes menors  - 3 
Igualtat i no discriminació 9 8 
Principi de transparència   
Fixació de terminis adequats - 1 
Determinació clara i prèvia de l’òrgan al qual, si s’escau, 
correspon efectuar la proposta d’adjudicació  2 2 

Principi de confidencialitat  1 - 

Quadre 11 
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En els apartats 5 al 22 de l’Informe detallem per entitats la naturalesa d’aquests 
incompliments, així com una sèrie de consideracions, observacions i recomanacions 
que, sense tenir la qualificació d’incompliments rellevants de la normativa sobre 
contractació, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans 
responsables de les entitats locals. 
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5. AJUNTAMENT D’ALACANT I LES ENTITATS QUE EN DEPENEN 

5.1 Ajuntament d’Alacant 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment de la normativa vigent que es va posar de manifest en l’informe realitzat 
en l’exercici de 2010, a causa que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

5.2 Organismes autònoms dependents de l’Ajuntament d’Alacant 

En els seus set organismes dependents: Agència Desenvolupament Econòmic i Social, 
Gerència d’Urbanisme, Patronat Municipal de Cultura, Patronat Municipal d’Esports 
d’Alacant, Patronat Municipal de l’Habitatge, Patronat Municipal de Turisme d’Alacant 
i Patronat Municipal d’Escoles Infantils, hem comprovat que no han resolt 
l’incompliment rellevant de la normativa vigent que es va posar de manifest en 
l’informe realitzat en l’exercici de 2010. 

En concret, a causa que sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la 
difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

5.3 Empresa Mixta d’Aigües Residuals d’Alacant, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els 
incompliments rellevants de la normativa vigent següents, que van ser expressats en 
l’informe realitzat en 2010: 

- L’Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni està integrada 
en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, 
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no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, per la qual cosa 
incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i) de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, i això és obligatori, ja que 
es tracta d’una entitat que té als efectes de la dita norma, la consideració de 
poder adjudicador que no és Administració pública. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual de l’Entitat no està assegurada 
la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria 6a de l’LCSP i en absència 
de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les normes 
aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

5.4 Mercalacant, SA 

En la revisió efectuada i en relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que el 
sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un dispositiu que 
permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la 
informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual 
cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de la circumstància anterior, recomanem que els documents 
publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament per a millorar les 
garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 

En la revisió de les instruccions de contractació, cal manifestar que s’han resolt els 
incompliments de la normativa vigent, i resulta necessari reiterar una recomanació que 
va ser indicada en l’Informe realitzat en 2010, relativa al fet que en les instruccions 
hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o electrònica de qui les 
aprova per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

5.5 Aigües Municipalitzades d’Alacant. Empresa Mixta 

En la revisió efectuada i en relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que 
l’Entitat no ha resolt l’incompliment rellevant posat de manifest en l’informe de 2010, 
relatiu al sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la 
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qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de la circumstància anterior, recomanem que els documents 
publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament per a millorar les 
garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 

En relació amb les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de 
manifest els següents incompliments de la normativa vigent: 

- Les instruccions de contractació no estableixen les directrius o criteris per a 
l’avaluació d’ofertes, de manera que es faça efectiu i quede garantit que els 
contractes siguen adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3”. 

- Les instruccions no regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació, els quals comporten l’exigència d’una descripció no 
discriminatòria de l’objecte del contracte i la igualtat d’accés per als operadors 
econòmics dels estats membres de la Unió Europea. 

- El termini mínim establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions –3 dies 
per als contractes de subministraments i serveis i 5 per als contractes d’obres– és 
indeterminat i no resulta suficient i compatible amb una adequada aplicació del 
principi de transparència. 

 
Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per aquesta 
Entitat, hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies que ha de satisfer el contracte. 

- En les instruccions de contractació s’haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta, fent referència a l’article 146 i següents de l’LCSP. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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6. AJUNTAMENT D’ALCOI 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha resolt els 
incompliments de la normativa vigent que es va posar de manifest en l’informe realitzat 
en l’exercici de 2010: 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

- En l’expedient revisat, en el seu perfil de contractant, no consta pròpiament 
l’anunci de licitació, tal com estableix l’article 126.4 de l’LCSP, ni la resolució 
d’adjudicació, tal com considera l’article 138.1 de l’LCSP. 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 
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7. AJUNTAMENT DE BENIDORM I LES ENTITATS QUE EN DEPENEN 

7.1 Ajuntament de Benidorm 

En la fiscalització realitzada, hem comprovat que l’Entitat s’ha adherit a la plataforma 
de contractació de la Generalitat i ha esmenat els incompliments rellevants de la 
normativa vigent posats de manifest en l’informe de 2010, implementant, al mateix 
temps, les recomanacions recollides en aquest Informe. 

7.2 Organismes autònoms dependents de l’Ajuntament de Benidorm 

En els seus dos organismes dependents: Fundació Municipal de l’Habitatge i Fundació 
Pública de Festejos Verge del Sufragi i Sant Jaume, les comprovacions efectuades han 
posat de manifest que no han resolt l’incompliment rellevant de la normativa vigent que 
es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010. 

En concret, l’Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni es troba 
integrada en la de l’Ajuntament tal i com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, 
no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, raó per la qual incompleix 
l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

D’altra banda, reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al 
fet que la denominació de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, 
atenent el que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002 de Fundacions, de caràcter bàsic 
i d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació. 
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8. AJUNTAMENT D’ELDA I LES ENTITATS QUE EN DEPENEN 

8.1 Ajuntament d’Elda 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment de la normativa vigent que es va posar de manifest en l’informe realitzat 
en l’exercici de 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

8.2 Organismes autònoms dependents de l’Ajuntament d’Elda 

En els seus dos organismes dependents: Escola Universitària de Relacions Laborals i 
Institut de Desenvolupament Local i Serveis Administratius, hem comprovat que no han 
resolt l’incompliment rellevant de la normativa vigent que es va posar de manifest en 
l’informe realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al fet que l’Entitat no difon el perfil del 
contractant ni en la seua pàgina web ni en la de l’Ajuntament que en depén. Per tant, no 
ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, raó per la qual incompleix 
l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

D’altra banda, en el seu tercer organisme autònom, denominat Institut de Serveis 
Socials, hem comprovat que no ha resolt l’incompliment rellevant de la normativa 
vigent que es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al 
fet que l’Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni es troba integrada 
en la de l’Ajuntament tal i com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, no ofereix 
cap contingut específic de caràcter contractual, raó per la qual incompleix l’article 42.1 
de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

8.3 Empresa Municipal Urbanitzacions d’Elda, SA 

En la revisió efectuada, en relació amb el perfil del contractant, que està ubicat en la seu 
electrònica de l’Ajuntament que en depén, no figura cap informació contractual. 

En relació amb les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de 
manifest els incompliments de la normativa vigent que no han sigut resolts per l’Entitat 
i que es van posar de manifest en l’informe realitzat en 2010: 
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- Les instruccions no regulen la publicitat de les licitacions i de les adjudicacions 
i, per tant, no es garanteix suficientment l’aplicació del principi de publicitat, tal 
com exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

- En les instruccions no es regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació, que comporten l’exigència d’una descripció no discriminatòria de 
l’objecte del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats 
membres de la Unió Europea i no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors que han de ser resoltes per l’Entitat, 
hem de reiterar les recomanacions que van ser expressades en l’informe realitzat en 
2010: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les aprova per raons de seguretat jurídica i atenent el principi 
de transparència. 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies per satisfer en el contracte. 

- En les instruccions de contractació s’haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta, 
fent referència a l’article 146 i següents de l’LCSP. 

8.4 Empresa Municipal d’Informació d’Elda, SA i Iniciatives d’Elda, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que va ser posat de manifest en l’informe realitzat en 
2010, relatiu al fet que les dues entitats locals no han aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, i això és obligatori, ja que es tracta 
d’entitats que tenen als efectes de la dita norma, la consideració de poder adjudicador 
que no és Administració pública. 

Per tant, en els seus contractes no subjectes a regulació harmonitzada, no queda 
adequadament garantit el compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria 6a de l’LCSP i en absència 
de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les normes 
aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 
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9. AJUNTAMENT D’ELX I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

9.1 Ajuntament d’Elx 

En la fiscalització realitzada del perfil de contractant, hem comprovat que l’Entitat 
acompleix la normativa jurídica d’aplicació i ha implementat les recomanacions posades 
de manifest en l’informe de fiscalització realitzat en l’exercici de 2010. 

9.2 Institut Municipal de Turisme d’Elx 

En la fiscalització realitzada, s’ha posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que va ser expressat en l’informe realitzat en 2010, 
relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta 
amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

9.3 Iniciatives i Transports d’Elx, SA 

En la revisió efectuada s’ha posat de manifest que el sistema informàtic que suporta el 
perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma 
fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com 
preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els 
requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de la circumstància anterior, recomanem que els documents 
publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament per a millorar les 
garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 

En el marc de la fiscalització realitzada i en relació amb les instruccions de contractació 
s’ha posat de manifest l’incompliment de la normativa vigent relatiu al fet que el termini 
establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions es considera insuficient i 
incompatible amb una adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de la circumstància anterior, que ha de ser resolta per l’Entitat, 
recomanem que, per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència, en 
les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o electrònica 
de qui les aprova. 
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9.4 Aigües i Sanejament d’Elx, SA 

En la revisió efectuada s’ha posat de manifest que el sistema informàtic que suporta el 
perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma 
fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com 
preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, raó per la qual no s’acompleixen els 
requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de la circumstància anterior, recomanem que els documents 
publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament per a millorar les 
garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 

S’ha comunicat que el dia 21 de juliol de 2011 l’Entitat ha aprovat noves instruccions 
de contractació, i de l’anàlisi realitzada, hem vist la necessitat d’efectuar les 
recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les aprova per raons de seguretat jurídica i atenent el principi 
de transparència. 

- Hi hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de seguir per a 
justificar les necessitats prèvies per satisfer en el contracte. 

- Regular de forma expressa les excepcions per raons d’urgència i d’altres, el 
procediment de modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les 
pròrrogues. 

9.5 Manteniment d’Espais Verds d’Elx, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els 
incompliments rellevants de la normativa vigent següents, que van ser indicats en 
l’informe realitzat en 2010: 

- L’Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni està integrada en 
la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, no 
ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, per la qual cosa 
incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, i això és obligatori, ja que es 
tracta d’una entitat que té als efectes de la dita norma, la consideració de poder 
adjudicador que no és Administració pública. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual de l’Entitat no està assegurada 
la transparència i l’accés públic a la informació i que en els seus contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment efectiu dels 
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principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria 6a de l’LCSP i en absència 
de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les normes 
aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

9.6 Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA 

En la revisió efectuada s’ha posat de manifest que el sistema informàtic que suporta el 
perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma 
fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com 
preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, raó per la qual no s’acompleixen els 
requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

L’Entitat ha comunicat que el dia 31 de gener de 2011 va aprovar unes noves 
instruccions de contractació i, una vegada analitzades, s’han posat de manifest els 
incompliments de la normativa vigent següents: 

- No regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions, de manera que 
no es garanteix l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 175 
de l’LCSP. 

- Consideren determinats supòsits en què no s’apliquen els principis de publicitat i 
concurrència, que són de caràcter obligatori, d’acord amb el que estableix 
l’article 175 de l’LCSP. 

- No regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporten l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i no discriminació informativa als licitadors. 

- El termini establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions es considera 
insuficient i incompatible amb una adequada aplicació del principi de 
transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per l’Entitat, 
recomanem que en les instruccions de contractació s’haurien de regular de forma 
expressa les excepcions per raons d’urgència i d’altres, així com els supòsits en què es 
limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta, d’acord amb l’article 146 i 
següents de l’LCSP. 
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10. AJUNTAMENT D’ORIOLA I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

10.1 Ajuntament d’Oriola 

En la fiscalització realitzada, s’ha posat de manifest que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment rellevant de la normativa vigent que va ser expressada en l’informe 
realitzat en 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

10.2 Societats de capital dependents de l’Ajuntament d’Oriola 

En les seues tres societats de capital dependents: Urbanitzadora i Promotora Polígon 
Industrial Puente Alto, SL, Integració Laboral Discapacitats Oriola, SL i Oriola 
Cultural, SL, les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt 
els incompliments rellevants de la normativa vigent següents que es van posar de 
manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010. 

