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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2010, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió del dia 28 de desembre de 2009, s'ha realitzat la fiscalització de les 
instruccions de contractació de les societats mercantils i fundacions del sector públic 
local que depenen dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb una població 
superior a 50.000 habitants i de les tres diputacions provincials. 

La fiscalització s'ha fet amb l'objectiu de comprovar si les instruccions de contractació 
són accessibles per Internet, i alhora se n'ha analitzat el contingut i l'adequació a la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

En l'article 175 de la LCSP es disposa que les instruccions de contractació han de ser 
aprovades per les entitats del sector públic que són poders adjudicadors, però que no 
tenen el caràcter d'Administració pública, sempre que tinguen per objecte regular els 
procediments d'adjudicació dels contractes que no estiguen subjectes a regulació 
harmonitzada, amb la finalitat de garantir el compliment efectiu dels principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, per 
tal que l'adjudicació es faça a favor de qui presente l'oferta econòmica més avantatjosa. 

L'aplicació efectiva del citat precepte legal no determina, exclusivament, que les 
instruccions de contractació enumeren l'aplicació dels dits principis, sinó que exigeix 
que se'n garantisca l'aplicació efectiva, mitjançant la seua integració en els procediments 
de contractació regulats per les dites instruccions. 

S'ha de tenir en compte que l'article 1 de la LCSP, a més dels citats principis generals, 
estableix que un dels objectius dels procediments de contractació és 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 hom pretén satisfer i la salvaguarda de la lliure competència. 

En aqueix sentit, en la LCSP s'estableixen determinades normes que s'apliquen a tots els 
contractes del sector públic, el desenvolupament de les quals cal incorporar també a les 
instruccions de contractació, a l'objecte d'unificar en un sol text tota la normativa interna 
aplicable a la contractació. 

En cada una de les societats mercantils i fundacions que depenen dels ajuntaments amb 
població superior a 50.000 habitants i de les diputacions provincials en les quals tant 
ajuntaments com diputacions participen de forma majoritària, s’han comprovat les 
circumstàncies següents: 

- L'aprovació de la corresponent instrucció de contractació per part dels òrgans 
competents. 
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- La publicació de la instrucció en el perfil de contractant de l'ens al qual s'aplica 
tal instrucció, ja siga en la seu electrònica pròpia o en la seu de l'entitat local de què 
depén. 

- El contingut de les dites instruccions, a fi de comprovar si garanteixen el 
compliment dels principis que regeixen la gestió de la contractació pública. 

La fiscalització s'ha efectuat conformement al que es disposa en la "Guia de 
fiscalització de les instruccions de contractació" aprovada pel Consell de la Sindicatura 
de Comptes el 8 d'abril de 2010, la qual està publicada en la pàgina web de la Institució. 

La citada "Guia" s'ha aprovat amb l'objectiu d'establir una sèrie de criteris orientatius        
–fonamentats en els articles 1 i 175 de la LCSP– que permeten, als distints equips de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, dur a terme les fiscalitzacions i 
emetre els informes corresponents, de forma que s'hi mantinga la major homogeneïtat 
de criteris possible, tenint en compte les circumstàncies de cada situació. 

La informació usada en el desenvolupament del treball de fiscalització s'ha obtingut per 
mitjà d'Internet, a fi de tenir una visió general del compliment de la normativa 
relacionada amb la publicitat i accessibilitat; no s'han tramés qüestionaris a les entitats 
locals, ni s'han fet entrevistes directes. En aquest sentit, en l'apartat 4 de l'Informe 
s'indica –pel que fa a cada una de les instruccions de contractació– la data en què es va 
obtenir la informació a través d'internet. 

El treball s'ha desenvolupat conformement als "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 a les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes, recollides en el "Manual de fiscalització" de la 
Institució; per tant, hem efectuat totes les proves que s'han considerat necessàries en 
cada circumstància, en funció dels objectius perseguits i tenint en compte, a més, la 
importància relativa de les possibles anomalies i observacions que s'hi han posat de 
manifest. 
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2. RÈGIM JURÍDIC DE LES INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ 

En la fiscalització realitzada, s'ha comprovat si les instruccions de fiscalització s'ajusten 
a la següent normativa jurídica que hi resulta d'aplicació: 

- 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. 

- Llei 4/2007, de 3 d'abril, de Transparència de les Relacions Financeres entre les 
Administracions Públiques i les Empreses Públiques, i de Transparència Financera de 
determinades Empreses (LTFAP). 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques 
(LPAP). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per mitjà del qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RCSP). 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RCAP). 

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals (RBEL). 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1 de l'Informe, s'ha 
posat de manifest (tal com indiquem en l'apartat 4 de l'Informe) que hi ha un nombre 
significatiu de societats mercantils i fundacions dependents dels ajuntaments de més de 
50.000 habitants i de les diputacions provincials de les quals no tenim constatació que 
estiguen obligades a aprovar les preceptives instruccions de contractació, o que –en el 
cas d'estar obligades– les hagen aprovades. 

En aqueix sentit, cal fer notar que la informació institucional referida a les societats 
mercantils i fundacions dependents dels ajuntaments de més de 50.000 habitants i de les 
diputacions provincials que s'ofereix en les pàgines web de cada una d'aqueixes entitats 
o en la pàgina web de les entitats locals de les quals depenen, no és completa en 
nombroses ocasions, i que s'hi han produït les circumstàncies següents: 

- No hi ha seguretat sobre l'exactitud de la relació detallada d'entitats que s'ofereix 
en l'apartat 4 de l'Informe, ja que la informació que es recull en les diferents pàgines 
web consultades no permet concloure, en tots els supòsits, si la participació de les 
entitats locals en les esmentades societats mercantils i fundacions és majoritària o 
minoritària, qüestió que pot determinar-ne el caràcter públic i l'obligació d'aprovar la 
corresponent instrucció de contractació. 

- En relació amb algunes de les entitats que apareixen en les pàgines web dels 
municipis de més 50.000 habitants i de les diputacions provincials, no s'ha pogut 
conéixer la seua naturalesa jurídica, especialment pel que fa a si es tracta d'entitats de 
naturalesa pública o privada, o quina classe d'ens públics són; aquestes circumstàncies 
han fet que no es puga comprovar el grau de subjecció dels dits ens a la LCSP, quant a 
l'obligació d'aprovar les respectives instruccions de contractació. 

D'altra banda, s'han posat de posat de manifest les circumstàncies següents, que 
representen un incompliment rellevant dels principis recollits en l'article 175 de la 
LCSP, als quals s'han d'ajustar les instruccions de contractació de les entitats locals: 

- En determinades instruccions de contractació no es regula de forma expressa la 
publicitat de la licitació o de l'adjudicació, a l'objecte de garantir l'aplicació efectiva del 
principi de publicitat (tal com s'indica en l'apartat 5 de l'Informe). 

- En un nombre significatiu d'instruccions de contractació analitzades, no es 
regulen de forma adequada els procediments que han de garantir l'aplicació dels 
principis d'igualtat i no discriminació (tal com es detalla en l'apartat 6 de l'Informe). 

- En diverses instruccions de contractació no es fa referència als terminis per a la 
presentació d'ofertes, no s'hi estableixen els criteris objectius aplicables en la valoració 
de les ofertes presentades, o no s'hi determina a quin òrgan correspon efectuar la 
proposta d'adjudicació dels contractes, o l'adjudicació dels contractes; circumstàncies 
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que suposen un incompliment del principi de transparència (i que detallem en l'apartat 7 
de l'Informe). 

- En determinades instruccions de contractació no es recull de forma expressa 
l'obligació de justificar les necessitats prèvies que hom pretén satisfer amb els 
contractes, establint els procediments per mitjà dels quals això s'ha de fer efectiu 
(segons que indiquem en l'apartat 10 de l'Informe). 
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4. ENTITATS PÚBLIQUES FISCALITZADES 

El treball de fiscalització ha afectat les societats mercantils, ens i fundacions que 
depenen dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana que tenen més de 50.000 
habitants i de les diputacions provincials. 

En el quadre següent es detallen, per províncies, els ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana que tenen més de 50.000; alhora se n'indica la població de cada un, d'acord 
amb les xifres declarades oficials pel Reial Decret 1.918/2009, d'11 de desembre, 
referides al dia 1 de gener de 2009 i publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

 

Província Municipi Població 

ALACANT Alacant 334.757 

 Elx 230.112 

 Torrevella 101.792 

 Oriola 86.164 

 Benidorm 71.034 

 Alcoi 61.552 

 Elda 55.168 

 Sant Vicent del Raspeig 53.126 

CASTELLÓ Castelló de la Plana 180.005 

 Vila-real 51.205 

VALÈNCIA València 814.208 

 Gandia 80.020 

 Torrent 78.543 

 Sagunt 66.070 

 Paterna 64.023 

Total població 2.331.779 

Quadre 1 
 

Com podem comprovar en el quadre anterior, a la Comunitat Valenciana hi ha un total 
de quinze municipis que tenen una població superior a 50.000 habitants, i sumen un 
total de 2.331.779 habitants. 

S'han agrupat tots els organismes públics dependents dels citats ajuntaments i de les 
diputacions provincials que figuren en les pàgines web pròpies de cada una d'aqueixes 
entitats locals, en la base de dades CIVIS de la Generalitat i en la base de dades de la 
Sindicatura de Comptes relativa a la plataforma de rendició de comptes de les entitats 
locals, i s'ha posat de manifest que la informació que contenen les dites fonts 
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d'informació no solament és incompleta, sinó que, a més, presenta divergències 
substancials. 

En aquest context s'ha concretat l'abast de la fiscalització que s'havia de realitzar, 
mitjançant l'elaboració d'una relació de les societats mercantils i fundacions dependents 
de les esmentades entitats locals que es troben obligades a aprovar les corresponents 
instruccions de contractació. 

En l'article 3.1 de la LCSP s'indica que, als efectes del que es disposa en aquest mateix 
text legal, es considera que formen part del sector públic –entre altres– els següents ens, 
organismes i entitats: 

- Les societats mercantils en el capital social de les quals les entitats locals tinguen 
una participació, directa o indirecta, superior al 50%. 

- Les fundacions que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o 
indirecta, d'una o de diverses entitats locals o societats mercantils integrades en el sector 
públic; o que el seu patrimoni fundacional estiga format, amb un caràcter de 
permanència, en més d'un 50% per béns o drets aportats o cedits per les referides 
entitats. 

Tots aqueixos organismes públics estan obligats a aprovar les corresponents 
instruccions de contractació, en aplicació del que es disposa en l'article 175.b) de la 
LCSP. 

En conseqüència, han quedat al marge de l'abast de la fiscalització els següents 
organismes públics locals: 

- Els organismes autònoms de les entitats locals en què s'aplica íntegrament la 
LCSP i no aproven instruccions de contractació. 

- Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia a què es refereix l'article 6.5 
de la LRJA, en els quals s'aplica també íntegrament la LCSP i no aproven instruccions 
de contractació. 

- Les societats mercantils i les fundacions en què les entitats locals no tinguen una 
participació superior al 50% del capital social o del patrimoni fundacional. 

A la vista de la informació consultada en les pàgines web de les entitats locals o dels 
organismes que en depenen, no hi ha constatació de la participació dels ajuntaments i 
diputacions provincials en determinades societats mercantils i fundacions, circumstància 
que ha limitat l'abast de la fiscalització realitzada (tal i com s'indica en l'apartat 3 de 
l'Informe). 

Interessa ressaltar que (com s'indica en l'apartat 1 de l'Informe) solament les societats 
mercantils i fundacions en què les entitats locals posseeixen una participació superior al 
50%, tenen l'obligació d'aprovar les corresponent s instruccions per a regular els seus 
procediments de contractació d'obres, subministraments i serveis. 



Fiscalització de les instruccions de contractació de les entitats dependents dels ajuntaments amb 
població superior a 50.000 habitants i de les diputacions provincials 

- 10 - 

Les societats mercantils i fundacions vinculades als municipis de més de 50.000 
habitants de les quals no ens consta que estiguen obligades a aprovar instruccions de 
contractació, o aquelles que sí que hi estan obligades però l'òrgan competent seu no ha 
aprovat les dites instruccions, o aquelles que no han publicat les instruccions en el seu 
perfil de contractant a la data de realització del present Informe, són les següents: 

 

Ajuntaments Societats mercantils i fundacions 

València Televisió Digital Municipal Valenciana, S.A. 

 Empresa Municipal de Transports de Valencia, S.A. 

 Fundació José Martí Soler 

Alacant Aigües Municipalitzades d'Alacant, S.A. 

 Aigües Residuals d'Alacant, S.A. 

 Comercial de l'Aigua, S.A. 

 LABAQUA, S.A. 

Castelló Gestió Urbana Municipal de Castelló, S.A. 

Oriola Sociedad Urbanitzadora, S.L. 

 Institut Laboral de Discapacitats d'Oriola, S.L. 

 Oriola Cultural, S.L. 

Torrent Recaptació de Torrent, S.A. 

 Aigües de l’Horta, S.A. 

Paterna Aigües de Paterna, S.A. 

 Desenvolupament Local de Paterna, S.A. 

 Gestió de Centres Municipals de Paterna, S.A. 

 Gestió i Serveis de Paterna, S.L.U. 

Gandia Televisió Pública Gandia, S.L 

Elx Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. 

 Manteniment Espais Verds Elx, S.A. 

Elda Empresa Municipal Escorxador Comarcal, S.A. 

 Informació d'Elda, S.A. 

 Iniciatives d'Elda, S.A. 

 Institut de Desenvolupament Local, S.A. 

Sant Vicent del Raspeig Entitat Pública Empresarial Sant Vicent Comunicació 

Sagunt Societat Anònima de Gestió de Sagunt  

Quadre 2 

En el tràmit d’al·legacions, la societat mercantil “Iniciatives i Transports d’Elx, S.A.”, 
ha comunicat que les seues instruccions de contractació, que inicialment no havien sigut 
localitzades, es troben publicades en la pàgina web del grup Intesa. En relació amb 
aquesta circumstància, es considera necessari que la societat mercantil articule uns 
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mecanismes de més fàcil accés a les seues instruccions de contractació, a les quals 
s’hauria d’accedir des de la pàgina web de l’Ajuntament d’Elx.  

Les societats mercantils i fundacions vinculades a les diputacions provincials de les 
quals no ens consta que estiguen obligades a aprovar instruccions de contractació, o que 
sí que hi estan obligades però l'òrgan competent seu no ha aprovat les dites instruccions, 
o aquelles que no han publicat les instruccions en el seu perfil de contractant a la data de 
realització del present Informe, són les següents: 

 

Diputacions Societats mercantils i fundacions 

Alacant Alacant Xarxa Ambiental Provincial, S.A. 

València Fundació d'Investigació de l'Hospital General de València 

 Fundació Hospital Reial i General 

 Gestió Integral de Residus, S.A. 

Quadre 3 
 

En relació amb les circumstàncies posades de manifest en aquest apartat de l'Informe, 
interessa destacar les conclusions següents: 

- Les societats mercantils i fundacions que no han aprovat la corresponent 
instrucció de contractació a pesar d'estar obligades a fer-ho, han de formalitzar aquest 
tràmit tan aviat com siga possible, en compliment del que es disposa en l'article 175.b) 
de la LCSP. S'ha de dir que, mentre no es produïsca tal aprovació, segons el que 
s'estipula en la disposició transitòria 6ª.2 de la LCSP, per a l'adjudicació de contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada aquestes entitats es regiran per les normes 
establides en l'article 174 de la LCSP. 

- Les societats mercantils i fundacions que no hagen publicat les instruccions de 
contractació en el seu perfil de contractant, ja siga en la seu electrònica pròpia o en la de 
l'entitat de què depenguen, han de formalitzar aquest tràmit tan aviat com siga possible, 
en compliment del que es disposa en l'article 175.b) de la LCSP. 

Les societats mercantils i fundacions, dependents dels ajuntaments de més de 50.000 
habitants, que tenen instruccions de contractació publicades en el perfil del contractant i 
que han sigut objecte de fiscalització, són les que indiquem a continuació, amb 
expressió de la data en què se n'ha consultat la instrucció: 
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Ajuntaments Societats mercantils i fundacions Consulta 

València Mercavalència, S.A. 12/11/2010 

 Activitats Urbanes de València, S.A. 24/11/2010 

 Fundació Valenciana Escena Oberta 19/07/2010 

Alacant Mercalacant, S.A. 11/06/2010 

Torrent Nous Espais Torrent 09/09/2010 

Paterna Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A 08/07/2010 

Gandia Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. 13/09/2010 

 Gandiaprotur, S.L. 06/07/2010 

 Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L 13/09/2010 

 Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. 02/06/2010 

Elx Promocions e Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. 15/07/2010 

Elda Empresa Municipal d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. 24/11/2010 

Quadre 4 
 

Les societats mercantils i fundacions, dependents de les diputacions provincials, que 
tenen instruccions de contractació publicades en el perfil del contractant i que han sigut 
objecte de fiscalització, són les que indiquem a continuació, amb expressió de la data en 
què se n'ha consultat la instrucció. 

 

Diputacions Societats mercantils i fundacions Consulta 

Alacant Proaguas Costablanca, S.A. 15/07/2010 

 Geonet Territorial, S.A. 09/09/2010 

 Fundació MARQ 02/06/2010 

Castelló VICASDI, S.A. 25/07/2010 

València Impuls Econòmic Local, S.A. 07/07/2010 

 Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. 02/11/2010 

Quadre 5 
 

En l'anàlisi de les instruccions de contractació de les entitats que les han aprovades i 
publicades en el seu perfil de contractant, i a la vista dels documents que es troben en 
les corresponents pàgines web que hem analitzat, s'ha comprovat que la signatura 
d'aprovació de les instruccions no consta en les següents entitats: 
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- Mercavalència, S.A. (Ajuntament de València) 

- Activitats Urbanes de València, S.A. (Ajuntament de València) 

- Fundació Valenciana Escena Oberta (Ajuntament de València). 

- Mercalacant, S.A. (Ajuntament d'Alacant) 

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) 

- Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Gandiaprotur, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. (Ajuntament de 
Gandia) 

- Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (Ajuntament de Gandia) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Empresa Municipal d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (Ajuntament d'Elda) 

- Geonet Territorial, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) 

- Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. (Diputació de València) 

Es considera que, en aplicació dels principis de seguretat jurídica i de transparència, en 
les instruccions de contractació publicades en la pàgina web de cada una de les citades 
entitats, hauria de constar expressament l'òrgan competent que les ha aprovades, la data 
en què tingué lloc l'aprovació o modificació de les instruccions i la corresponent 
signatura electrònica. 

Les altres circumstàncies d'interés que s'han posat de manifest en la fiscalització 
realitzada es recullen en els següents capítols de l'Informe. 
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5. APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA 

L'article 175.a) de la LCSP indica que els principis de publicitat i concurrència 
s'aplicaran en tots els casos a l'adjudicació dels contractes, sense excloure'n 
expressament cap contracte per la seua quantia o per altres raons. En aquest sentit, 
l'article 175.b) estableix que les instruccions han de garantir l'efectivitat dels dits 
principis i que hi resulta substancial el principi de publicitat en la fase de licitació i en la 
comunicació de l'adjudicació. 