- Les entitats no disposen de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni es troba 
integrada en la de l’Ajuntament tal i com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. 
Per tant, no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, raó per la 
qual incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

- No tenim constatació que els seus òrgans competents hagen aprovat les 
instruccions de contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, i això és 
obligatori, ja que es tracta d’entitats que tenen als efectes de la dita norma, la 
consideració de poder adjudicador que no és Administració pública. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual de les entitats no està 
assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació, i que en els seus contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria 6a de l’LCSP i en absència 
de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les normes 
aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 
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11. AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG I ENTITATS QUE 
EN DEPENEN 

11.1 Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem comprovat que l’Entitat no ha resolt els 
incompliments de la normativa vigent següents que van ser manifestats en l’informe 
realitzat en 2010: 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

- En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
de contractant de l’Ajuntament, hem observat que no conté pròpiament l’anunci 
de licitació ni la resolució d’adjudicació del contracte, contravenint el que 
estableixen els articles 126.4 i 138.1, respectivament, de l’LCSP. 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

11.2 Organismes autònoms dependents de l’Ajuntament de Sant Vicent del 
Raspeig 

En els dos organismes dependents: Conservatori de Música i Dansa, i Patronat 
Municipal de Jubilats i Pensionistes, les comprovacions efectuades han posat de 
manifest que no s’ha resolt l’incompliment rellevant de la normativa vigent que figura 
en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al fet que les entitats no disposen de 
pàgina web o seu electrònica pròpia, ni es troba integrada en la de l’Ajuntament tal i 
com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, no ofereix cap contingut específic de 
caràcter contractual, raó per la qual incompleixen en l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 
15.1 i de l’LAECV. 

D’altra banda, en els seu tercer organisme dependent, denominat Patronat Municipal 
d’Esports de Sant Vicent del Raspeig, hem comprovat que no s’ha resolt l’incompliment 
de la normativa vigent que figura en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al 
fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, raó per 
la qual no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 
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En la revisió efectuada de l’organisme autònom indicat adés, hem confirmat la 
necessitat de reiterar la recomanació relativa a la conveniència que els documents 
publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a millorar les 
garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics. 

11.3 Entitat Pública Empresarial Sant Vicent Comunicació 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que el sistema informàtic que el 
suporta no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment 
d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 
42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a 
garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

Hem revisat les instruccions de contractació aprovades i, una vegada analitzades, hem 
trobat els incompliments rellevants de la normativa vigent següents: 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors, difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, al qual remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
l’Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar la signatura hològrafa o electrònica de qui 
les aprova. 

- En les instruccions de contractació s’hauria de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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12. AJUNTAMENT DE TORREVELLA I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Ajuntament i els dos 
organismes autònoms que en depenen: Institut Municipal de Cultura de Torrevella i el 
Patronat d’Havaneres i Polifonia, no han resolt l’incompliment de la normativa vigent 
que figura en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al fet que el sistema 
informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el dispositiu que permeta 
acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, raó per la qual no 
s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Tant per a l’Ajuntament com per als seus dos organismes autònoms dependents, 
reiterem la recomanació relativa a la conveniència que els documents publicats en el 
perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a millorar les garanties previstes 
en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics. 
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13. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT I ENTITATS QUE EN 
DEPENEN 

13.1 Diputació Provincial d’Alacant 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment rellevant de la normativa vigent que va ser expressada en l’informe 
realitzat en 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

Es dóna la circumstància que l’Entitat està donada d’alta en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. No obstant això, hem comprovat que en la dita 
plataforma no figuren les licitacions que sí que es difonen per mitjà del perfil del 
contractant de la seua seu electrònica, raó per la qual recomanem que s’esmene aquesta 
inconsistència. 

13.2 Institut de Cultura Juan Gil-Albert 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Institut no ha resolt els 
següents incompliments de la normativa vigent que van ser expressats en l’informe 
realitzat en 2010: 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

- En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
del contractant de l’Institut, hem comprovat que no conté pròpiament l’anunci de 
licitació ni la resolució d’adjudicació del contracte, tal com exigeixen els articles 
126.4 i 138.1, respectivament, de l’LCSP. 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 
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13.3 Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que el Patronat no ha resolt els següents 
incompliments de la normativa vigent que van ser expressats en l’informe realitzat en 
2010: 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

- En l’expedient de contractació revisat, no consta la resolució d’adjudicació 
prevista en l’article 138.1 de l’LCSP. 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

13.4 Institut de la Família Doctor Pedro Herrero  

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que l’Institut no ha resolt el 
següent incompliment de la normativa vigent que va ser expressat en l’informe realitzat 
en 2010, relatiu al fet que l’Institut no difon el seu perfil del contractant ni en la seua 
pàgina web ni en la de la Diputació Provincial de què depén. Per tant, no ofereix cap 
contingut específic de caràcter contractual, raó per la qual incompleix l’article 42.1 de 
l’LCSP i l’article 15.1 i, de l’LAECV. 

13.5 Empresa Provincial d’Aigües Costa Blanca, SA 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que aquesta empresa no ha 
resolt el següent incompliment de la normativa vigent que va ser expressat en l’informe 
realitzat en 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 
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En el marc de la fiscalització realitzada, s’han revisat les noves instruccions de 
contractació aprovades. En l’anàlisi realitzada s’han posat de manifest els següents 
incompliments rellevants de la normativa vigent: 

- No es regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions de manera que 
no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 
175 de l’LCSP. 

- Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors, difereixen dels límits establits en l’article 122.3 de 
l’LCSP, a què remet l’article 23.3. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- El termini establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions s’estableix de 
forma genèrica i indeterminada, fet que resulta insuficient i incompatible amb 
una adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
l’Empresa– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Que en les instruccions figure l’obligació i el procediment que s’ha de seguir per 
a justificar les necessitats prèvies que s’han de satisfer en el contracte. 

- Les instruccions haurien de regular els procediments sense publicitat prèvia per 
raons distintes a la quantia, com ara els supòsits d’urgència i d’altres 
circumstàncies. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració de les 
ofertes. 

13.6 Alacant Natura Xarxa Ambiental Província d’Alacant, SA 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que el sistema informàtic que 
suporta el perfil de contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de 
forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal 
com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els 
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requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En la fiscalització realitzada, s’han revisat les noves instruccions de contractació 
aprovades. En l’anàlisi realitzada s’han posat de manifest els següents incompliments 
rellevants de la normativa vigent: 

- No es regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions de manera que 
no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 
175 de l’LCSP. 

- El termini establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions s’estableix de 
forma genèrica i indeterminada, fet que resulta insuficient i incompatible amb 
una adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
aquesta entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- En les instruccions de contractació s’haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta. 

- Les instruccions haurien de regular els procediments sense publicitat prèvia per 
raons distintes a la quantia, com ara els supòsits d’urgència o altres 
circumstàncies. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes. 

13.7 Geonet Territorial, SA 

En relació amb el perfil de contractant, hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment rellevant de la normativa vigent que vam posar de manifest en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el 
perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma 
fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com 
preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els 
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requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de recomanar de nou la conveniència 
que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament 
per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

En la revisió de les instruccions de contractació, hem comprovat que l’Entitat no ha 
resolt els següents incompliments rellevants de la normativa vigent, posats de manifest 
en l’informe realitzat en 2010: 

- No regulen amb detall els principis d’igualtat i no discriminació que comporta 
l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte, 
igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la Unió 
Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- El termini establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions s’hi estableix 
de manera genèrica i indeterminada, cosa que es considera insuficient i 
incompatible amb una adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
aquesta Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les aprova, per raons de seguretat jurídica i atenent el principi 
de transparència. 

- En les instruccions de contractació s’haurien de regular, de forma expressa, les 
excepcions per raons d’urgència i d’altres, així com els supòsits en què es limite 
el nombre de candidats invitats a presentar una oferta, i fer referència a l’article 
146 i següents de l’LCSP. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

13.8 Fundació de la Comunitat Valenciana MARQ 

En relació amb el perfil de contractant, hem comprovat que el sistema informàtic que 
suporta el perfil de contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de 
forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal 
com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els 
requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada s’ha confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
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millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada, la Fundació ha aprovat noves instruccions de 
contractació. De l’anàlisi realitzada s’han posat de manifest que ha quedat pendent 
d’esmenar l’incompliment rellevant de la normativa vigent, relatiu al fet que el termini 
establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions es considera insuficient i 
incompatible amb una adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Fundació– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les aprova, per raons de seguretat jurídica i atenent el principi 
de transparència. 

- En les instruccions de contractació s’haurien de regular de forma expressa, els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats a presentar una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar més detalladament dels criteris aplicables a la valoració de les ofertes. 
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14. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA  I LES ENTITATS QUE 
 EN DEPENEN 

14.1 Ajuntament de Castelló de la Plana 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment de la normativa vigent que es va posar de manifest en l’informe realitzat 
en l’exercici de 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

14.2 Fundació Municipal de Festes 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
de la normativa vigent que vam expressar en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, 
relatiu al fet que la Fundació no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni està 
integrada en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, 
no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, per la qual cosa incompleix 
l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

D’altra banda, reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al 
fet que la denominació de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, 
atenent el que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic 
i d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació. 

14.3 Patronat Municipal d’Esports de Castelló i Patronat Municipal de Turisme 
de Castelló 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que les dues entitats no han 
resolt l’incompliment de la normativa vigent que es va posar de manifest en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el 
perfil de contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent 
el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 
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En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

14.4 Gestora Urbana Municipal de Castelló, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els 
incompliments rellevants de la normativa vigent que vam expressar en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010: 

- L’Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni està integrada en 
la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, no 
ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, per la qual cosa 
incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, i això és obligatori, ja que es 
tracta d’una entitat que té als efectes de la dita norma, la consideració de poder 
adjudicador que no és Administració pública. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual de l’Entitat no està assegurada 
la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria 6a de l’LCSP i en absència 
de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les normes 
aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 
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15. AJUNTAMENT DE VILA-REAL 

En la fiscalització realitzada del perfil del contractant s’ha comprovat que l’Entitat 
acompleix amb la normativa jurídica aplicable i ha implementat les recomanacions 
posades de manifest en l’informe de fiscalització realitzat en l’exercici 2010. 
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16. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ I LES ENTITATS QUE EN 
DEPENEN 

16.1 Diputació Provincial de Castelló 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat s’ha adherit a la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat i ha esmenat els incompliments posats de manifest en 
l’informe de 2010, i al mateix temps ha implementat adequadament les recomanacions 
expressades en el dit informe. 

16.2 Organismes autònoms dependents de la Diputació Provincial de Castelló 

Els quatre organismes autònoms dependents: Institut de Promoció Ceràmica, Patronat 
Escola Taurina, Patronat Provincial de Turisme Costa “Azahar”, Institut Provincial de 
l’Esport, s’han adherit a la Plataforma de Contractació de la Generalitat i han esmenat 
els incompliments i recomanacions posats de manifest en l’informe de fiscalització 
realitzat en l’exercici 2010. 

El Patronat Escola Taurina no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, encara 
que s’hi troba integrada en la de la Diputació, tal com estableix l’article 10.1 de 
l’LAECV. 

No obstant això, recomanem a tots els dits organismes que en la seua pàgina web 
s’incloga un enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, que és el lloc des 
d’on es difon el perfil del contractant. 

16.3 VICASDI, SAU 

En relació amb el perfil de contractant, hem comprovat que aquesta Entitat no figura en 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat i que en la seua seu electrònica no 
ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, raó per la qual incompleix 
l’article 42.1 de l’LCSP. Per tant, en l’activitat contractual d’aquesta Entitat no està 
assegurada la transparència i l’accés públic a la informació. 

En relació amb les instruccions de contractació que han sigut facilitades però que no 
figuren difoses en Internet, de l’anàlisi realitzada, s’ha posat de manifest que queda 
pendent d’esmenar l’incompliment de la normativa vigent relatiu al fet que el termini 
establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions es considera insuficient i 
incompatible amb una adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– recomanem que en les instruccions hauria de constar, de forma expressa, la 
signatura hològrafa o electrònica per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de 
transparència. 
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17. AJUNTAMENT DE GANDIA I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

17.1 Ajuntament de Gandia 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat no ha resolt 
l’incompliment de la normativa vigent que es va posar de manifest en l’informe realitzat 
en l’exercici de 2010, relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

17.2 Alfons el Vell 

Aquest organisme autònom, des de l’entrada en vigència de l’LCSP, no ha convocat cap 
licitació. En aquest sentit, hem comprovat que en el perfil del contractant de la seu 
electrònica de l’Ajuntament figura el seu perfil propi, sense que s’hi haja incorporat cap 
licitació. 