En relació amb l'aplicació d'aqueixos principis respecte de les instruccions de 
contractació revisades, s'ha comprovat que en determinats supòsits les instruccions de 
contractació no regulen de forme expressa la publicitat de la licitació o de l'adjudicació, 
raó per la qual no s'hi garanteix l'aplicació efectiva del principi de publicitat. Aquesta 
circumstància es produeix en les següents entitats: 

- Mercalacant, S.A. (Ajuntament d'Alacant) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Empresa Municipal d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (Ajuntament d'Elda) 

- Geonet Territorial, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València) 

- Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. (Diputació de València) 

En l'aplicació dels dits principis, les instruccions de contractació poden preveure 
procediments sense publicitat prèvia per raó de la seua quantia –similars al procediment 
negociat sense publicitat de l'article 162.1 de la LCSP– en els casos on hi haja prou a 
sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a realitzar l'objecte del 
contracte, sempre que en els supòsits de contractes d'obres no es supere la xifra de 
200.000 euros, o de 60.000 euros en la resta dels supòsits. 

En el context anterior, l'anàlisi de l'aplicació del principi de publicitat en les diferents 
instruccions de contractació ha posat de manifest les següents circumstàncies: 

- En la instrucció de contractació de l'entitat Promocions i Iniciatives Municipals 
d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx), es disposa que en els contractes d'obres, serveis i 
subministraments de quantia superior a la regulada per als contractes menors però no 
superior a 206.000 euros, es sol·licitaran ofertes, almenys, a tres empreses, sempre que 
això siga possible. Aquesta regulació, pel que fa als contractes de serveis i 
subministraments, no s'ajusta al que es disposa en l'article 162.1 de la LCSP, ja que en 
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aquests supòsits caldria formalitzar els corresponents anuncis de la convocatòria de 
licitació, tal com estableix l'article 126.1 de la LCSP. 

 En la citada instrucció de contractació, d'altra banda, quan es regula el 
procediment negociat amb publicitat, en aquells contractes d'obres no subjectes a 
regulació harmonitzada i d'import superior a 206.000 euros i inferior a 2.000.000 
d'euros, no es concreta la forma en què s'ha de realitzar la publicitat; aquesta 
circumstància limita el compliment del principi de publicitat. 

- Les instruccions de contractació de les entitats Mercalacant, S.A. (Ajuntament 
d'Alacant) i Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. (Diputació de València), 
encara que fan menció expressa del procediment negociat sense publicitat, no 
s'estableixen l'obligació de sol·licitar tres ofertes; circumstància que limita l'aplicació 
del principi de publicitat. 

- En les instruccions de contractació de les societats mercantils Agència 
d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L., Gandiaprotur, S.L., Iniciatives Esportives de 
Recreació i Oci de Gandia, S.L., i Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (totes de 
l'Ajuntament de Gandia), s'exceptua de publicitat els contractes d'obra d'import inferior 
a 1.000.000 d'euros; així com els contractes de serveis i subministraments que superen 
els 50.000 euros i que no es troben subjectes a regulació harmonitzada. Aquestes 
excepcions, tanmateix, no s'ajusten al que es disposa en els articles 126.1 i 175.c) de la 
LCSP. 

- Idèntica circumstància es produeix en la instrucció de la Societat Urbanística 
Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna), amb la diferència que en aqueixa 
societat el límit per als subministraments és de 60.000 euros. Tal com hem comentat 
anteriorment, aquestes excepcions no s'ajusten als articles 126.1 i 175.c) de la LCSP. 

- La instrucció de contractació de l'entitat Geonet Territorial, S.A. (Diputació 
d'Alacant) regula un procediment d'adjudicació que denomina simplificat, l'àmbit 
objectiu i d'aplicació del qual són els contractes d'obres d'import inferior a 5.150.000 
euros, i els menors de 206.000 euros per a la restat de contractes. Es tracta d'un 
procediment que no s'ajusta als principis recollits en la LCSP. 

- La instrucció de contractació de l'entitat Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació 
d'Alacant), no regula de forma expressa les excepcions al compliment del principi de 
publicitat per raó de la quantia dels contractes. No s'hi distingeix entre les dues 
modalitats existents en el procediment negociat, encara que, per als supòsits de 
contractes d'obres de quantia inferior a 1.000.000 d'euros i de 100.000 euros per a la 
resta de contractes, s'hi indica que es sol·licitaran com a mínim tres ofertes. Aquesta 
circumstància suposa una limitació notable de l'aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència que no s'ajusta al que es disposa en l'article 161.2 de la LCSP. 

 En la citada instrucció, d'altra banda, es regula un procediment restringit de 
contractació, obligatori en supòsits de contractes d'obres de fins a 1.000.000 d'euros i 
fins a 100.000 euros en els contractes de serveis i subministraments, que no s'ajusta al 
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que es disposa en els articles 146 a 152 de la LCSP, ja que no considera els criteris 
objectius de solvència en funció dels quals es realitzaran les invitacions a presentar 
ofertes. 

També s'ha comprovat que determinades instruccions de contractació no regulen les 
excepcions a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en les licitacions i 
adjudicacions per raó de la quantia dels contractes; això fa que les entitats que indiquem 
a continuació no puguen acudir a aquest tipus de contractació 

- Fundació València Escena Oberta (Ajuntament de València) 

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Fundació MARQ (Diputació d’Alacant) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València) 

Quant a la possibilitat d'establir el procediment restringit, en el qual es pot limitar el 
nombre de candidats invitats a presentar una oferta d'acord amb el que es disposa en 
l'article 146 de la LCSP, aquesta possibilitat solament es considera en les instruccions 
de contractació de les esmentades entitats Proagauas Costablanca, S.A. i Impuls 
Econòmic Local, S.A. En la resta de les instruccions analitzades no es recull de forma 
expressa aquesta possibilitat, de manera que la resta d'entitats no poden utilitzar aquest 
procediment de contractació. 

Els contractes menors estan exclosos de l'aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència, atés que (segons els articles 95 i 122.3 de la LCSP) podran ser adjudicats 
directament a qualsevol empresari amb capacitat per a actuar i que compte amb 
l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint les normes 
establides; en la seua tramitació solament s'exigeix l'aprovació de la despesa i que a 
aquesta s'incorpore la factura corresponent. 

En les instruccions de contractació es poden recollir aquest tipus de contractes, que 
poden rebre la denominació que l'entitat considere convenient, tot i que s'hauran 
d'ajustar als límits establits en l'article 122.3 de la LCSP –al qual remet l'article 23.3, 
d'aplicació a tot el sector públic–, el qual disposa que aquesta modalitat de contractació 
s'aplicarà als contractes d'import inferior a 50.000 euros quan es tracte de contractes 
d'obres, o d'import inferior a 18.000 euros quan es tracte d'uns altres contractes. 

En aquest sentit, s'ha comprovat que les instruccions de contractació analitzades 
recullen, per regla general, la dita modalitat de contractació; tanmateix, no està prevista 
en les instruccions de les entitats següents: 

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) 
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- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València) 

- Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. (Diputació de València) 

S'ha de dir que la possibilitat d'acudir als contractes menors (que és una modalitat on no 
s'apliquen els principis de publicitat i concurrència), ha d'estar prevista en les 
instruccions de contractació; de manera que les entitats que no l'hagen regulada de 
forma expressa no poden acudir a aquesta modalitat de contractes. 

Quant a les instruccions de contractació de les entitats Proaguas Costablanca, S.A. 
(Diputació d'Alacant) i Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València), interessa 
destacar que es refereixen al denominat procediment d'adjudicació directa, els límits del 
qual per a contractar no s'ajusten als prevists en l'article 122.3 de la LCSP, ni expressen 
tampoc amb suficient concreció l'àmbit subjectiu d'aplicació. 

El règim de modificacions i pròrrogues dels contracte és una altra de les qüestions que 
es regule en les instruccions de contractació, atés que s'hi pot establir una regulació 
específica que assenyale els supòsits, límits i procediment en què resultaran admissibles, 
tenint en compte que els terminis de duració del contractes s'han d'ajustar al que es 
disposa en l'article 23 de la LCSP. 

En relació amb les circumstàncies anteriors, cal remarcar que solament les instruccions 
de la Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) i de 
l'Empresa Municipal d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (Ajuntament d'Elda) regulen les 
modificacions i pròrrogues contractuals. En la resta dels casos, a falta d'una regulació 
específica, caldrà aplicar el supòsits i límits establits en la LCSP amb caràcter general 
per a les administracions públiques. 

Amb independència de la conclusió anterior, es recomana que les instruccions de 
contractació regulen de forma expressa el procediment de modificació dels contractes i 
els seus requisits, i que alhora establisquen una regulació expressa de les pròrrogues 
dels contractes, amb la finalitat de no desvirtuar l'aplicació efectiva dels principis de 
publicitat i concurrència. 
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6. APLICACIÓ DELS PRINCIPIS D'IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ 

L'article 175.a) de la LCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
que no tinguen la consideració de poders adjudicador, s'hauran d'ajustar, en 
l'adjudicació dels contractes, als principis d'igualtat i no discriminació; de manera que 
les instruccions de contractació han de garantir l'aplicació dels dits principis. 

L'aplicació dels principis citats determina la necessitat de realitzar una adequada 
descripció de l'objecte del contracte, que evite possibles discriminacions entre els 
potencials licitadors i que, alhora, garantisca la igualtat d'accés per als diferents 
operadors econòmics, de forma que es facilite a tots la mateixa informació i que s'evite 
que es puguen produir situacions en què un licitador es beneficie d'un millor tracte que 
els altres. 