17.3 Pare Leandro Calvo i Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs Locals 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que vam expressar en l’informe realitzat en l’exercici 
de 2010, relatiu al fet de no disposar de pàgina web o seu electrònica pròpia, tal com 
estableix l’article 10.1 de l’LAECV. 

No obstant això, hem comprovat que en el perfil del contractant de la seu electrònica de 
l’Ajuntament figura el perfil propi per a aquests organismes autònoms, sense que s’hi 
haja incorporat cap licitació. 

17.4 Agència d’Habitatge i Urbanisme de Gandia SL 

En relació amb el perfil del contractant que està ubicat en la seu electrònica de 
l’Ajuntament del qual depén, hem comprovat un incompliment de la normativa vigent 
relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta 
amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 
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Pel que fa a les instruccions de contractació, en la revisió efectuada s’han posat de 
manifest els següents incompliments de la normativa vigent que no han sigut resolts per 
aquesta Entitat i que es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- Les instruccions no regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de 
l’objecte del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats 
membres de la Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
aquesta Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents que ja vam posar de 
manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes 
que en les instruccions estan ressenyats de manera molt general. 

17.5 GANDIA PROTUR, SL 

En relació amb el perfil del contractant, que està ubicat en la seu electrònica de 
l’Ajuntament del qual depén, hem comprovat que no mostra cap licitació. 

En relació amb les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de 
manifest el següent incompliment de la normativa vigent, que no ha sigut resolt per 
aquesta Entitat i que es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, 
relatiu al fet que les instruccions no regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte 
del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents que ja vam posar de manifest en 
l’informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 
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- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes 
que en les instruccions estan ressenyats de manera molt general. 

17.6 Iniciatives Públiques de Gandia, SA 

En relació amb el perfil del contractant que està ubicat en la seu electrònica de 
l’Ajuntament del qual depén, hem comprovat un incompliment de la normativa vigent 
relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta 
amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En relació amb les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de 
manifest el següent incompliment de la normativa vigent, que no ha sigut resolt per 
aquesta Entitat i que es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, 
relatiu al fet que les instruccions no regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte 
del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents que ja vam posar de manifest en 
l’informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes 
que en les instruccions estan ressenyats de manera molt general. 

17.7 Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, SL 

En la revisió efectuada, hem comprovat que aquesta Entitat no disposa de pàgina web o 
seu electrònica pròpia, ni està integrada en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 
10.1 de l’LAECV. El seu perfil de contractant es difon en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de què depén. 

En relació amb el perfil del contractant hem comprovat un incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En relació amb les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de 
manifest el següent incompliment de la normativa vigent, que no ha sigut resolt per 
aquesta Entitat i que es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, 
relatiu al fet que les instruccions no regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte 
del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents que ja vam posar de manifest en 
l’informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes 
que en les instruccions estan ressenyats de manera molt general. 

17.8 Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL 

En la revisió efectuada, hem comprovat que aquesta Entitat no disposa de pàgina web o 
seu electrònica pròpia, ni està integrada en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 
10.1 de l’LAECV. El seu perfil de contractant es difon en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de què depén. 

En relació amb el perfil del contractant hem comprovat que el sistema informàtic que 
suporta el perfil de contractant no compta amb el dispositiu que permeta acreditar de 
forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal 
com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els 
requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

Amb independència de l’anterior circumstància recomanem que els documents publicats 
en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics publicats. 

Hem comprovat que l’Entitat ha aprovat unes noves instruccions de contractació, en 
data 29 de juliol de 2010. En l’anàlisi realitzada s’ha posat de manifest l’incompliment 
de la normativa vigent relatiu al fet que no es regulen detalladament els principis 
d’igualtat i no discriminació que comporta l’exigència d’una descripció no 
discriminatòria de l’objecte del contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics 
dels estats membres de la Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents:  

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les aprova per raons de seguretat jurídica i atenent el principi 
de transparència. 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies que s’han de satisfer en el contracte. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular, de forma expressa, les 
excepcions per raons d’urgència i d’altres, i el procediment de modificació dels 
contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes 
que en les instruccions estan ressenyats de manera molt general. 
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18. AJUNTAMENT DE PATERNA I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

18.1 Ajuntament de Paterna 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat, seguint la recomanació de la 
Sindicatura de Comptes difon exclusivament el seu perfil de contractant mitjançant la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat i ha esmenat els incompliments rellevants 
posats de manifest en  l’informe de 2010, i al mateix temps ha implementat les diverses 
recomanacions expressades en el dit informe. 

18.2 Aigües Municipals de Paterna, SA 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat l’incompliment de la normativa 
vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la 
difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les instruccions de contractació 
aprovades. De l’anàlisi realitzada, hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

18.3 Desenvolupament Local de Paterna, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els següents 
incompliments rellevants de la normativa vigent que vam expressar en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010: 

- La pàgina web d’aquesta Entitat no inclou el seu perfil de contractant ni aquest 
s’ofereix en la seu electrònica de l’Ajuntament del qual depén, per la qual cosa 
incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 10.1 de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser 
administracions públiques, hi és obligatori, ja que es tracta d’entitats que tenen 
als efectes de la dita norma la consideració de poders adjudicadors. 
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Per tant, amb les circumstàncies expressades, podem afirmar que en l’activitat 
contractual d’aquesta Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació, i que en els seus contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, no 
queda adequadament garantit el compliments dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria sisena de l’LCSP, 
en absència de dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

18.4 Societat Urbanística Municipal de Paterna, SA  

En la revisió efectuada del perfil del contractant, hem confirmat la necessitat de reiterar 
la recomanació relativa a la conveniència que els documents publicats en el perfil de 
contractant siguen firmats electrònicament per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que aquesta Entitat ha modificat 
les seues instruccions de contractació en data 25 de juliol de 2011. De l’anàlisi 
efectuada, cal reiterar l’incompliment rellevant de la normativa vigent relatiu al fet que 
no es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que comporten 
l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte, igualtat 
d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la Unió Europea i no 
discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents que ja vam posar de manifest en 
l’informe realitzat en l’exercici de 2010: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

18.5 Gestió i Serveis de Paterna, SLU 

En la revisió efectuada en relació amb el perfil del contractant, hem confirmat la 
necessitat de recomanar la conveniència que els documents publicats en el perfil de 
contractant siguen firmats electrònicament per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les instruccions de contractació 
aprovades. De l’anàlisi realitzada, hem d’efectuar les recomanacions següents: 
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- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits. 
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19. AJUNTAMENT DE SAGUNT I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

19.1 Ajuntament de Sagunt 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que l’Entitat difon el seu perfil de 
contractant mitjançant la Plataforma de Contractació de la Generalitat, ha esmenat els 
incompliments rellevants posats de manifest en l’informe de 2010, i al mateix temps ha 
implementat les diverses recomanacions expressades en el dit informe. 

19.2 Consell Local Agrari 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que aquesta Entitat difon el seu perfil de 
contractant mitjançant la Plataforma de Contractació de la Generalitat, ha esmenat els 
incompliments rellevants posats de manifest en  l’informe de 2010, i al mateix temps ha 
implementat les diverses recomanacions expressades en el dit informe. 

19.3 Gestió de Sagunt, SA 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat l’incompliment de la normativa 
vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la 
difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que aquesta entitat ha modificat 
les seues instruccions de contractació en data 11 de març de 2011. De l’anàlisi 
efectuada, s’han posat de manifest els següents incompliments de la normativa vigent: 

- No es regulen els procediments de publicitat de les licitacions i de les 
adjudicacions, de manera que no queda garantida l’aplicació del principi de 
publicitat que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en què no s’apliquen els 
principis de publicitat i concurrència, que són de caràcter obligatori en virtut del 
que estableix l’article 175.a de l’LCSP. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporten l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i no discriminació informativa als licitadors. 
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- Les instruccions de contractació no determinen de forma clara i prèvia l’òrgan al 
qual, si escau, correspon efectuar la proposta d’adjudicació, fet que afecta a 
l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

- Les instruccions de contractació no regulen amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
aquesta Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies que s’han de satisfer en el contracte. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració d’ofertes. 
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20. AJUNTAMENT DE TORRENT I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

20.1 Ajuntament de Torrent 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que no s’ha resolt l’incompliment de la 
normativa vigent posat de manifest en l’informe de 2010, relatiu al fet que el sistema 
informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta 
acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no 
s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

20.2 Fundació Esportiva Municipal Torrent 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que persisteix l’incompliment 
de la normativa vigent posat de manifest en l’informe de 2010, relatiu al fet que el 
sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el dispositiu que 
permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la 
informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual 
cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de reiterar la recomanació relativa a 
la conveniència que els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte 
a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

D’altra banda, reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al 
fet que la denominació de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, 
atenent el que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002 de Fundacions, de caràcter bàsic 
i d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació. 

20.3 L’Auditori de Torrent 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que vam expressar en l’informe realitzat en l’exercici 
de 2010, relatiu al fet que no difon el seu perfil del contractant ni en la seua pàgina web 
ni en la de l’Ajuntament de què depén. Per tant, no ofereix cap contingut específic de 
caràcter contractual i incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

20.4 Consell Agrari Municipal 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que vam expressar en l’informe realitzat en l’exercici 
de 2010, relatiu al fet que aquesta Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica 
pròpia, ni es troba integrada en la de l’Ajuntament de què depén, tal com estableix 
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l’article 10.1 de l’LAECV. Per tant, no ofereix cap contingut específic de caràcter 
contractual i incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

20.5 Aigües de l’Horta, SA 

En relació amb el perfil de contractant, a la data de revisió, no existien procediments en 
curs, raó per la qual no hem pogut comprovat si el sistema informàtic que suporta el 
perfil de contractant  compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, ni si s’acompleixen els requisits legals per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En el mateix sentit, tampoc no hem pogut comprovar si els documents publicats en el 
perfil de contractant estan signats electrònicament per a millorar les garanties previstes 
en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les instruccions de contractació 
aprovades. De l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest els següents incompliments 
de la normativa vigent: 

- No es regulen els procediments de publicitat de les adjudicacions, de manera que 
no queda garantida l’aplicació del principi de publicitat que requereix l’article 
175 de l’LCSP. 

- No es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporten l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte i no discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors –que haurien de ser resoltes per 
aquesta Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura hològrafa o 
electrònica de qui les aprova per raons de seguretat jurídica i atenent el principi 
de transparència. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

20.6 Nous Espais Torrent, SAU 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que el sistema informàtic que 
suporta el perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de 
forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal 
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com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els 
requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les instruccions de contractació que 
van ser modificades en data 11 de març de 2011. De l’anàlisi efectuada, s’ha comprovat 
que sols resulta necessari recomanar que en les instruccions de contractació caldria 
regular, de forma expressa, els supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats 
que han de presentar una oferta. 

20.7 Recaptació de Torrent, SAU 

En relació amb el perfil de contractant, a la data de revisió, no existien procediments 
publicats, raó per la qual no hem pogut comprovat si el sistema informàtic que suporta 
el perfil de contractant  compta amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent 
el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, ni si s’acompleixen els requisits legals per a garantir 
fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En el mateix sentit, tampoc no hem pogut comprovar si els documents publicats en el 
perfil de contractant estan signats electrònicament per a millorar les garanties previstes 
en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents 
electrònics. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les noves instruccions de 
contractació que van ser aprovades en data 28 de març de 2011. De l’anàlisi efectuada, 
hem de posar de manifest l’incompliment de la normativa vigent relatiu al fet que no es 
regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que comporten 
l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte i no 
discriminació informativa als licitadors. 

Amb independència de la circumstància anterior –que hauria de ser resolta per aquesta 
Entitat– hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies que s’han de satisfer en el contracte. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta. 
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- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 
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21. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I ENTITATS QUE EN DEPENEN 

21.1 Ajuntament de València 

En relació amb el perfil del contractant, l’Entitat no ha resolt l’incompliment de la 
normativa vigent posat de manifest en l’informe de 2010, relatiu al fet que el sistema 
informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un dispositiu que permeta 
acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no 
s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

21.2 Consell Agrari Municipal 

En relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que es troba ubicat en la seu 
electrònica de l’Ajuntament juntament amb el seu perfil de contractant. Per tant, igual 
que ocorre amb el perfil del contractant de l’Ajuntament de què depén, no s’ha resolt 
l’incompliment de la normativa vigent, posat de manifest en l’informe de 2010, relatiu 
al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb el 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la 
qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En el mateix sentit, les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha 
resolt l’incompliment de la normativa vigent expressat en l’informe de 2010, relatiu al 
fet que aquesta Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni està 
integrada en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. 

21.3 Fundació Esportiva Municipal de València, Fundació Municipal Escola de 
Jardineria i Paisatge i Fundació Municipal de Cine 

En el mateix sentit comentat en relació amb el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
què depenen, aquestes entitats no han resolt l’incompliment de la normativa vigent 
relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta 
amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de 
l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

D’altra banda, reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al 
fet que la denominació dels tres organismes autònoms inclou el terme “fundació” quan, 
atenent el que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic 
i d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació. 
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21.4 Fundació Municipal de Parcs i Jardins Singulars 

En el mateix sentit comentat en relació amb el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
què depén, aquesta Entitat no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent relatiu al 
fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la 
qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
rellevant de la normativa vigent que vam expressar en l’informe realitzat en l’exercici 
de 2010, relatiu al fet que aquesta Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica 
pròpia, ni es troba integrada en la de l’Ajuntament de què depén, tal com estableix 
l’article 10.1 de l’LAECV. 

D’altra banda, reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al 
fet que la denominació de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, 
atenent el que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic 
i d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació. 

21.5 Junta Central Fallera 

En el mateix sentit comentat en relació amb el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
què depén, aquesta Entitat no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent relatiu al 
fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la 
qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

21.6 Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València 

En el mateix sentit comentat en relació amb el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
què depén, aquesta Entitat no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent relatiu al 
fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la 
qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 
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21.7 Universitat Popular 

En el mateix sentit comentat en relació amb el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
què depén, aquesta Entitat no ha resolt l’incompliment de la normativa vigent relatiu al 
fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un 
dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública 
de la informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la 
qual cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el 
termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

21.8 Patronat d’Habitatges per a Funcionaris Municipals 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’ha resolt l’incompliment 
de la normativa vigent que vam expressar en l’informe realitzat en l’exercici de 2010, 
relatiu al fet que aquesta Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni es 
troba integrada en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. Per 
tant, no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual i incompleix l’article 
42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

21.9 Televisió Digital Municipal de València, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els següents 
incompliments rellevants de la normativa vigent que vam expressar en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010: 

- La pàgina web d’aquesta entitat no inclou el seu perfil del contractant ni aquest 
ofereix la seu electrònica de l’Ajuntament de què depén, raó per la qual 
incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 10 de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser 
Administració pública, hi és obligatori, ja que es tracta d’entitats que tenen als 
efectes de la dita norma la consideració de poders adjudicadors. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual d’aquesta Entitat no està 
assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria sisena de l’LCSP i en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 
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21.10 Empresa Municipal de Transports de València, SA 

En relació amb el perfil del contractant, s’ha posat de manifest l’incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

Pel que fa a les instruccions de contractació, les comprovacions efectuades han posat de 
manifest que no s’ha resolt l’incompliment rellevant de la normativa vigent –que ja va 
ser indicat en l’informe realitzat en 2010–, que no tenim constatació que l’òrgan 
competent haja aprovat les instruccions de contractació previstes en l’article 175 de 
l’LCSP, ja que tot i no ser Administració pública, hi és obligatori, perquè es tracta 
d’entitats que tenen als efectes de la dita norma la consideració de poders adjudicadors. 

Per tant, amb les circumstàncies expressades, podem afirmar que en l’activitat 
contractual d’aquesta Entitat no està assegurada la transparència i l’accés públic a la 
informació, i que en els seus contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, no 
queda adequadament garantit el compliment dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria sisena de l’LCSP, 
en absència de dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

21.11 Actuacions Urbanes de València, SA 

Hem revisat el perfil del contractant i les instruccions de contractació aprovades. De 
l’anàlisi efectuada i, quant a les instruccions de contractació, cal fer les recomanacions 
següents: 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies que s’han de satisfer en el contracte. 

- Les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa les 
excepcions per raons d’urgència i d’altres, així com els supòsits en què es limite 
el nombre de candidats invitats que han de presentar una oferta, fent referència a 
l’article 146 i següents de l’LCSP. 
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- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

21.12 Mercavalència, SA 

En relació amb el perfil del contractant, s’ha posat de manifest l’incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

Hem revisat les instruccions de contractació modificades i de l’anàlisi efectuada, cal fer-
ne les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria figurar de forma expressa l’òrgan que les ha 
aprovades, la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de 
seguretat jurídica i atenent el principi de transparència. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

21.13 Fundació José Martí Soler 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els següents 
incompliments rellevants de la normativa vigent que vam expressar en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010: 

- Aquesta Entitat no disposa de pàgina web o seu electrònica pròpia, ni està 
integrada en la de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 10.1 de l’LAECV. 
Per tant, no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, per la qual 
cosa incompleix l’article 42.1 de l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser 
Administració pública, hi és obligatori, perquè es tracta d’entitats que tenen, als 
efectes de la dita norma, la consideració de poders adjudicadors. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual d’aquesta Entitat no està 
assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
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efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria sisena de l’LCSP i en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

21.14 Fundació “VALÈNCIA, ESCENA OBERTA” per al teatre, la música i la 
dansa de la Comunitat Valenciana 

En relació amb el perfil del contractant, s’ha posat de manifest l’incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

Pel que fa a les instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de manifest 
els següents incompliments rellevants de la normativa vigent que no han sigut resolts 
per aquesta Entitat i que ja van ser indicats en l’informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions consideren determinats supòsits en què no s’apliquen els 
principis de publicitat i concurrència, que són de caràcter obligatori en virtut del 
que estableix l’article 175 a de l’LCSP. 

- Les instruccions de contractació no determinen de forma clara i prèvia, l’òrgan 
al qual correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del contracte, 
fet que afecta l’aplicació efectiva del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per aquesta 
Entitat, hem de reiterar les recomanacions següents que ja van ser indicades en 
l’informe realitzat en 2010: 

- Les instruccions hauria figurar de forma expressa l’òrgan que les ha aprovades, 
la data d’aprovació i la signatura hològrafa o electrònica per raons de seguretat 
jurídica i atenent el principi de transparència. 

- En les instruccions de contractació haurien de regular de forma expressa les 
excepcions per raons d’urgència i d’altres, així com els supòsits en què es limite 
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el nombre de candidats invitats que han de presentar una oferta, fent referència a 
l’article 146 i següents de l’LCSP. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues. 

- En les instruccions hauria de figurar una menció expressa a la normativa 
específica d’aplicació i als principis bàsics de la contractació. 

- Fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la valoració de les 
ofertes, ja que en les instruccions estan expressats de manera molt general. 
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22. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LES ENTITATS QUE EN 
DEPENEN 

22.1 Patronat Provincial de Turisme València, Terra i Mar 

En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

22.2 Gestió Integral de Residus, SA 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els següents 
incompliments rellevants de la normativa vigent que vam expressar en l’informe 
realitzat en l’exercici de 2010: 

- Aquesta Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, ja que 
no difon el seu perfil de contractant ni en la seua pàgina web ni en la de la 
Diputació Provincial de què depén, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de 
l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser 
Administració pública, hi és obligatori, perquè es tracta d’entitats que tenen, als 
efectes de la dita norma, la consideració de poders adjudicadors. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual d’aquesta Entitat no està 
assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria sisena de l’LCSP i en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

22.3 Empresa General Valenciana de l’Aigüa, SA 

En relació amb el perfil del contractant, s’ha posat de manifest l’incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 
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En la revisió efectuada, hem confirmat la necessitat de recomanar la conveniència que 
els documents publicats en el perfil de contractant siguen firmats electrònicament per a 
millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents electrònics. 

Aquesta Entitat ha comunicat que va derogar les anteriors instruccions de contractació i 
en va aprovar unes noves el dia 16 de juny de 2011. De l’anàlisi realitzada hem posat de 
manifest que s’han esmenat tots els incompliments de la normativa vigent. 

No obstant això, hem vist la necessitat de recomanar que en les instruccions de 
contractació figure l’obligació i el procediment que s’ha de seguir per a justificar les 
necessitats prèvies a satisfer en el contracte. 

22.4 Impuls Econòmic Local, SA 

En relació amb el perfil del contractant, s’ha posat de manifest l’incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant no compta amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada, tal com preveuen els 
articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual cosa no s’acompleixen els requisits legals 
per a garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

Pel que fa a les instruccions de contractació, aquesta Entitat ha esmenat la totalitat dels 
incompliments de la normativa i ha implementat les recomanacions realitzades en 
l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

22.5 Fundació d’Investigació Hospital General Universitari de València 

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que no s’han resolt els següents 
incompliments de la normativa vigent que vam posar de manifest en l’informe realitzat 
en 2010: 

- Aquesta Entitat no ofereix cap contingut específic de caràcter contractual, ja que 
no difon el seu perfil de contractant ni en la seua pàgina web ni en la de la 
Diputació Provincial de què depén, per la qual cosa incompleix l’article 42.1 de 
l’LCSP i l’article 15.1 i de l’LAECV. 

- No tenim constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de 
contractació previstes en l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser 
Administració pública, hi és obligatori, perquè es tracta d’entitats que tenen, als 
efectes de la dita norma, la consideració de poders adjudicadors. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual d’aquesta Entitat no està 
assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
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efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria sisena de l’LCSP i en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 

22.6 Fundació Hospital Reial i General 

Quant al perfil del contractant, hem observat que en la majoria de les licitacions difoses, 
figura un enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat. No obstant això, hem 
comprovat que dites licitacions no figuren posteriorment en la dita plataforma, en el lloc 
destinat a la Diputació Provincial de València, sense que existisca un lloc específic per a 
l’entitat fiscalitzada. 

Per tant, existeix una falta de fiabilitat del seu perfil de contractant per la qual permet 
concloure que en la seua activitat contractual no està assegurada la transparència ni 
l’accés públic a la informació, incomplint l’obligació establida en l’article 42.1 de 
l’LCSP. 

En relació amb les instruccions de contractació, les comprovacions efectuades han posat 
de manifest que no s’ha resolt l’incompliment rellevant de la normativa vigent, que va 
ser posat de manifest en l’informe realitzat en 2010 relatiu al fet que no tenim 
constatació que l’òrgan competent haja aprovat les instruccions de contractació 
previstes en l’article 175 de l’LCSP, ja que tot i no ser Administració pública, hi és 
obligatori, perquè es tracta d’entitats que tenen, als efectes de la dita norma, la 
consideració de poders adjudicadors. 

Per tot això, podem afirmar que en l’activitat contractual d’aquesta Entitat no està 
assegurada la transparència ni l’accés públic a la informació i que en els seus contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada no queda adequadament garantit el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació, ni que s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa. 

En aquest sentit, de conformitat amb la disposició transitòria sisena de l’LCSP i en 
absència de les dites instruccions, l’adjudicació dels contractes s’hauria de regir per les 
normes aplicables als contractes efectuats per les administracions públiques, amb les 
adaptacions establides en l’article 174 de l’LCSP. 
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23. RECOMANACIONS GENERALS 

A fi de millorar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua 
activitat contractual, considerem convenient efectuar les recomanacions següents en 
relació amb el perfil del contractant: 

- El vincle “perfil de contractant”, s’hauria de visualitzar en la pàgina d’inici de 
cada una de les seus electròniques i difondre’s exactament amb el dit nom, així 
com comptar amb un enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, 
per a donar un compliment adequat a l’article 15.i de l’LAEC que estableix 
l’obligatorietat d’incloure el perfil de contractant de manera clara, visible, eficaç 
i accessible. 

- Les entitats que difonguen el perfil de contractant en la seua seu electrònica, 
haurien d’incorporar un dispositiu de registre horari de forma que 
s’acomplisquen els requisits establits en l’LCSP per a garantir de forma fefaent 
la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 
Aquesta circumstància implica necessàriament una autoritat certificadora externa 
que valide la data i l’hora. 

- El perfil de contractant, en el cas de no difondre’s mitjançant la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat ha d’incloure un buscador d’expedients per 
diversos criteris de selecció (licitacions en curs, tipus de contracte i 
procediments de tramitació) que facilite la recerca als usuaris, assignant un codi 
d’identificació a cada expedient que facilite la seua localització. 