En relació amb l'aplicació dels principis d'igualtat i no discriminació en les instruccions 
de contractació analitzades, s'ha de posar de manifest que hi ha supòsits en els quals no 
es regulen els procediments que garantisquen l'aplicació dels principis mencionats; 
circumstància que no s'ajusta al que disposa la normativa que regula la gestió de la 
contractació d'aquestes entitats. Es tracta dels casos següents. 

- Nous Espais Torrent (Ajuntament de Torrent) 

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) 

- Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Gandiaprotur, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. (Ajuntament de 
Gandia) 

- Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (Ajuntament de Gandia) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Empresa Municipal d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (Ajuntament d'Elda) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Geonet Territorial, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València) 

- Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. (Diputació de València) 
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És imprescindible que les instruccions de contractació de les entitats citades 
garantisquen l'aplicació dels principis d'igualtat i no discriminació, mitjançant el 
compliment de les prescripcions següents: 

- Realitzar una descripció adequada de l'objecte dels contractes, sense referències 
concretes que limiten l'efectiva concurrència en la presentació de les ofertes. 

- Arbitrar mecanismes que asseguren la igualtat d'accés a les licitacions de tots els 
operadors econòmics. 

- Garantir que tots els operadors econòmics rebran idèntica informació, a l'objecte 
que cap d'ells no puga gaudir d'avantatges sobre la resta. 
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7. APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA 

L'article 175.a) de la LCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
que no tinguen la consideració de poders adjudicadors, s'hauran d'ajustar en 
l'adjudicació de contractes al principi de transparència; per tant, les instruccions de 
contractació han de garantir l'aplicació d'aqueix principi. 

Amb la finalitat de fer efectiu el principi citat, l'article 175.b) de la LCSP disposa que 
les instruccions de contractació dels organismes i entitats del sector públic han de 
regular uns procediments de contractació adequats, de forma que el contracte siga 
adjudicat a qui presente l'oferta econòmicament més avantatjosa. 

L'esmentat precepte legal disposa que les instruccions de contractació s'han de posar a 
disposició de tots els interessats a participar en els procediments d'adjudicació de 
contractes regulats per tals instruccions, i que cal publicar-les en el perfil de contractant 
de l'entitat, de forma que tots els participants puguen conéixer prèviament les normes 
aplicables al contracte que es pretén adjudicar i tenir la certesa que les dites normes 
s'apliquen d'igual forma a totes les empreses. 

En conseqüència amb això, les instruccions de contractació han de fer una menció 
expressa a la normativa específica aplicable a l'entitat i ser coherents amb les dites 
normes, de forma que els procediments de contractació es realitzen d'acord amb el 
principi de transparència. Aquesta circumstància no es produeix en les instruccions de 
les entitats següents: 

- Mercavalència, S.A. (Ajuntament de València) 

- Fundació Valenciana Escena Oberta (Ajuntament de València) 

- VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) 

Es considera necessari que les instruccions d'aquestes entitats facen una menció 
expressa del principi de transparència i de la normativa aplicable, de forma que els 
licitadors puguen conéixer-les abans de presentar les seues ofertes. 

En l'aplicació del principi de transparència, d'altra banda, és fonamental que els terminis 
establits per a presentar les ofertes siguen suficients per a permetre a les empreses 
realitzar una avaluació adequada del procediment i formular les seues ofertes. En aquest 
sentit, s'ha comprovat que en les instruccions de contractació que enumerem a 
continuació no es fa referència als terminis per a la presentació d'ofertes: 

- Mercalacant, S.A. (Ajuntament d'Alacant) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 
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- Geonet Territorial, S.A. (Diputació d’Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) 

- Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València) 

S'ha de dir que la circumstància anterior no s'ajusta al principi de transparència, raó per 
la qual caldria que fos resolta per les entitats a l'objecte de garantir l'aplicació efectiva 
del principi citat, tot establint uns terminis adequats que faciliten la presentació del 
major nombre d'ofertes econòmiques, amb la finalitat d'obtenir un millor preu en 
l'adjudicació. 

En les instruccions de contractació de les societats mercantils Agència d’Habitatge i 
Urbanisme de Gandia, S.L. (Ajuntament de Gandia); Gandiaprotur, S.L. (Ajuntament de 
Gandia); Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. (Ajuntament de 
Gandia) i Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (Ajuntament de Gandia), es regula la 
publicitat de les licitacions en els procediments d’adjudicació amb publicitat, així com 
en els que es realitza per invitació, però no s’estableixen els terminis per a un altre tipus 
d’adjudicacions, com és el cas dels contractes menors. 

Per a plasmar adequadament el principi de transparència, és imprescindible que les 
instruccions de contractació establisquen els criteris objectius aplicables en la valoració 
de les ofertes presentades. En aquest sentit, s'ha comprovat que, en els supòsits que 
indiquem a continuació, no s'ha actuat d’aquesta manera: 

- Fundació Valenciana Escena Oberta (Ajuntament de València) 

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) 

- Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Gandiaprotur, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. (Ajuntament de 
Gandia) 

- Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (Ajuntament de Gandia) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- VICASDI, S.A (Diputació de Castelló) 
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- Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A. (Diputació de València) 

La circumstància descrita ha de ser resolta en les instruccions de contractació de les 
entitats citades, atés que és necessari establir de forma precisa i amb caràcter previ els 
criteris objectius que s'aplicaran en la valoració de les ofertes, a l'objecte de facilitar la 
selecció de l'oferta econòmica més avantatjosa. 

En últim lloc, interessa assenyalar que, per a una gestió transparent de la contractació 
d'aquestes entitats, és necessari que les instruccions de contractació concreten de forma 
clara i prèvia, amb anterioritat a l'inici del procediment, l'òrgan al qual correspondrà 
efectuar la proposta d'adjudicació del contracte, així com l'òrgan competent per a 
efectuar-ne l'adjudicació definitiva. 

En aqueix sentit, s'ha comprovat que en les instruccions de contractació de les següents 
entitats no es concreta quin és l'òrgan de contractació de l'entitat: 

- Fundació Valenciana Escena Oberta (Ajuntament de València) 

- Societat Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (Ajuntament de Paterna) 

- VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) 

Cal dir que el fet de no indicar en les instruccions de contractació quin és l'òrgan de 
contractació, representa que no s'aplica adequadament el principi de transparència. 

L'aplicació del principi de transparència, d'altra banda, exigeix que en les pàgines web 
dels ajuntaments i diputacions provincials hi haja enllaços directes amb les pàgines web 
de les societats mercantils i les fundacions que depenen de les esmentades entitats 
locals, de forma que es puga tenir fàcil accés a les instruccions de contractació. 
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8. APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE CONFIDENCIALITAT 

L'article 124 de la LCSP disposa que, sense perjudici de les disposicions relatives a la 
publicitat de l'adjudicació i a la informació que s'ha de donar als candidats i als 
licitadors, els òrgans de contractació no podran divulgar la informació facilitada pels 
empresaris que aquests hagen designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en 
particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes. 

En aqueix sentit, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació a què tinga accés per raó de l'execució del contracte i a la qual s'haja donat el 
referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seua pròpia naturalesa haja de 
ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del 
coneixement de la informació, tret dels supòsits en què els plecs o el contracte 
establisquen un termini major. 

L'article 175.b) de la LCSP disposa que les instruccions de contractació dels poders 
adjudicadors que no tinguen caràcter d'Administració pública, han de regular 
procediments que garantisquen –entre altres– el compliment del principi de 
confidencialitat, ja siga fent una remissió expressa al dit principi, o bé establint una 
regulació específica que el prenga com a referència. 

S'ha comprovat que, per regla general, les instruccions de contractació revisades 
compleixen la previsió legal comentada; llevat de les relatives a les entitats següents: 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) 

S'ha de dir que les instruccions de contractació de les entitats esmentades no s'ajusten al 
que es disposa en l'article 175 de la LCSP, el qual exigeix l'aplicació del principi de 
confidencialitat, i que, per tant, les entitats citades han de resoldre. 
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9. ADJUDICACIÓ A L'OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 
AVANTATJOSA 

L'article 175 de la LCSP disposa que, en les instruccions de contractació de les entitats 
que siguen poder adjudicador, però que no detinguen la condició d'Administració 
pública, s'han d'establir procediments que garantisquen que les adjudicacions estiguen 
sotmeses als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, 
igualtat i no discriminació, amb la finalitat que els contractes siguen adjudicats als qui 
presenten les ofertes econòmicament més avantatjoses, conformement al principi 
general que s'estableix en l'article 1 de la LCSP. 

En la valoració de les proposicions i en la determinació de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, d'acord amb el que es disposa en l'article 134.1 de la LCSP, l'entitat pot 
decidir la combinació de diversos criteris objectius, directament vinculats a l'objecte del 
contracte, de forma que solament s'haurà de fer l'adjudicació al preu més baix en els 
supòsits en què solament s'utilitze un criteri d'adjudicació. 

Cal tenir en compte que, per a fer efectiva l'exigència que el contracte siga adjudicat a 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, aquella ha d'anar acompanyada de l'adopció de 
mesures que asseguren el correcte exercici de la discrecionalitat, en aquells casos en què 
s'adopten criteris que depenguen de l'apreciació de l'òrgan de contractació. En qualsevol 
cas, sempre que siga possible s'ha de donar preponderància als criteris que puguen ser 
quantificats mitjançant la mera aplicació de fórmules objectives, i establint sempre la 
ponderació relativa que s'atribueix a cada un dels criteris utilitzats. 