- Els documents publicats en el perfil de contractant han de ser signats 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

Pel que fa a les instruccions de contractació, cal dir que la inadequació del seu contingut 
en determinats aspectes du a l’incompliment de la normativa sobre contractació, raó per 
la qual recomanem la necessitat d’esmenar els que són comuns a un nombre elevat 
d’entitats fiscalitzades: 

- L’article 42.2 de l’LCSP obliga a publicar en el perfil de contractant 
l’adjudicació del contracte, fet pel qual és necessari que les instruccions hi 
regulen els procediments, de manera que quede garantida l’aplicació del principi 
de publicitat que requereix l’article 175 de l’LCSP. 

- Cal regular detalladament els principis d’igualtat i no discriminació que 
comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la 
Unió Europea i la no discriminació informativa als licitadors. 

- El principi de transparència exigeix que els terminis concedits per a presentar 
ofertes siguen suficients per a permetre a les empreses realitzar una avaluació 
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adequada i formular les seues ofertes, per la qual cosa establir un termini 
aplicable amb caràcter general no resulta raonable. 

Finalment i també en relació amb les instruccions de contractació, cal ressaltar que 
l’article 13.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, ha 
establit determinades obligacions que han de complir les entitats del sector públic 
autonòmic. 

Si bé aquesta norma no és aplicable al sector local valencià, és recomanable, davant de 
la crisi econòmica actual, que les entitats acomplisquen voluntàriament aquestes 
disposicions, de les quals caldria destacar la relativa al fet que amb caràcter previ a la 
licitació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l’expedient haurà de 
contenir una memòria que justifique detalladament la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, la seua idoneïtat per a satisfer-les, la 
correcta estimació del preu per a l’execució de les prestacions i el procediment escollit 
per a l’adjudicació. 
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24. 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 
per mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l’informe relatiu al Perfil de 
contractant i les instruccions de contractació en el sector públic local valencià. 
Informe especial de seguiment dels informes de fiscalització de l’exercici de 2010, que 
va ser tramés a les respectives entitats perquè, en el termini concedit, si calia, hi 
formularen al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

4) Els informes motivats que s’han emés sobre les dites al·legacions que han servit 
d’antecedent perquè foren estimades o desestimades per aquesta Sindicatura de 
Comptes, s’incorporen com a annex. 
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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 2011 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 22 de desembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 22 de desembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DEL CONTRACTANT I LES INSTRUCCIONS 
DE CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL VALENCIÀ 

INFORME ESPECIAL DE SEGUIMENT DELS INFORMES DE 
FISCALITZACIÓ DE L’EXERCICI DE 2010 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

 

 

I. INTRODUCCIÓ 

En data 24 de novembre de 2011 es va trametre als ajuntaments i les diputacions 
provincials fiscalitzades, l’esborrany de l’informe de fiscalització relatiu a cada un, que 
forma part de l’Informe de Fiscalització sobre el Perfil del Contractant i les Instruccions 
de Contractació en el Sector Públic Local Valencià, d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació per a l’any 2011. 

En el mateix sentit, el dia 25 de novembre de 2011 es va trametre per correu electrònic a 
cada una de les entitats dependents de les citades entitats locals fiscalitzades el dit 
esborrany de l’informe de fiscalització en la part que corresponia a cada una. 

En l’esmentat tràmit hem rebut al·legacions de quatre ajuntaments, divuit organismes 
autònoms, deu societats de capital i una fundació. 

A fi de facilitar la comprensió de l’informe, hem analitzat de manera independent les 
conclusions generals de cada un dels apartats de l’esborrany de l’informe de 
fiscalització i les referides a cada una de les entitats fiscalitzades. En aquest sentit, en 
els supòsits en què es proposa la modificació del dit esborrany, s’ha incorporat un 
annex, en el qual indiquem els paràgrafs que han de ser suprimits o modificats i, si 
escau, la nova redacció que es proposa. 

En el present informe es proposa la modificació dels apartats de l’esborrany de 
l’informe de fiscalització referits a diverses entitats, en uns casos com a conseqüència 
dels escrits d’al·legacions presentats i en altres supòsits, a causa de noves evidències 
obtingudes després d’aprovar el dit esborrany per a corregir una incorrecta referència 
legal a una disposició relativa a les fundacions, o a fi d’homogeneïtzar les conclusions 
de totes les entitats fiscalitzades.  

Tal com ha sigut habitual, hem elaborat el present informe, amb l’objecte que el Consell 
de la Sindicatura de Comptes puga valorar l’escrit d’al·legacions presentat i, si s’escau, 
modificar l’actual redacció de l’Informe Especial de Seguiment dels Informes de 
Fiscalització de l’exercici de 2010 sobre el Perfil del Contractant i les Instruccions de 
Contractació del Sector Públic Local Valencià. 
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II. QUADRES I PARÀGRAFS DE L’APARTAT 4. CONCLUSIONS 
GENERALS AFECTADES PER LES AL·LEGACIONS 

1.- Apartat 4.2, quadre 9 de la pàgina 18 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’entitat local Aigües Municipalitzades d’Alacant. Empresa 
Mixta, comunica que en la seua pàgina web ja s’ha inclòs el perfil de contractant i les 
instruccions de contractació, les quals es difonen en el dit perfil. 

Comentaris: Com a conseqüència de l’al·legació anterior, en el quadre 9, que mostra les 
entitats que no compten amb les instruccions de contractació, s’ha de suprimir la 
referència a aquesta Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa la modificació del quadre 9 de la pàgina 18 de 
l’esborrany de l’Informe, i suprimir la dita Entitat. 

2.- Apartat 4.2, paràgrafs 2n i 5é de la pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: Com a conseqüència de l’al·legació primera, cal modificar els percentatges 
d’incompliment que es mostren en el paràgraf 2n de la pàgina 19 de l’esborrany de 
l’informe, així com el nombre d’entitats que han aprovat les instruccions de contractació 
que s’apleguen en el paràgraf 5é de la pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe: El paràgraf 2n de la pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe 
quedaria amb la redacció següent: “Les entitats en què concorren les circumstàncies 
expressades representen el 39% de les entitats dependents fiscalitzades de la província 
d’Alacant, enfront d’un 61% de l’exercici de 2010; el mateix percentatge del 50% en les 
dependents de la província de Castelló; i un percentatge del 29% de les entitats 
dependents fiscalitzades de la província de València, quan en l’exercici de 2010 
representaven un 54%.” 

En el mateix sentit proposem que el paràgraf 5é de la pàgina 19 de l’esborrany de 
l’Informe quede amb la redacció següent: “En determinades entitats de las 29 que sí que 
han aprovat instruccions de contractació, el seu contingut no garanteix el compliment 
efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat 
i no discriminació per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, ni que 
s’adjudiquen a l’oferta econòmica més avantatjosa, incomplint l’article 175 de l’LCSP. 
Un resum d’aquests incompliments, distingint entre la situació observada en la present 
fiscalització i la de l’exercici anterior, es mostra en els dos quadres següents en funció 
de la província a què pertanyen.”  
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3.- Apartat 4.2, paràgraf 1r i quadre 10 de la pàgina 20 de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: Com a conseqüència de l’al·legació primera, cal modificar el nombre 
d’entitats que tenen aprovades instruccions de contractació de la província d’Alacant, 
així com el nombre dels incompliments dels principis.  

Conseqüències en l’Informe: El paràgraf 1r de la pàgina 20 de l’esborrany de l’Informe 
quedaria amb la redacció següent: “En relació amb les onze entitats de la província 
d’Alacant que tenen aprovades les instruccions de contractació, tenint en compte que 
entre les dues fiscalitzacions, cinc entitats les han aprovades, és el següent.” 

D’altra banda, proposem modificar el quadre 10 de la pàgina 20 de l’esborrany de 
l’Informe, i afegir els incompliments de la normativa vigent evidenciats, en relació amb 
les instruccions de contractació analitzades. 
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III. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
L’AJUNTAMENT D’ALACANT I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS QUE 
EN DEPENEN 

1.- Apartats 5.1 i 5.2, paràgrafs 1r i 4t de la pàgina 22 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament informa que el sistema informàtic del perfil de 
contractant de l’Entitat i els seus organismes autònoms dependents, disposa de permisos 
per als seus usuaris, associa el dispositiu de registre horari als documents publicats que 
indica el moment exacte de l’inici de la difusió pública, bloqueja de forma automàtica 
l’anunci i la informació que s’hi associa i no permet la seua modificació, alteració o 
esborrat, una vegada publicat. Indiquen, per altra part, que les operacions realitzades en 
el sistema són auditades. 

Comentaris: Hem comprovat les circumstàncies indicades en l’escrit d’al·legacions, 
però cal ressaltar que el sistema informàtic que suporte el perfil de contractant ha de 
comptar amb el dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de 
la difusió pública de la informació que s’incloga en el perfil, d’acord amb el que 
estableix l’article 42.3 de l’LCSP. 

A fi de formalitzar el control de còmputs de terminis i determinar l’hora de publicació, 
la publicació de documents electrònics en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat, incorpora un punt centralitzat de certificació de publicacions que permet 
l’acreditació fidedigna de la data i l’hora en què es va efectuar la publicació de la 
informació contractual en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

En el supòsit de les entitats locals, el perfil de contractant de les quals no estiga integrat 
en la Plataforma de la Generalitat, s’exigeix una certificació similar que haurà de ser 
lliurada per una entitat que pot acreditar de forma fefaent que s’ha complit l’obligació 
establida en l’article 42.3 de l’LCSP, circumstància que no s’acompleix en 
l’Ajuntament d’Alacant i els seus organismes autònoms dependents. 

Cal dir que aquesta circumstància es va posar de manifest en l’informe realitzat en l’any 
2010 sobre el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alacant i els seus organismes 
autònoms dependents, i hem comprovat que en l’exercici de 2011 no s’ha resolt. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
  



- 6 - 

IV. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES RESDIDUALS D’ALACANT, SA  

1.- Apartat 5.3, paràgrafs 1r a 5é de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: l’Entitat indica que no té obligació d’elaborar ni publicar 
instruccions de contractació, ja que no es donen els requisits establits en l’LCSP perquè 
es considere que forme part del sector públic, puix que la participació directa o indirecta 
de l’Ajuntament d’Alacant en aquesta societat no és superior al 50% i no ha tramitat, 
fins ara, cap contractació en què hagués d’aplicar la normativa de contractació del sector 
públic. 

L’Entitat té previst, però, aprovar en un pròxim Consell d’Administració unes 
instruccions de contractació que seran publicades en el perfil del contractant de la 
pàgina web. 

Comentaris: Segons la base de dades generals d’entitats locals del Ministeri d’Economia 
i Hisenda, el 50% del capital de l’Entitat correspon a l’Ajuntament d’Alacant i la resta 
al sector privat. El 50% dels membres de Consell d’Administració és nomenat pel sector 
públic i la resta pel sector privat, sense que figure cap informació en relació amb les 
seues fonts de finançament. 

És criteri de la Sindicatura de Comptes considerar que tots els ens subjectes a la 
influència dominant d’una Administració pública o d’un altre poder adjudicador, segons 
l’article 3.3. de l’LCSP, han sigut creats específicament per a satisfer les necessitats 
d’interés general que no tinguen caràcter industrial o mercantil, tret que acrediten la 
concurrència d’aquestes tres condicions: que operen en condicions normals de mercat, 
que tinguen ànim de lucre i que suporten les pèrdues derivades de l’exercici de la seua 
activitat. 

L’Entitat no acredita cap d’aquestes condicions, raó per la qual l’eximirà de ser 
considerada poder adjudicador. No obstant això, tot i que no es donen aquestes 
circumstàncies, és raonable considerar que es tracta d’una entitat del sector públic que 
no és poder adjudicador, per controlar la seua gestió o ser el seu finançament majoritari 
segons el que preveu l’article 3.1.h de l’LCSP, per la qual cosa també estaria obligada a 
aprovar unes instruccions de contractació, d’acord amb l’article 176 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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V. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
MERCALACANT, SA  

1.- Apartat 5.4, paràgraf 6é de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que està recaptant la informació necessària 
d’empreses de serveis informàtics per a instal·lar un dispositiu de certificat de 
publicació de la difusió pública de la informació en el perfil del contractant. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 5.4, paràgraf 7é de la pàgina 23 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que està localitzant aplicacions que permeten 
inserir la signatura electrònica. Fins que aquesta estiga operativa, es posarà la signatura 
hologràfica de qui subscriu i aprova els documents. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 5.4, paràgrafs 1r a 4t de la pàgina 24 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat reprodueix l’apartat de les seues instruccions de 
contractació en què es mostra que sí que es regula la publicitat de les adjudicacions. En 
relació amb les recomanacions sobre les instruccions, hi ha la signatura hològrafa i 
justifiquen que en el procediment simplificat sí que es produeix una regulació expressa 
relativa als supòsits en què es limita el nombre de candidats que han de presentar una 
oferta. 