En conseqüència amb això, les instruccions de contractació s'han de pronunciar 
expressament sobre la necessitat d'adjudicar el contracte a l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, i desenvolupar les directius o els criteris per a fer-ho efectiu. S'ha 
comprovat que, per regla general, les instruccions analitzades expressen que 
l'adjudicació del contracte es farà a l'oferta econòmicament més avantatjosa, alhora que 
estableixen criteris i directrius per a valorar les ofertes. 

En les instruccions de contractació de les entitats Promocions i Iniciatives Municipals 
d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) i Fundació MARQ (Diputació d'Alacant), es fa menció 
al principi d'adjudicar el contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa; però no 
s'hi estableixen les directrius o els criteris per a avaluar les ofertes de manera que es 
garantisca l'aplicació efectiva del principi citat. 

Les dites omissions haurien de ser resoltes, tan aviat com siga possible, per les entitats 
esmentades, amb la finalitat de garantir l'efectiva aplicació del principi general 
d'adjudicar sempre els contractes al licitador que presente l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, tot establint els criteris i les directrius perquè es puga aplicar de forma 
efectiva. 

En les instruccions de contractació de la Fundació València Escena Oberta (Ajuntament 
de València) i de VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) les instruccions de 
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contractació fan menció a l'adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa; però 
no detallen ni regulen les directrius o els criteris per a avaluar les ofertes. 

En relació amb les citades instruccions de contractació, és necessari que les entitats 
promoguen una major concreció del principi general d'adjudicar sempre els contractes al 
licitador que presente l'oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant l'establiment 
dels criteris i les directrius que permeten aplicar el dit principi de forma efectiva. 
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10. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL 
CONTRACTE 

L'article 22 de la LCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 
només podran efectuar els contractes que siguen necessaris per al compliment i la 
realització dels seus fins institucionals. A aqueix efecte, la naturalesa i extensió de les 
necessitats que hom pretén cobrir per mitjà del contracte projectat, així com la idoneïtat 
del seu objecte i contingut per a satisfer-les, han de ser determinades amb precisió i se 
n'ha de deixar constatació en la documentació preparatòria abans d'iniciar el 
procediment encaminat a la seua adjudicació. 

La justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte s'ha de fer abans d'iniciar el 
procediment d'adjudicació i s'ha de deixar constatació en la documentació preparatòria 
de les circumstàncies establides en el citat article 22 de la LCSP, d'acord amb el 
procediment que s'establisca de forma expressa en les corresponents instruccions de 
contractació. 

En la fiscalització realitzada s'ha comprovat que, en les instruccions de contractació de 
les entitats que indiquem a continuació, no consta de forma expressa l'obligació de 
justificar les necessitats prèvies que hom pretén satisfer amb el contracte, ni el 
procediment per a portar-ho a efecte. 

- Activitats Urbanes de València, S.A. (Ajuntament de València) 

- Nous Espais Torrent (Ajuntament de Torrent) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Empresa Municipal d'Urbanitzacions d'Elda, S.A. (Ajuntament d'Elda) 

- Proaguas Costablanca, S.A. (Diputació d'Alacant) 

- Fundació MARQ (Diputació d'Alacant) 

- Impuls Econòmic Local, S.A. (Diputació de València) 

La circumstància descrita no s'ajusta al que es disposa en l'article 22 de la LCSP i és 
imprescindible que les entitats citades resolguen la situació anterior, recollint de forma 
expressa en les seues instruccions de contractació l'obligació de justificar les necessitats 
prèvies que hom vol satisfer amb els contractes, i establint els procediments per mitjà 
dels quals això s'ha de fer efectiu. 

En la instrucció de contractació de l'Entitat Fundació València Escena Oberta 
(Ajuntament de València), malgrat que s'hi fa menció a la necessitat de justificar la 
idoneïtat del contracte, no es detalla el procediment ni el contingut de la documentació 
preparatòria que s'ha de realitzar; circumstància que limita l'aplicació efectiva d'aquest 
principi. 
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En la resta de les instruccions de contractació revisades, es considera de forma expressa 
l'obligació de justificar la necessitat i idoneïtat del contracte, alhora que s'hi estableixen 
els procediments per a fer-la efectiva. 
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11. RECOMANACIONS 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, de revisió de les instruccions de 
contractació dels poders adjudicadors que no són administracions públiques dependents 
dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb una població superior a 50.000 
habitants i de les diputacions provincials, d'acord amb l'abast explicat en l'apartat 1 de 
l'Informe, i amb independència dels incompliments rellevants dels principis de 
contractació pública recollits en l'apartat 3 de l'Informe, es formulen les recomanacions 
següents: 

a) Les societats mercantils i fundacions que no hagen aprovat la corresponent 
instrucció de contractació, o que no l'hagen publicada en el seu perfil de contractant, 
han de formalitzar aquests tràmits tan aviat com siga possible, en compliment del que es 
disposa en l'article 175.b) de la LCSP, a fi que no es produïsquen les circumstàncies 
expressades en l'apartat 4 de l'Informe. 

b) Les instruccions de contractació han de tenir un fàcil accés des d’internet per a 
les persones interessades, i han d’estar recollides de forma expressa en la corresponent 
pàgina web de cada una de les societats mercantils en les quals siguen aplicables. En 
aquest sentit, en les pàgines web de les entitats locals de les quals depenen, ha d’haver 
un enllaç específic que permeta accedir a les pàgines web de les citades societats 
mercantils. 

c) En la publicació de les instruccions de contractació en el perfil del contractant, 
ha de constar de forma expressa l'òrgan que les ha aprovades, la data en què se'n va 
produir l'aprovació o la modificació de les dites instruccions i la signatura electrònica 
corresponent (d'acord amb el que s'ha expressat en l'apartat 4 de l'Informe). 

d) Les instruccions de contractació han de regular de forma expressa els diversos 
procediments d'adjudicació, conformement al que es disposa en la LCSP, evitant que es 
produïsquen les situacions descrites en l'apartat 5 de l'Informe; al mateix temps han 
d'indicar la forma en què s'ha de materialitzar la publicitat de les licitacions i 
adjudicacions. 

e) En els casos en què l'entitat vulga acudir als supòsits en què no s'apliquen els 
principis de publicitat i concurrència en les licitacions i adjudicacions, per raó de la 
quantia dels contractes, o que vulga recórrer a la formalització de contractes menors, cal 
recollir aquestes possibilitats de forma expressa en les instruccions de contractació 
(conformement al que s'ha dit en l'apartat 5 de l'Informe). 

f) Es recomana que les instruccions de contractació regulen de forma expressa els 
procediments de modificació dels contractes i els seus requisits, així com les 
pròrrogues, amb la finalitat de no desvirtuar l'aplicació efectiva dels principis de 
publicitat i concurrència (tal com es detalla en l'apartat 5 de l'Informe). 
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g) És necessari que les instruccions de contractació facen una adequada descripció 
de l'objecte del contracte, que evite possibles discriminacions entre els potencials 
licitadors i que garantisca la igualtat d'accés per als diferents operadors econòmics, de 
forma que se'n facilite a tots la mateixa informació i s'eviten discriminacions entre ells 
(d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 6 de l'Informe). 

h) Les instruccions de contractació han de fer menció del principi de transparència, 
recollint també expressament la normativa aplicable als procediments de contractació i 
facilitant que els licitadors puguen conéixer la dita normativa abans de presentar les 
seues ofertes; cal establir els terminis adequats per a presentar-les, els òrgans que han de 
resoldre els procediments i els criteris objectius aplicables en la valoració de les ofertes 
presentades (en la línia del que hem comentat en l'apartat 7 de l'Informe). 

i) En les pàgines web dels ajuntaments i les diputacions provincials, hauria d'haver 
enllaços directes amb les pàgines web de les societats mercantils i fundacions 
dependents de les dites entitats locals, de forma que es puga tenir un fàcil accés a les 
instruccions de contractació, en aplicació del principi de transparència (d'acord amb el 
que s'ha expressat en l'apartat 7 de l'Informe). 

j) Les instruccions de contractació dels poders adjudicadors que no tinguen el 
caràcter d'Administració pública, han de regular procediments que garantisquen el 
compliment del principi de confidencialitat, fent una remissió expressa a aquest principi 
i establint alhora una regulació específica que prenga el dit principi com a referència (tal 
com s'indica en l'apartat 8 de l'Informe). 

k) Les instruccions de contractació s'han de pronunciar expressament sobre la 
necessitat d'adjudicar el contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa i 
desenvolupar les directrius o els criteris que faran efectiu aquest principi (en la línia del 
que s'ha dit en l'apartat 9 de l'Informe). 

l) En les instruccions de contractació cal recollir de forma expressa l'obligació de 
justificar les necessitats prèvies que hom pretén satisfer amb els contractes, establint els 
procediments per mitjà dels quals això s'ha de fer efectiu, així com la documentació 
preparatòria corresponent a l'objecte de garantir l'aplicació efectiva del citat principi 
(en la línia del que s'ha expressat en l'apartat 10 de l'Informe). 
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12. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, es va trametre als gestors de les entitats fiscalitzades l'esmentat esborrany, 
amb la finalitat que –si era el cas– hi formulessen al·legacions dins del termini concedit. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats 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. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés (el 
qual ha servit perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades), s'adjunta 
en els annexos I i II del present Informe. 
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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.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 28 de desembre de 2010, aprovà aquest Informe de 
fiscalització. 

 

València, 28 de desembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 
  























































 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓ 

En data 13 de desembre de 2010 es va trametre als ajuntaments amb població superior a 
50.000 habitants i a les diputacions provincials l'esborrany de l'informe de fiscalització 
realitzat sobre les instruccions de contractació dels ens dependents d'aqueixes entitats 
locals, conformement al que es preveia en el Programa Anual d'Actuació de 2010. 