Comentaris: Hem comprovat que l’únic incompliment indicat en l’esborrany de 
l’Informe ha estat esmenat. Pel que fa a les recomanacions, hem comprovat que la 
signatura hològrafa encara no ha sigut implantada, però sí que hi té lloc la regulació 
expressa en relació a la limitació del nombre de candidats que han de presentar ofertes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir els paràgrafs 1r a 3r de la pàgina 24 
de l’esborrany de l’Informe. 

Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 4t de la pàgina 24 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria redactat així: “En la revisió de les instruccions de contractació, 
cal manifestar que s’han resolt els incompliments de la normativa vigent, i resulta 
necessari reiterar una recomanació que va ser indicada en l’Informe realitzat en 2010, 
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relativa al fet que en les instruccions hauria de constar de forma expressa la signatura 
hològrafa o electrònica de qui les aprova per raons de seguretat jurídica i atenent el 
principi de transparència.”  
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VI. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES 
D’AIGÜES MUNICIPALITZADES D’ALACANT. EMPRESA MIXTA 

1.- Apartat 5.5, paràgrafs 5é a 9é de la pàgina 24 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que malgrat no tenir l’obligació d’elaborar i 
publicar instruccions de contractació, ja que no es donen els requisits establits en 
l’LCSP perquè es considere que forme part del sector públic, per no ser superior al 50% 
la participació directa o indirecta de l’Ajuntament d’Alacant en aquesta societat, d’acord 
amb l’article 3.1.d de l’LCSP, en la reunió del dia 10 de juny de 2008, el Consell 
d’Administració va aprovar unes instruccions de contractació. 

Comentaris: Hem comprovat que segons la base de dades generals d’entitats locals del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, el 50% del capital de l’Entitat correspon a 
l’Ajuntament d’Alacant i la resta al sector privat. El 50% dels membres de Consell 
d’Administració és nomenat pel sector públic i la resta pel sector privat, sense que 
figure cap informació en relació amb les seues fonts de finançament. 

D’altra banda, es comprova que en la pàgina web de l’Entitat ja s’ha inclòs en el perfil 
de contractant que abans no hi figurava i s’hi difonen les seues instruccions de 
contractació, les quals són analitzades. Es considera que el més adequat és incorporar a 
l’informe les noves evidències obtingudes. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 5é de 
la pàgina 24 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “En la revisió 
efectuada i en relació amb el perfil del contractant, hem comprovat que l’Entitat no ha 
resolt l’incompliment rellevant posat de manifest en l’informe de 2010, relatiu al 
sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no compta amb un dispositiu que 
permeta acreditar de forma fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la 
informació publicada, tal com preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP, per la qual 
cosa no s’acompleixen els requisits legals per a garantir fefaentment la data i el termini 
de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

També proposem modificar l’actual redacció del paràgraf 6é de la pàgina 24 de 
l’esborrany de l’informe que quedaria amb la redacció següent: “Amb independència de 
la circumstància anterior, recomanem que els documents publicats en el perfil de 
contractant siguen signats electrònicament per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics 
publicats”. 

En el mateix sentit, proposem modificar l’actual redacció del paràgraf 7é. de la pàgina 
24 de l’esborrany de l’Informe, i es proposa la redacció següent: “En relació amb les 
instruccions de contractació, la revisió efectuada ha posat de manifest els següents 
incompliments de la normativa vigent”. 

També proposem modificar l’actual redacció del paràgraf 6é de la pàgina 24 de 
l’esborrany de l’Informe que quedaria amb la redacció següent: “-Les instruccions de 
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contractació no estableixen les directrius o criteris per a l’avaluació d’ofertes, de manera 
que es faça efectiu i quede garantit que els contractes siguen adjudicats a les ofertes 
econòmicament més avantatjoses.” 

Es proposa també modificar l’actual paràgraf 9é de la pàgina 24 de l’esborrany de 
l’Informe, que restaria redactat així: “Les quanties fixades per a considerar els 
contractes de subministraments, serveis i d’altres com a menors difereixen dels límits 
establits en l’article 122.3 de l’LCSP, al qual remet l’article 23.3”. 

L’apartat 5.5 de l’esborrany de l’Informe de fiscalització es completaria afegint els sis 
paràgrafs següents, que es proposen: 

“- Les instruccions no regulen detalladament els principis d’igualtat i no 
discriminació, els quals comporten l’exigència d’una descripció no 
discriminatòria de l’objecte del contracte i la igualtat d’accés per als 
operadors econòmics dels estats membres de la Unió Europea. 

- El termini mínim establit per a la presentació d’ofertes en les licitacions       
–3 dies per als contractes de subministraments i serveis i 5 per als contractes 
d’obres– és indeterminat i no resulta suficient i compatible amb una 
adequada aplicació del principi de transparència. 

Amb independència de les circumstàncies anteriors, que han de ser resoltes per aquesta 
Entitat, hem d’efectuar les recomanacions següents: 

- En les instruccions hauria de figurar l’obligació i el procediment que s’ha de 
seguir per a justificar les necessitats prèvies que ha de satisfer el contracte. 

- En les instruccions de contractació s’haurien de regular de forma expressa els 
supòsits en què es limite el nombre de candidats invitats que han de presentar 
una oferta, fent referència a l’article 146 i següents de l’LCSP. 

- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació dels contractes i els seus requisits, així com el de les pròrrogues.” 
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2.- Apartat 4.2, quadre 9 de la pàgina 18 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: Com a conseqüència de l’al·legació anterior, en el quadre 9 en el qual es 
mostren les entitats que no compten amb les instruccions de contractació, s’ha 
d’eliminar aquesta Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: S’indiquen en l’apartat II d’aquest Informe. 

3.- Apartat 4.2, paràgrafs 2n i 5é de la pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: Com a conseqüència de l’al·legació primera, cal modificar els percentatges 
d’incompliment que es mostra en el paràgraf 2n de la pàgina 19 de l’esborrany de 
l’Informe, així com el nombre d’entitats que han aprovat instruccions de contractació, 
que s’indiquen en el paràgraf 5é de la dita pàgina 19 de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: S’indiquen en l’apartat II d’aquest Informe. 

4.- Apartat 4.2, paràgraf 1r i quadre 10 de la pàgina 20 de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: Com a conseqüència de l’al·legació primera, cal modificar el nombre 
d’entitats que han aprovat instruccions de contractació de la província d’Alacant, així 
com el nombre d’incompliments dels principis. 

Conseqüències en l’Informe: S’indiquen en l’apartat II d’aquest Informe. 
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VII.- REVISIÓ DE LES CONCLUSIONS DE L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ REFERIDES ALS ORGANISMES AUTÒNOMS 
DEPENDENTS DEL’AJUNTAMENT DE BENIDORM 

1.- Apartat 7.2, paràgraf 4t de la pàgina 26 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de la modificació: Hem observat un error en indicar com a referència concreta 
de la Llei 50/2002 de Fundacions, l’article 5, quan és l’article 4.2 el que estableix que 
sols les entitats inscrites en el registre corresponent podran utilitzar el nom de fundació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual paràgraf 4t de la pàgina 26 
de l’esborrany de l’Informe, que restaria redactat així: “D’altra banda, reiterem 
l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al fet que la denominació 
de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, atenent el que estableix 
l’article 4.2 de la Llei 50/2002 de Fundacions, de caràcter bàsic i d’aplicació general, 
sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden utilitzar aquesta 
denominació.” 
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VIII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES 
PER INICIATIVES I TRANSPORTS D’ELX, SA 

1.- Apartat 9.3, paràgrafs 4t i 5é de la pàgina 29 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que s’ha traslladat al departament tècnic 
corresponent a fi d’estudiar la implementació en el sistema informàtic del dispositiu 
d’acreditació del moment de l’inici de la difusió pública de la informació publicada en 
el perfil de contractant, així com la signatura electrònica. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 9.3, paràgrafs 1r a 3r de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Pel que fa als incompliments de la normativa vigent que es van 
posar de manifest en les instruccions de contractació, relatius a la falta de regulació 
detallada dels principis d’igualtat i no discriminació, així com del termini establit per a 
la presentació d’ofertes, en l’escrit d’al·legacions indiquen que l’Entitat ha modificat els 
articles 1 i 8 de les seus instruccions, a fi de regular amb detall aquestes qüestions. 

Comentaris: Hem comprovat que les instruccions de contractació difoses en el seu perfil 
de contractant inclouen les modificacions indicades, però en la segona modificació 
introduïda, el seu contingut continua fixant un termini de manera genèrica, cosa que 
resulta incompatible i insuficient amb una adequada aplicació del principi de 
transparència. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir els paràgrafs 1r i 2n de la pàgina 30 
de l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

També proposem modificar l’actual paràgraf 3r de la pàgina 30 de l’esborrany de 
l’Informe, que restaria redactat així: “En el marc de la fiscalització realitzada i en 
relació amb les instruccions de contractació s’ha posat de manifest l’incompliment de la 
normativa vigent relatiu al fet que el termini establit per a la presentació d’ofertes en les 
licitacions es considera insuficient i incompatible amb una adequada aplicació del 
principi de transparència.” 
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3.- Apartat 9.3, paràgrafs 4t a 6é de la pàgina 30 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb la recomanació relativa a les instruccions de 
contractació perquè es fixen amb major precisió els criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes, l’Entitat indica que ha modificat les seus instruccions en aquest 
sentit i aporta una nova redacció en l’article 19. 

Comentaris: Comprovem que les instruccions de contractació difoses en el seu perfil de 
contractant inclouen la modificació indicada, el contingut de la qual es considera 
suficient per a entendre que s’ha implementat la dita recomanació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir els paràgrafs 4t i 5é de la pàgina 30 de 
l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

També proposem modificar l’actual paràgraf 6é de la pàgina 30 de l’esborrany de 
l’Informe, que restaria redactat així: “Amb independència de la circumstància anterior, 
que ha de ser resolta per l’Entitat, recomanem que, per raons de seguretat jurídica i 
atenent el principi de transparència, en les instruccions hauria de constar de forma 
expressa la signatura hològrafa o electrònica de qui les aprova.” 
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IX. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG I ELS 
ORGANISMES AUTÒNOMS QUE EN DEPENEN 

1.- Apartats 11.1 i 11.2, paràgrafs 1r al 6é de la pàgina 35 de l’esborrany de 
l’Informe 

Resum de l’al·legació: El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant té 
previst incorporar el certificat electrònic de l’Agència de Tecnologia i Certificació 
Electrònica i el certificat de seu electrònica exigit per la Llei 11/2007. La seua 
aprovació està prevista en la sessió plenària del 28 de desembre de 2011. Fins avui  el 
sistema informàtic que s’utilitza té una forma d’acreditar el control de les publicacions. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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X. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
L’AJUNTAMENT DE TORREVELLA I ELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS QUE EN DEPENEN 

1.- Apartat 12, paràgrafs 1r i 2n de la pàgina 37 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament reprodueix l’informe d’un tècnic superior 
d’informàtica, en el contingut del qual es conclou que el departament d’informàtica 
repassarà íntegrament el funcionament del perfil de contractant. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XI. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES DE 
L’INSTITUT DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT 

1.- Apartat 13.2, paràgrafs 3r al 6é de la pàgina 38 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat informa que com a actuacions per a esmenar els 
incompliments ha acordat difondre el perfil de contractant per mitjà de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, substituir l’actual perfil de contractant assegurant el 
compliment de la normativa, i publicar els documents amb la signatura autoritzada. 