Durant el tràmit esmentat hem rebut escrits d'al·legacions referits als següents ens 
dependents de les entitats locals amb població superior a 50.000 habitants i de les 
diputacions provincials: 

- Mercalacant, S.A. (Ajuntament d'Alacant) 

- Aigües Municipalitzades d'Alacant, S.A. (Ajuntament d'Alacant) 

- Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Iniciatives i Transport d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Estació d'Autobusos d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Promocions Municipals d'Elx, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

- Agència d'Habitatge i Urbanismes de Gandia, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Gandiaprotur, S.L. (Ajuntament de Gandia) 

- Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. (Ajuntament de 
Gandia) 

- Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (Ajuntament de Gandia) 

- Televisió Pública Gandia, S.L. 

- VICASDI, S.A. (Diputació de Castelló) 

- Societat Urbanitzadora, S.L. (Ajuntament d'Oriola) 

- Institut Laboral de Discapacitats d'Oriola, S.L. (Ajuntament d'Oriola) 

- Oriola Cultural, S.L. (Ajuntament d'Oriola) 

- Transport Urbà d'Autobusos d'Alcoi, S.A. (Ajuntament d'Alcoi) 

L'esborrany de l'Informe de fiscalització, l'ha elaborat la Sindicatura de Comptes amb 
l'objectiu de comprovar si les diverses entitats dependents dels ajuntaments de més de 



 

 

50.000 habitants i de les diputacions provincials compten amb les preceptives 
instruccions de contractació, i si aquestes són accessibles per Internet; alhora se n'ha 
analitzat el contingut i l'adequació a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). 

Tal i com ve sent habitual, el present informe sobre les al·legacions s'ha elaborat a 
l'objecte que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga valorar els escrits 
d'al·legacions presentats i, si és el cas, modificar l'actual redacció de l'informe de 
fiscalització de les instruccions de contractació de les entitats dependents dels 
ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants i de les diputacions provincials. 

II. AL·LEGACIONS DE MERCALACANT, S.A. (Ajuntament d'Alacant) 

1.- Apartat 4, paràgraf primer de la pàgina 13 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les instruccions de contractació foren aprovades pel Consell 
d'Administració de la societat en la sessió del dia 23 d'octubre de 2008. La publicació de 
l'aprovació en la web, així com de la signatura electrònica, es portarà a efecte tan aviat 
com siga possible. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó d'una confirmació de la 
circumstància que es posa de manifest en l'esborrany de l'Informe, la qual serà 
esmenada per l'entitat. 

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

2.- Apartat 5, paràgraf segon de la pàgina 15 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les instruccions de contractació de la societat, en els punts 2 i 3 
de la lletra a), "Publicitat", de l'apartat IV, "Principis de publicitat", estableixen que, en 
els contractes d'obres d'import superior a 200.000 euros i en els de subministraments i 
serveis iguals o superiors a 60.000 euros, s'entendran complides les exigències 
derivades del principi de publicitat amb la inserció de l'anunci en el perfil de contractant 
de la societat. En l'escrit d'al·legacions s'indica, així mateix, que l'adjudicació dels 
contractes que hagen sigut objecte de publicitat serà publicada en el perfil del 
contractant. 

Comentaris: En l'escrit d'al·legacions no es fa cap referència al contingut concret de les 
instruccions de contractació, en els quals es regula de forma molt genèrica i amb escassa 
precisió el contingut de la publicació de la licitació. 

En aqueix sentit, en les citades instruccions es diu que es publicaran els aspectes 
essencials dels contractes, la qual cosa requereix una major precisió; per tant, es pot 
concloure que no s'hi regula de forma expressa la publicitat de la contractació en 
general, especialment en els contractes als quals no es fa menció expressa en 
l'al·legació. 



 

 

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

3.- Apartat 5, paràgraf tercer de la pàgina 15 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les instruccions de contractació de la societat, en el punt 2 de la 
lletra b), "Publicitat", de l'apartat IV, "Principis de publicitat", estableix que en els 
contractes d'obres inferiors a 200.000 euros, en els de subministraments i serveis 
d'import inferior a 60.000 euros i en tots els contractes en què concórreguen supòsits 
d'exclusió de publicitat, serrà necessari sol·licitar ofertes almenys a tres empreses amb 
la capacitat i solvència per a realitzar l'objecte del contracte, sempre que això siga 
possible. 

Comentaris: Les instruccions fan menció al procediment negociat sense publicitat, el 
qual indica que cal sol·licitar almenys tres ofertes, sempre que això siga possible. S'ha 
de dir, no obstant això, que és obligat presentar tres ofertes com a mínim, i no solament 
en els supòsits en què siga possible, en virtut del que es preveu en l'article 175.a) de la 
LCSP. 

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

4.- Apartat 7, paràgraf sisé de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les instruccions de contractació sí que fan referència a la 
necessitat de fixar terminis suficients perquè les empreses puguen presentar ofertes de 
forma adequada. En aquest sentit, en el punt 2 de la lletra c), "Principi de 
transparència", s'assenyala que en els anuncis es fixaran terminis adequats per a la 
presentació d'ofertes, els quals hauran de ser suficients perquè les empreses puguen 
realitzar una avaluació adequada i formular les seues proposicions. 

Comentaris: Com es pot comprovar, en la mateixa al·legació es posa de manifest que 
les instruccions de contractació de la societat remeten als anuncis de licitació per a 
determinar els terminis als quals s'ajustarà cada contractació. Aquesta circumstància 
implica un marge de discrecionalitat que no resulta adequat i posa de manifest una falta 
evident de transparència, atés que, prèviament a les licitacions, les empreses han de tenir 
la possibilitat de conéixer els terminis que l'entitat aplica en la gestió de la seua 
contractació, terminis que han d'estar establits en les mateixes instruccions de 
contractació. 

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

5.- Apartat 7, paràgraf tercer de la pàgina 22 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quant a la concreció sobre l'òrgan al qual correspon efectuar la 
proposta d'adjudicació del contracte, així com de l'òrgan competent per a efectuar 



 

 

l'adjudicació definitiva, les instruccions de contractació dediquen l'apartat IV a regular 
la dita circumstància i deixen clar que l'òrgan de contractació és el Consell 
d'Administració de Mercalacant, S.A.; sense perjudici de la delegació de facultats que el 
consell mateix puga efectuar en el director gerent. 

Comentaris: En atenció al contingut de l'escrit d'al·legacions, i una vegada revisades les 
instruccions de contractació de l'entitat, s'ha comprovat que la societat té raó en la seua 
al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa modificar la redacció del paràgraf tercer de la 
pàgina 22 de l'esborrany de l'Informe, suprimint la referència a la societat "Mercalacant, 
S.A. (Ajuntament d'Alacant). 

III. AL·LEGACIONS D'AIGÜES MUNICIPALITZADES D'ALACANT, S.A. 
(Ajuntament d'Alacant) 

1.- Apartat 4, paràgraf primer de la pàgina 10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que, d'acord amb el que es 
disposa en l'article 3 de la LCSP, solament tenen l'obligació d'aprovar les corresponents 
instruccions internes de contractació les societats mercantils vinculades a les entitats 
locals en el capital social de les quals aquestes participen en un percentatge superior al 
50%. 

A part d'això, el Consell d'Administració de la societat mercantil Aigües 
Municipalitzades d'Alacant, S.A., en data 10 de juny de 2008, aprovà unes instruccions 
de contractació que, com que no era obligat aprovar-les, no es van publicar en el perfil 
del contractant. S'hi indica que les dites instruccions s'utilitzen com a normes internes 
de contractació quan es superen els límits establits en la normativa vigent. 

Comentaris: Els arguments que utilitza la citada societat mercantil per a justificar que 
no està obligada a aprovar les instruccions de contractació, no s'ajusten al que es disposa 
en la LCSP. L'entitat parteix de la premissa que la societat mercantil no és sector públic, 
ja que la participació de l'Ajuntament en la societat no supera el 50%, raó per la qual no 
hi seria exigible la dita obligació. 

Tanmateix, cal fer notar que, per a qualificar una entitat com a pertanyent al sector 
públic, el criteri que aplica l'Ajuntament (que és la participació majoritària en el capital 
social) no és l'únic que es recull en la LCSP, ja que l'article 3.1.h) d'aqueix text legal 
(que es refereix a l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei) estableix que formen part del 
sector públic qualssevol ens, organismes o entitats amb personalitat jurídica pròpia que 
hagen sigut creats específicament per a satisfer necessitats d'interés general que no 
tinguen caràcter industrial o mercantil, sempre que un o diverses subjectes pertanyents 
al sector públic financen majoritàriament la seua activitat, en controlen la gestió o 
nomenen més de la meitat del membres del seu òrgan d'administració, direcció o 
vigilància. 



 

 

A part d'això, interessa posar de manifest que la contractació d'aquesta societat –en 
principi, per raó del seu objecte social– estaria subjecta a l'àmbit d'aplicació de la Llei 
31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, 
l'energia, els transports i els serveis socials. En conseqüència, en aplicació de la 
disposició addicional quarta del citat text legal, a tots aquells contractes adjudicats per 
aquestes societats als quals no siga d'aplicació la Llei 31/2007, els serà aplicable la 
LCSP. 

L'aplicació de la LCSP es realitzarà mitjançant l'aprovació de les instruccions internes 
de contractació, tal i com s'estableix en l'article 176.3 de la LCSP, el qual disposa que, 
en aquestes instruccions internes en matèria de contractació que aproven les dites 
entitats, es disposarà el que calga per a assegurar l'efectivitat dels principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

Les citades instruccions s'han de posar a disposició de tots els interessats a participar en 
els procediments d'adjudicació de contractes regulats per tals instruccions, i cal 
publicar-les en el perfil de contractant de l'entitat. 

En conseqüència amb el que s'ha expressat, l'entitat està obligada a aprovar i publicar 
unes instruccions internes de contractació per a aquells contractes que realitze i als quals 
no siga possible aplicar la Llei 31/2007, de 30 d'octubre. 

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

IV. AL·LEGACIONS DE PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS 
D'ELX, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

1.- Apartat 4, paràgraf primer de la pàgina 13 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: El Consell d'Administració de la societat mercantil aprovà les 
instruccions de contractació en la sessió del dia 13 de juliol de 2009. En les instruccions 
publicades consta de forma expressa l'òrgan que les va aprovar i la data d'adopció de 
l'acord i tots els seus fulls estan signats per la secretària del citat Consell 
d'Administració. 

Comentaris: Hem revisat novament les instruccions de contractació de la societat 
mercantil i no s'hi ha pogut comprovar la circumstància expressada en l'escrit 
d'al·legacions. És cert que en tos els fulls de les instruccions hi ha una signatura, però 
no s'identifica a qui correspon, ni s'hi especifica la data de la firma. Finalment, interessa 
posar de manifest que tampoc no s'ha pogut verificar que en les instruccions figure la 
data en què foren aprovades, malgrat el que s'afirma en l'escrit d'al·legacions. 

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



 

 

2.- Apartat 5, paràgraf segon de la pàgina 14 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb l'aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència per a contractes d'obres que no superen els 200.000 euros, o els 60.000 
euros per a la resta del supòsits, les instruccions de la societat estableixen que, amb 
caràcter general, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada s'elaborarà un 
plec de condicions que formarà part del contracte i que serà publicat en la pàgina web 
de la societat. 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que el procediment esmentat s'ajusta al que es disposa 
en l'article 162.1 de la LCSP, atés que allò que es disposa en les instruccions de 
contractació de l'entitat es complementa necessàriament amb el que s'estableix en els 
article s 162.1 i 126.1 de la LCSP. 

Amb independència de les consideracions anteriors, la societat mercantil manifesta que 
no té cap inconvenient a ampliar el contingut de les seues instruccions de contractació 
per tal de recollir-hi l'observació de l'esborrany de l'Informe de fiscalització. 

Comentaris: Les instruccions de contractació estableixen, com a norma general, 
l'adjudicació pel procediment negociat amb publicitat en aquells contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada que tinguen un import superiora 206.000 euros i inferior a 
2.000.000 d'euros; encara que no especifiquen ni concreten en què ha de consistir tal 
publicitat. Per als contractes d'obra superiors a 2.000.000 d'euros, es diu que s'usarà el 
procediment obert amb publicitat en la pàgina web de la societat; mentre que per als 
contractes inferiors a 206.000 euros s'hi estableix que es sol·licitarà oferta almenys a 
tres empreses, sempre que això siga possible. 

En conseqüència amb tot això, es pot concloure que la regulació efectuada en les 
instruccions de contractació no té la concreció necessària i suficient per a garantir el 
compliment del principi de publicitat tal com està expressat en l'article 175 de la LCSP. 

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

3.- Apartat 5, paràgraf quart de la pàgina 16 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: El procediment restringit no es recull expressament en les 
instruccions de la societat perquè el Consell d'Administració no considerà oportú 
desenvolupar-lo, atés que es tracta d'una modalitat de contractació que la societat no ha 
d'utilitzar, per raó de les activitat que realitza. 

Comentaris: Amb independència que els actuals gestors consideren que no usaran el dit 
procediment de contractació, com que tal procediment està regulat de forma expressa en 
la LCSP i pot ser utilitzat en qualsevol moment, caldria que les instruccions de 
contractació el regulessen, ja que, en el cas contrari, si en algun moment es volgués 
utilitzar seria necessari modificar les instruccions de contractació. 



 

 

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

4.- Apartat 5, paràgraf sisé de la pàgina 17 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En les instruccions de contractació de la societat no està regulat 
el procediment de modificacions i pròrrogues dels contractes, però sí que es fa en els 
corresponents plecs de condicions que aprova el Consell d'Administració i que 
posteriorment es publiquen en el perfil del contractant, conformement al que es disposa 
en la LCSP. 

Amb independència d'això, la societat manifesta que no té cap inconvenient a ampliar el 
contingut de les seues instruccions de contractació per a recollir-hi l'observació de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització. 

Comentaris: En l'escrit d'al·legacions s'indica que les instruccions de contractació de la 
societat remeten als anuncis de licitació per a saber el règim de modificacions i 
pròrrogues dels contractes, cosa que dóna un marge de discrecionalitat que no resulta 
adequat i que posa de manifest una falta evident de transparència, ja que, amb 
anterioritat a les licitacions, les empreses han de poder conéixer el règim de 
modificacions i pròrrogues que l'entitat aplica en la gestió de la seua contractació. 

El compliment adequat del principi de transparència exigeix que el procediment de 
modificació i pròrroga dels contractes estiga establit en les pròpies instruccions de 
contractació, de manera que els licitadors puguen conéixer de forma prèvia totes les 
normes aplicables a la contractació; les instruccions han de fer menció expressa de la 
normativa específica que s'aplica a l'entitat i ser coherents amb les dites normes. 

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

5.- Apartat 6, paràgraf tercer de la pàgina 18 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La societat, en allò que afecta les prescripcions relatives a 
l'aplicació dels principis d'igualtat i no discriminació, realitza una descripció expressa 
de l'objecte del contracte en el plec de condicions que l'òrgan de contractació aprova i 
que es publiquen en cada cas d'acord amb el que s'estableix en la LCSP. Aquest 
procediment assegura la igualtat d'accés dels licitadors i que obtinguen una informació 
idèntica. 

Amb independència d'això, la societat manifesta que no té cap inconvenient a ampliar el 
contingut de les seus instruccions de contractació per a recollir-hi l'observació de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització. 

Comentaris: Els plecs de condicions a què fa referència la societat mercantil determinen 
les condicions concretes per a una determinada contractació, i no una regulació general 



 

 

dels procediments que la societat utilitzarà per a garantir el compliment dels principis 
d'igualtat i no discriminació. 

És a dir, els licitadors han de conéixer de forma prèvia totes les normes que s'apliquen 
en la contractació; en conseqüència., les instruccions han de fer menció expressa a la 
normativa específica aplicable a l'entitat, i ser coherents amb aquestes normes. 

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

6.- Apartat 7, últim paràgraf de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que, en relació amb la regulació 
dels terminis adequats, la societat mercantil estudia cada procediment de contractació i 
fixa un termini adequat a la complexitat del contracte de què es tracte, i que sempre el 
posa en coneixement dels interessat al publicar la convocatòria de licitació. 

Amb independència d'això, la societat manifesta que no té cap inconvenient a ampliar el 
contingut de les seues instruccions de contractació per tal de recollir-hi l'observació de 
l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: No sembla raonable que, vist que la LCSP regula els terminis de 
presentació de les ofertes, la societat manifeste que per a cada cas concret de 
contractació establisca uns terminis diferents. Les instruccions de contractació han de 
regular de forma general el règim de terminis aplicable a la gestió de la contractació. 

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

7.- Apartat seté, paràgraf tercer de la pàgina 21 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Pel que fa a la necessitat que les instruccions establisquen els 
criteris objectius aplicables a la valoració de les ofertes presentades, la societat 
mercantil manifesta que tals criteris es concreten sempre en el plec de condicions que 
l'òrgan de contractació aprova i que es publiquen en cada cas conformement al que 
s'estableix en la LCSP. 

Amb independència d'això, la societat mercantil manifesta que no té cap inconvenient 
d'ampliar el contingut de les seues instruccions de contractació per tal que recullen 
l'observació de l'esborrany de l'Informe. 

Comentaris: El plec de condicions d'un determinat contracte és una norma particular 
que no pot substituir la norma general, la qual ha de ser establida de forma preceptiva en 
les instruccions de contractació. 

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



 

 

8.- Apartat 10, paràgraf tercer de la pàgina 26 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quant a la necessitat de justificar la idoneïtat del contracte 
conformement al que es disposa en l'article 22 de la LCSP, es manifesta en l'escrit 
d'al·legacions que la societat realitza aquest tràmit mitjançant l'acord del Consell 
d'Administració que aprova l'inici del procediment. 

Amb independència de la consideració anterior, la societat mercantil manifesta que no 
té cap inconvenient d'ampliar el contingut de les seues instruccions de contractació per 
tal que recullen l'observació de l'esborrany de l'Informe de fiscalització. 

Comentaris: En les instruccions de contractació no consta de forma expressa l'obligació 
de justificar les necessitats prèvies que hom pretén satisfer amb el contracte, ni el 
procediment per a fer-ho. Cal fer notar que aquesta circumstància és independent del fet 
que consten en els expedients de contractació, ja que es traca d'una exigència dels 
articles 1 i 22 de la LCSP. 

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

V. AL·LEGACIONS D'INICIATIVES I TRANSPORT D'ELX, S.A. 
(Ajuntament d'Elx) 

1.- Apartat 4, paràgraf primer de la pàgina 10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions la societat mercantil indica que les 
instruccions de contractació estan publicades en la pàgina web del Grup INTESA i que 
alhora s'hi donen una sèrie d'instruccions per a localitzar-les. 

Comentaris: Les instruccions de contractació de la societat mercantil no són de fàcil 
accés, ja que no es troben en la pàgina web de l'Ajuntament i tampoc no s'han pogut 
trobar utilitzant els cercadors d'ús més freqüent. Hem comprovat que, efectivament, la 
societat mercantil té les instruccions de contractació en el perfil de contractant de la 
pàgina web del Grup INTESA. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa suprimir la menció a l'entitat Iniciatives i 
Transport d'Elx, S.A. que apareix en el quadre número 2 de la pàgina 10 de l'esborrany 
de l'Informe. 