Comentaris: Hem comprovat que l’Entitat encara no ha integrat el perfil de contractant 
en l’esmentada Plataforma ni tampoc s’han produït les dues circumstàncies al·legades. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ 

1.- Apartat 13.8, paràgrafs 1r al 8é de la pàgina 43 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que pren en consideració les recomanacions 
aplegades en l’Informe i les esmenaran d’immediat. Esperen que estiguen resoltes en el 
mes de gener de 2012. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XIII. REVISIÓ DE LES CONCLUSIONS DE L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ REFERIDES A LA FUNDACIÓ MUNICIPAL DE 
FESTES 

1.- Apartat 14.2, paràgraf 4t de la pàgina 44 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de la modificació: Hem observat un error en indicar com a referència concreta 
de la Llei 50/2002 de Fundacions, l’article 5, quan és l’article 4.2 el que estableix que 
sols les entitats inscrites en el registre corresponent podran utilitzar la denominació de 
fundació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual paràgraf 4t de la pàgina 44 
de l’esborrany de l’Informe, que restaria redactat així: “D’altra banda, reiterem 
l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al fet que la denominació 
de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, atenent el que estableix 
l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic i d’aplicació general, 
sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden utilitzar aquesta 
denominació.” 
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XIV. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
L’AJUNTAMENT DE GANDIA 

1.- Apartat 17.1, paràgraf 1r de la pàgina 48 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament indica que es va adjudicar un contracte per a 
implantar i engegar una eina informàtica per a gestionar per mitjans electrònics de 
l’activitat administrativa de l’Ajuntament. 

En aquest sentit, està previst que en el mes de febrer de 2012 estiga acabada l’última 
fase que comprén el mòdul de la seu electrònica que inclou el perfil de contractant. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XV. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
D’AIGÜES MUNICIPALS DE PATERNA, SA 

1.- Apartat 18.2, paràgrafs 2n al 6é de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb l’únic incompliment observat, l’Entitat considera 
que sí que es produeix una acreditació fefaent de la data en què es publica la 
convocatòria de contractació, mitjançant la inserció completa en el perfil de contractant 
de l’anunci de licitació publicat en el Butlletí Oficial de la Província, ja que aquesta és 
la data exacta de l’inici de la difusió pública de la contractació. 

Pel que fa a les recomanacions aplegades en l’esborrany de l’Informe de fiscalització, 
manifesten la seua intenció de posar-les en pràctica quan més prompte millor. 

Comentaris: L’exigència d’un dispositiu d’acreditació fefaent del moment de l’inici de 
la difusió pública, és un requisit aplicable a tota la informació que s’incloga en el perfil 
de contractant, no sols a l’anunci de licitació. En aquest sentit, l’Agència de Tecnologia 
i Certificació Electrònica disposa d’un sistema de certificació de publicacions. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XVI. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
GESTIÓ I SERVEIS DE PATERNA, SLU 

1.- Apartat 18.2, paràgraf 2n de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que el seu perfil del contractant es difon per 
mitjà de la Plataforma de Contractació de l’Estat i que la difusió de la informació del 
seu perfil de contractant hi inclou la certificació de la publicació de la informació. 

Comentaris: Hem comprovat que en la Plataforma de Contractació de l’Estat figura 
l’Entitat i es produeix el fet al·legat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 2n de la pàgina 54 de 
l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe pel que fa a l’entitat Gestió i Serveis de 
Paterna, SLU. 

Per tal com en el dit paràgraf també es feia referència a l’entitat Aigües Municipals de 
Paterna, SA, amb les mateixes conclusions i recomanacions, i tenint en compte que 
aquesta Entitat no ha presentat al·legacions a l’esborrany de l’Informe, caldrà mantenir 
l’actual redacció pel que fa a Aigües Municipals de Paterna, SA. 

Per tant, es proposa que l’actual apartat 18.2 es dedique, exclusivament, a l’entitat 
Aigües Municipals de Paterna, SA, amb la redacció que té actualment en l’esborrany de 
l’Informe de fiscalització i al mateix temps que s’incorpore un nou subapartat 18.5 dins 
de l’apartat 18, referit a l’Ajuntament de Paterna, en el qual s’indiquen les 
modificacions que es proposen en relació amb l’entitat Gestió i Serveis de Paterna SLU. 

En qualsevol cas, es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 4t de la pàgina 54 
de l’esborrany de l’Informe perquè es referisca a una sola entitat i que quedaria redactat 
així: “En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les instruccions de 
contractació aprovades. De l’anàlisi realitzada, hem d’efectuar les recomanacions 
següents:” 

2.- Apartat 18.2, paràgraf 3r de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que resulta evident que la publicació de la 
informació relativa a la seua activitat contractual en la Plataforma de Contractació de 
l’Estat garanteix de sobres la seua autenticitat i integritat i que, per tant, no cal que 
aquesta documentació siga signada electrònicament. 

Comentaris: Es tracta d’una recomanació de la Sindicatura de Comptes que té com a 
finalitat que es milloren les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP per mitjà de la 
signatura digital en els documents publicats en el perfil de contractant. Sens dubte la 
difusió del perfil per mitjà de la Plataforma de Contractació de l’Estat proporciona un 
elevat grau d’autenticitat i integritat, però seria recomanable que el dit fet es produïra. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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3.- Apartat 18.2, paràgraf 5é de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat entén que des del moment en què les instruccions de 
contractació van ser publicades i aprovades, compleixen amb el principi de 
transparència. 

Comentaris: La Sindicatura de Comptes considera necessari recomanar que les 
instruccions siguen signades electrònicament per raons de seguretat jurídica i per tal 
d’aplicar efectivament el principi de transparència. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

4.- Apartat 18.2, paràgraf 6é de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb la recomanació relativa a la regulació expressa 
en les instruccions de contractació del procediment de modificació de contractes i els 
seus requisits, així com el de les pròrrogues, l’Entitat exposa que les regles 9ª, 11ª i 17ª 
de les seues instruccions regulen expressament les pròrrogues, i que la regla 42ª 
estableix que les modificacions es regiran pel dret privat i, per tant, per tot allò que 
disposen els plecs. Així que la referència no és necessària, ja que en allò que no s’hi ha 
previst, es regiran pel títol V del Llibre I de l’LCSP. 

Comentaris: Hem comprovat que es produeix una regulació expressa suficient i 
adequada de les pròrrogues. Pel que fa a la modificació dels contractes, la Sindicatura 
de Comptes considera que es tracta d’un qüestió essencial de l’activitat contractual, a fi 
de no desvirtuar els principis de publicitat i concurrència, i que per a aquesta finalitat és 
recomanable que les instruccions apleguen una regulació específica que indique els 
supòsits excepcionals en què resulten admissibles els modificats, així com els seus 
límits i el procediment que s’ha de seguir perquè els aprove l’òrgan competent o, en el 
seu defecte, una remissió expressa i clara a l’aplicació directa de les disposicions 
generals aplicables a les administracions públiques. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa incloure un paràgraf en el nou apartat 18.5 de 
l’Informe, amb una redacció idèntica a la proposada per al paràgraf 4t de la pàgina 54 
de l’esborrany de l’informe que quedaria redactat així: “En el marc de la fiscalització 
realitzada hem revisat les instruccions de contractació aprovades. De l’anàlisi realitzada, 
hem d’efectuar les recomanacions següents:” 

Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 5é de la pàgina 54 de l’esborrany de 
l’Informe, pel que fa a l’entitat Gestió i Serveis de Paterna, SLU, que s’inclouria en un 
nou apartat 18.5 de l’Informe dedicat a aquesta Entitat i que tindria la redacció següent: 
“- En les instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits”. 

La redacció actual del paràgraf 6é de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe, es 
mantindria quant a l’entitat Gestió i Serveis de Paterna, SLU i s’inclouria, per tant, en el 
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nou apartat 18.5 de l’Informe, un paràgraf que tindria la redacció següent: “- En les 
instruccions hauria de constar, de forma expressa, el procediment de modificació de 
contractes i els seus requisits”. 

Els nous paràgrafs esmentats en aquest apartat s’inclourien en l’apartat 18.5 de 
l’Informe, en el mateix ordre que es proposa, és a dir, a continuació del paràgraf 3r de la 
pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe i en la seua redacció actual, la qual es reproduirà 
en el nou apartat 18.5 de l’Informe i sols es referirà a l’entitat Gestió i Serveis de 
Paterna, SLU. 
  



- 25 - 

XVII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PATERNA, SA 

1.- Apartat 18.3, paràgrafs 7é i 8é de la pàgina 54 de l’esborrany de l’Informe i 
paràgrafs 1r a 3r de la pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que disposa d’instruccions internes de 
contractació des del 14 de juliol de 2011 i que no es obligat incloure-les en la pàgina 
web, segons el que disposa l’article 175 de l’LCSP. 

Indiquen que no consideren que la normativa obligue l’Entitat a incloure un perfil del 
contractant en la seua pàgina web i que ni tan sols l’LCSP obliga a comptar amb una 
pàgina web. 

A més a més, indiquen que l’Entitat va ser creada fa a penes sis mesos i, en la data de 
presentació de l’escrit d’al·legacions, encara no ha iniciat cap tipus d’activitat 
contractual. 

Comentaris: L’article 175 de l’LCSP estableix expressament que les instruccions de 
contractació s’han de publicar en el perfil de contractant de l’Entitat. L’article 42.1 de 
l’LCSP obliga que l’òrgan de contractació difonga per Internet el seu perfil de 
contractant i l’article 10 de l’LAECV a tenir una seu electrònica institucional pròpia. 

L’Entitat, malgrat al·legar que disposa d’instruccions de contractació, no les aporta i 
continuen sense figurar en la seua pàgina web. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XVIII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
SOCIETAT URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PATERNA, SA 

1.- Apartat 18.4, paràgraf 4t de la pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat assenyala que el seu perfil del contractant es difon per 
mitjà de la Plataforma de Contractació de l’Estat i que la difusió de la informació del 
seu perfil de contractant hi inclou la certificació de la publicació de la informació. 

Comentaris: Hem comprovat que en la Plataforma de Contractació de l’Estat figura 
l’Entitat i es produeix el fet al·legat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 4t de la pàgina 55 de 
l’esborrany de l’informe. 

2.- Apartat 18.4, paràgraf 5é de la pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que resulta evident que la publicació de la 
informació relativa a la seua activitat contractual en la Plataforma de Contractació de 
l’Estat garanteix de sobres la seua autenticitat i integritat i que, per tant, no cal que 
aquesta documentació siga signada electrònicament. 

Comentaris: Es tracta d’una recomanació de la Sindicatura de Comptes que té com a 
finalitat que es milloren les garanties previstes en l’LCSP i en l’LAECSP per mitjà de la 
signatura digital en els documents publicats en el perfil de contractant. Sens dubte la 
difusió del perfil per mitjà de la Plataforma de Contractació de l’Estat proporciona un 
elevat grau d’autenticitat i integritat, però seria recomanable que el dit fet es produïra. 

A més a més, hem comprovat que les instruccions també van ser modificades amb data 
25 de juliol de 2011 per a adaptar-se al contingut de l’informe de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes de l’exercici anterior. 

Conseqüències en l’Informe: Vista la proposta de supressió del paràgraf anterior de 
l’esborrany en la nota 1, es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 5é de la 
pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “En la revisió 
efectuada del perfil de contractant, hem confirmat la necessitat de reiterar la 
recomanació relativa a la conveniència que els documents publicats en el perfil de 
contractant siguen firmats electrònicament per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en l’LAECSP respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics.” 
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3.- Apartat 18.4, paràgraf 6é de la pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat entén que les instruccions de contractació acompleixen 
suficientment els principis d’igualtat i no discriminació. No obstant això, en la pròxima 
convocatòria, es proposarà al Consell d’Administració la modificació de dues regles de 
les dites instruccions per a garantir millor l’efectivitat dels dits principis. 

També indiquen que les instruccions van ser modificades amb data 25 de juliol de 2011 
per a adaptar-se al contingut de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
de l’exercici anterior. 

Comentaris: La millora proposada és adequada, però hem constatat que en les 
instruccions de contractació difoses, encara no hi apareixen. A més a més, hem 
comprovat que les instruccions també van ser modificades amb data 25 de juliol de 
2011 per a adaptar-se al contingut de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici anterior. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 6é de 
la pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe per a corregir la referència a la data de 
modificació de les seues instruccions de contractació. 

El dit paràgraf 6é de la pàgina 55 de l’esborrany de l’Informe, quedaria redactat així: 
“En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que aquesta Entitat ha 
modificat les seues instruccions de contractació en data 25 de juliol de 2011. De 
l’anàlisi efectuada, cal reiterar l’incompliment rellevant de la normativa vigent relatiu al 
fet que no es regulen detalladament els principis d’igualtat i no discriminació, que 
comporten l’exigència d’una descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte, 
igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats membres de la Unió Europea i 
no discriminació informativa als licitadors.” 

4.- Apartat 18.4, paràgraf 2n de la pàgina 56 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat entén que en trametre les instruccions de contractació a 
l’òrgan que les va aprovar, compleixen amb el principi de transparència. 

Comentaris: La Sindicatura de Comptes considera necessari recomanar que les 
instruccions siguen signades electrònicament per raons de seguretat jurídica i per tal 
d’aplicar efectivament el principi de transparència. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

5.- Apartat 18.4, paràgraf 3r de la pàgina 56 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat entén que la regulació de la regla 37ª de les seues 
instruccions de contractació és suficient per a atendre la recomanació realitzada. 



- 28 - 

Comentaris: La Sindicatura de Comptes considera necessari recomanar que les 
instruccions de contractació esmenten de manera expressa i concreta aquesta qüestió o 
que s’hi faça una referència expressa a l’article 146 i següents de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XIX. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
GESTIÓ DE SAGUNT, SA  

1.- Apartat 19.3, paràgrafs 3r al 8é de la pàgina 57 de l’esborrany de l’Informe i 
paràgrafs 1r al 8é de la pàgina 58 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica pel que fa a la totalitat d’incompliments de les 
recomanacions relatives al perfil de contractant i a les instruccions de contractació que 
les dóna per vàlides i acceptades, i que ha decidit esmenar-les d’immediat mitjançant 
diverses mesures que seran detallades en el pròxim Consell d’Administració que 
convoque l’Entitat. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XX. REVISIÓ DE LES CONCLUSIONS DE L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ REFERIDES A LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL TORRENT 

1.- Apartat 20.2, paràgrafs 4t al 8é de la pàgina 59 de l’esborrany de l’Informe  

Resum de la modificació: Hem observat un error en indicar com a referència concreta 
de la Llei 50/2002 de Fundacions, l’article 5, quan és l’article 4.2 el que estableix que 
sols les entitats inscrites en el registre corresponent podran utilitzar la denominació de 
fundació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual paràgraf 4t de la pàgina 59 
de l’esborrany de l’Informe, que restaria redactat així: “D’altra banda, reiterem 
l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al fet que la denominació 
de l’organisme autònom inclou el terme “fundació” quan, atenent el que estableix 
l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic i d’aplicació general, 
sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden utilitzar aquesta 
denominació.” 
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XXI. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DE 
RECAPTACIÓ DE TORRENT, SAU  

1.- Apartat 20.7, paràgrafs 5é i 6é de la pàgina 61 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb la limitació a l’abast relativa a l’existència o no 
d’un dispositiu de certificació de publicacions i a la signatura electrònica dels 
documents publicats, l’Entitat fa referència a una difusió de les seues instruccions de 
contractació així com que inserirà la signatura del secretari del Consell d’Administració. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 20.7, paràgrafs 7é de la pàgina 61 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: En relació amb l’incompliment de les instruccions de 
contractació relatiu a la falta de regulació detallada dels principis d’igualtat i no 
discriminació, l’Entitat considera que tant en el apartat seté de la introducció de les 
instruccions com en els seus articles 1, 2.1.4), 6.1, 9, 12, 15 i concordants, es 
garanteixen plenament els dits principis. 

Comentaris: Els principis d’igualtat i no discriminació comporten tres exigències: la 
descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte, la igualtat d’accés per als 
operadors econòmics de tots els estats membres i la no discriminació informativa, de 
manera que no es puga facilitar informació que puga proporcionar avantatges a 
determinats licitadors respecte a la resta. Aquesta regulació detallada no es produeix en 
les instruccions aprovades per aquesta Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 20.7, paràgraf 3r de la pàgina 62 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que en les seues instruccions està regulada 
l’obligació i el procediment que s’ha de seguir per a justificar les necessitats prèvies que 
el contracte ha de satisfer. 

Comentaris: Efectivament, hem comprovat que la regulació en l’apartat indicat s’ha 
produït. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa suprimir el paràgraf 3r de la pàgina 62 de 
l’esborrany de l’Informe. 
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4.- Apartat 20.7, paràgrafs 4t i 5é de la pàgina 62 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que modificarà les seues instruccions de 
contractació per a esmenar les recomanacions expressades i detallarà el contingut de les 
propostes efectuades. 

Comentaris: Hem comprovat que encara no s’han posat en pràctica les recomanacions. 
Es tractaria de circumstàncies que serien objecte de revisió en les fiscalitzacions que es 
realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XXII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL 

1.- Apartat 21.2, paràgraf 2n de la pàgina 63 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Es comunica que segons les indicacions del Servei Municipal de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació de l’Ajuntament de València, el qual 
ofereix la corresponent cobertura tècnica als organismes autònoms que en depenen, la 
implementació del dispositiu que permet acreditar la data de l’inici de difusió pública de 
la informació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de València i els seus 
organismes autònoms, tindrà lloc a partir del primer de gener de 2012. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XXIII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL I LA FUNDACIÓ 
MUNICIPAL ESCOLA DE JARDINERIA I PAISATGE 

1.- Apartat 21.3, paràgraf 2n de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Fundació Esportiva Municipal informa que una vegada 
consultats els tècnics de l’Ajuntament de València, està previst que en quatre mesos 
entre en funcionament una nova passarel·la per a la seu electrònica que comptarà amb 
un doble mètode d’acreditació fefaent del moment de l’inici de la difusió pública de la 
informació. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 21.3, paràgraf 2n de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Fundació Municipal Escola de Jardineria i Paisatge comunica 
que el Servei Municipal de Tecnologies de la Informació i Comunicació de 
l’Ajuntament de València està actualitzat l’aplicació municipal del perfil del contractant 
a fi de garantir de manera fefaent la data i el termini de publicació dels anuncis de 
licitació i/o adjudicació. Està acabant-se la solució tècnica que en permetrà l’ús a partir 
del primer de gener de 2012. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

3.- Apartat 21.3, paràgraf 4t de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Fundació Esportiva Municipal, en relació amb l’observació 
relativa a la denominació de l’organisme autònom, incloent el terme “fundació”, 
manifesta que els seus serveis jurídics informen que l’article 67 del Decret de 17 de 
juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, 
aplega la figura de la denominada fundació pública de servei, i és possible efectuar la 
prestació pública d’un servei sota un òrgan especialitzat de l’administració local. 

Les fundacions públiques no són incompatibles amb aquesta altra figura que té la 
consideració d’organisme autònom. L’Entitat no desitja renunciar a la seua actual 
denominació que considera legítima i que és el senyal d’identitat amb què el ciutadà 
identifica la gestió municipal dels serveis esportius. 
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Comentaris: Amb independència que el Reglament de Serveis de Corporacions Locals 
està vigent, ja que no ha sigut expressament derogat, cal considerar que, a falta de la 
seua actualització i acomodació a la Llei de Bases de Règim Local, té caràcter supletori 
i sols s’estima vigent en allò que resulte compatible amb la nova legislació. En aquest 
sentit, la Llei 50/2002, de Fundacions, és de caràcter bàsic i d’aplicació general. 

No obstant això, s’ha observat un error en indicar com a referència concreta de la Llei 
50/2002, de Fundacions, l’article 5, quan és l’article 4.2 el que estableix que sols les 
entitats inscrites en el registre corresponent podran utilitzar la denominació de fundació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 1r de 
la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “D’altra banda, 
reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al fet que la 
denominació dels dos organismes autònoms inclou el terme “fundació” quan, atenent el 
que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002 de Fundacions, de caràcter bàsic i 
d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació.” 

4.- Apartat 21.3, paràgraf 4t de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Fundació Municipal Escola de Jardineria i Paisatge informa 
que el Ple de l’Ajuntament de València, en sessió de data 28 d’octubre de 2011, va 
aprovar l’acord inicial de fusió amb la Fundació de Parcs i Jardins Singulars, va 
modificar els corresponents estatuts i va passar a denominar-se Organisme Autònom 
Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria. En el moment de formalitzar 
el tràmit d’al·legacions, el citat expedient es trobava en tràmit d’informació pública per 
a possibles al·legacions. 

Comentaris: La tramitació legal de la dita circumstància no ha finalitzat encara, raó per 
la qual s’ha de revisar en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

No obstant això, s’ha observat un error en indicar com a referència concreta de la Llei 
50/2002, de Fundacions, l’article 5, quan és l’article 4.2 el que estableix que sols les 
entitats inscrites en el registre corresponent podran utilitzar la denominació de fundació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 1r de 
la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “D’altra banda, 
reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al fet que la 
denominació dels dos organismes autònoms inclou el terme “fundació” quan, atenent el 
que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic i 
d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació.” 
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XXIV. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS SINGULARS 

1.- Apartat 21.4, paràgraf 2n de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Fundació Municipal de Parcs i Jardins Singulars comunica 
que el Servei Municipal de Tecnologies de la Informació i Comunicació de 
l’Ajuntament de València, està actualitzant l’aplicació municipal del perfil de 
contractant per a garantir de manera fefaent la data i el termini de publicació dels 
anuncis de licitació i/o adjudicació. Està acabant-se la solució tècnica que permetrà 
usar-la a partir del primer de gener de 2012. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 21.4, paràgraf 4t de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: La Fundació Municipal de Parcs i Jardins Singulars informa que 
el Ple de l’Ajuntament de València, en sessió de data 28 d’octubre de 2011, va aprovar 
l’acord inicial de fusió amb la Fundació Municipal Escola de Jardineria i Paisatge, va 
modificar els corresponents estatuts i va passar a denominar-se Organisme Autònom 
Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria. En el moment de formalitzar 
el tràmit d’al·legacions, el citat expedient es trobava en tràmit d’informació pública per 
a possibles al·legacions. 

Comentaris: La tramitació legal de la dita circumstància no ha finalitzat encara, raó per 
la qual s’ha de revisar en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

No obstant això, s’ha observat un error en indicar com a referència concreta de la Llei 
50/2002, de Fundacions, l’article 5, quan és l’article 4.2 el que estableix que sols les 
entitats inscrites en el registre corresponent podran utilitzar la denominació de fundació. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 4t de 
la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria redactat així: “D’altra banda, 
reiterem l’observació efectuada en l’informe realitzat en 2010, relativa al fet que la 
denominació dels dos organismes autònoms inclou el terme “fundació” quan, atenent el 
que estableix l’article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions, de caràcter bàsic i 
d’aplicació general, sols les entitats inscrites en el Registre de Fundacions poden 
utilitzar aquesta denominació.” 
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XXV. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA 

1.- Apartat 21.5, paràgraf 5é de la pàgina 64 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Comuniquen que, segons les indicacions del Servei Municipal de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació de l’Ajuntament de València que ofereix la 
corresponent cobertura tècnica als organismes autònoms que en depenen, la 
implementació del dispositiu que permet acreditar la data d’inici de la difusió pública de 
la informació del perfil del contractant de l’Ajuntament de València i els seus 
organismes autònoms, tindrà lloc a partir del primer de gener de 2012. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XXVI. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DEL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE 
VALÈNCIA 

1.- Apartat 21.6, paràgraf 1r de la pàgina 65 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Després d’exposar els antecedents relatius als distints informes 
emesos per l’Entitat respecte a l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, indiquen 
que segons les indicacions fetes del Servei Municipal de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació de l’Ajuntament de València, en data 5 de desembre de 2011, a la 
Secretaria General de l’Administració Municipal de l’Ajuntament de València, està 
finalitzant la solució tècnica per a garantir de manera fefaent la data i el termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació que han de figurar en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de València i els seus organismes autònoms, solució que es 
preveu que estarà implantada a partir del primer de gener de 2012 i amb la qual es 
donarà compliment al que preveuen els articles 42.3 i 309.2 de l’LCSP. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XXVII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DEL PATRONAT D’HABITATGES PER A FUNCIONARIS 
MUNICIPALS 

1.- Apartat 21.8, paràgraf 3r de la pàgina 65 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: Indiquen que el Ple de l’Ajuntament de València, en la sessió 
realitzada el dia 28 d’octubre de 2011, va acordar aprovar la dissolució de l’Entitat i 
constituir la comissió liquidadora que la duga a terme. Aquesta circumstància ja es va 
anticipar en un escrit de data 13 de desembre de 2010. 

Comentaris: No s’aporta justificació documental del dit acord del Ple de l’Ajuntament, i 
no és possible concloure’n la pròxima dissolució de l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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XXVIII. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, SA 

1.- Apartat 22.2, paràgraf 2n al 6é de la pàgina 70 de l’esborrany de l’Informe 

Resum de l’al·legació: L’Entitat indica que està planificada tant l’aprovació de les 
instruccions internes de contractació en el pròxim Consell d’Administració que es 
convoque, així com la seua difusió en la pàgina web. 

Comentaris: No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, sinó d’una circumstància que 
seria objecte de revisió en les fiscalitzacions que es realitzen en exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 
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