Així mateix, es proposa incloure un nou paràgraf a continuació del citat quadre 2, que 
tindria la redacció següent: "En el tràmit d'al·legacions, la societat mercantil Iniciatives 
i Transport d'Elx, S.A. ha comunicat que les seues instruccions de contractació, que 
inicialment no havien sigut localitzades, estan publicades en la pàgina web del Grup 
INTESA. En relació amb aquesta circumstància, es considera necessari que la societat 
mercantil articule mecanismes de més fàcil accés a les seues instruccions de 
contractació, a les quals s'hauria d'accedir des de la pàgina web de l'Ajuntament d'Elx". 



 

 

Com a complement del que s'expressa en el nou paràgraf proposat, seria convenient 
introduir una nova recomanació, com a paràgraf tercer de la pàgina 28 de l'esborrany de 
l'Informe, que tindria la redacció següent: "b) Les instruccions de contractació han de 
tenir un accés fàcil des d'Internet per a totes les persones interessades, i han d'estar 
recollides de forma expressa en la corresponent pàgina web de cada una de les societats 
mercantils en què siga d'aplicació. En aquest sentit, en les pàgines web de les entitats 
locals de què aquelles depenguen, ha d'haver un enllaç específic que permeta accedir a 
les pàgines web de les esmentades societats mercantils". 

VI. AL·LEGACIONS D'AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A. (Ajuntament 
d'Elx) 

1.- Apartat 4, paràgraf primer de la pàgina 10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que no s'han aprovat ni publicat 
en el perfil del contractant les instruccions de contractació, però que sí que s'ha dut a 
terme alguna de les actuacions anàlogues a les referides. En aquest sentit, s'adjunten a 
l'escrit d'al·legacions diversos documents que posen de manifest els procediments de 
contractació que usa la societat mercantil. 

Comentaris: Es considera que no cal fer comentaris, ja que l'entitat mateixa reconeix 
que manca de la preceptiva instrucció de contractació. 

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

VII. AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT D'ELX REFERIDES A 
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS D'ELX, S.A. I PROMOCIONS MUNICIPALS 
D'ELX, S.A. (Ajuntament d'Elx) 

1.- Apartat 4, paràgraf primer de la pàgina 10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que la societat mercantil Estació d'Autobusos d'Elx, 
S.A., constituïda en data 6 de maig de 1983, experimentà un canvi en la seua 
denominació social –per mitjà d'escriptura formalitzada el dia 16 d'octubre de 1997– i 
que passà a denominar-se Iniciatives i Transport d'Elx , S.A. 

En relació amb la societat mercantil Promocions Municipals d'Elx, S.A., s'ha de dir que 
aquesta no figura entre les societats mercantils que depenen de l'Ajuntament, tal com 
s'expressa en l'escrit de l'interventor de l'entitat. 

Comentaris: Durant els treballs de fiscalització realitzats no tinguérem coneixement de 
les circumstàncies expressades, ja que això no es reflecteixen en cap de les bases de 
dades utilitzades i tampoc no figura cap informació en aqueix sentit en la pàgina web de 
l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe, en el sentit de suprimir les mencions a les entitats Estació d'Autobusos d'Elx, 



 

 

S.A. i Promocions Municipals d'Elx, S.A. que apareixen en el quadre 2 de la pàgina 10 
de l'esborrany de l'Informe. 

VIII. AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA REFERIDES A 
L'AGÈNCIA D'HABITATGE I URBANISME DE GANDIA, S.L., 
GANDIAPROTUR, S.L., INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIÓ I OCI 
DE GANDIA, S.L. I INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A. 

1.- Apartat 5, paràgraf quart de la pàgina 15 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament considera que el que s'estableix en l'article 126.1 
de la LCSP quant a la publicitat de les licitacions, és aplicable exclusivament a les 
administracions públiques; mentre que les instruccions de contractació vénen referides a 
poders adjudicadors que no són administracions públiques; en conseqüència, no poden 
estar subjectes als condicionants de publicitat establits en l'esmentat article 126.1 de la 
LCSP. 

D'altra banda, l'entitat pren en consideració la recomanació exposada en l'esborrany de 
l'Informe de la Sindicatura de Comptes referida a l'article 175.c), quant a la inserció en 
el perfil del contractant de la informació dels contractes que superen els 50.000 euros. 

Comentaris: Les instruccions de contractació que han d'aprovar les entitats del sector 
públic que són poders adjudicadors, però que no tenen el caràcter d'administracions 
públiques, segons el que es disposa en l'article 175 de la LCSP tenen per objecte regular 
els procediments d'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, de 
tal forma que garantisquen el compliment efectiu dels principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació –als quals 
l'adjudicació s'ha de sotmetre en tots els casos– i que els contractes seran adjudicats a 
qui presente l'oferta econòmicament més avantatjosa. 

Segons el citat precepte legal, no basta que les instruccions de contractació enumeren 
l'aplicació dels principis esmentats, sinó que la LCSP exigeix que se'n garantisca 
l'aplicació efectiva, mitjançant la seua integració en els procediments de contractació 
regulats per les dites instruccions. 

En el senti expressat, l'article 1 de la LCSP, a més dels principis generals, estableix que 
un dels objectius del citat text legal és 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 hom pretén satisfer, 
la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

En últim lloc, interessa destacar que la LCSP estableix en el seu articulat determinades 
normes que són d'aplicació a tota la contractació del sector públic, el desenvolupament 
de les quals s'ha d'incorporar també a les instruccions de contractació, amb l'objectiu 
d'unificar en un sol text tota la normativa interna aplicable a la contractació. 



 

 

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

2.- Apartat 5, paràgraf quart de la pàgina 16 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es tracta d'una reiteració de l'al·legació anterior, puix que 
l'Ajuntament manté que les seues entitats dependents són poders adjudicadors que no 
tenen el caràcter d'Administració pública, raó per la qual no estan subjectes al que 
estableix l'article 146 de la LCSP. 

Comentaris: Hi són d’aplicació els comentaris efectuats en l’al·legació número 1.  

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

3.- Apartat 4, paràgraf cinqué de la pàgina 17 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que els articles 31 i 32 de les 
instruccions de contractació de les seues entitats dependents fan referència expressa a 
les variacions del contracte i a les condicions per a modificar-los. 

Comentaris: S’ha comprovat que els preceptes citats en l’escrit d’al·legacions de 
l’Ajuntament estableixen el contingut del contracte, però no la regulació del règim de 
modificacions aplicable a la gestió de la contractació per part d’aquestes entitats 
dependents de l’Ajuntament. 

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

4.- Apartat 4, paràgraf sisé de la pàgina 17 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l’escrit d’al·legacions s’indica que en el paràgraf tercer dels 
articles 12 i 13 de les instruccions de contractació de les seues entitats dependents fan 
referència expressa al règim de pròrrogues aplicable en termes generals. 

Comentaris: S’ha comprovat que els preceptes citats preveuen que podrà haver 
pròrrogues dels contractes, però no regulen les condicions ni la forma en què caldrà 
gestionar-les. 

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

5.- Apartat 6, paràgraf primer de la pàgina 19 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En els plecs de condicions de les contractacions efectuades 
apareix suficientment detallat l’objecte dels contractes, d’acord amb el que disposa 
l’article 6 de les instruccions de contractació. 



 

 

Comentaris: En l’esborrany de l’informe de fiscalització no es menciona que en les 
instruccions es detalle l’objecte del contracte, sinó que les instruccions de contractació 
establisquen els principis i les regles perquè es garantisca el compliment dels principis 
d’igualtat i no discriminació. 

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

6.- Apartat 6, paràgraf primer de la pàgina 19 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb la igualtat d’accés a les licitacions i amb 
l’aportació d’una informació igual per a tots els operadors econòmics, en els articles 36 
i 37 de les instruccions de contractació es fa referència a l’aplicació d’aquests principis 
d’igualtat i no discriminació, tant en les convocatòries, com en les licitacions i els 
contractes. 

En l’escrit d’al·legacions es manifesta, d’altra banda, que en els processos de licitació 
desenvolupats no s’ha rebut cap reclamació ni al·legació quant a la igualtat de tracte i 
l’accés a la informació de la licitació. 

Comentaris: Els citats articles de les instruccions de contractació es refereixen, en 
termes generals, a l’aplicació dels dits principis; però no regulen expressament la forma 
en què se’n garantirà el compliment, ja que no estableixen les condicions en què les 
entitats hauran de gestionar la contractació per tal d’assegurar els principis d’igualtat i 
no discriminació. 

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

7.- Apartat 7, paràgraf sisé de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

7.- Apartat 7, paràgraf sisé de la pàgina 20 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quant a l’aplicació del principi de transparència, en l’escrit 
d’al·legacions s’indica que els articles 23 i 24 de les instruccions de contractació 
regulen la regla general del termini per a presentar ofertes; encara que el Consell 
d’Administració pot modificar el termini en els plecs de condicions que aprove. 

Comentaris: Hem revisat les instruccions de contractació i s’ha aprovat que aquestes 
regulen la publicitat de les licitacions en els procediments d’adjudicació amb publicitat, 
així com en els que realitzen per mitjà d’invitació; però no s’hi estableixen els terminis 
per a uns altres tipus d’adjudicacions, com és el cas dels contractes menors. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa suprimir la menció que es fa de les societats 
mercantils Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L., Gandiaprotur, S.L. 
Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. i  Iniciatives Públiques de 
Gandia, S.A. (Ajuntament de Gandia) que apareixen en el paràgraf sisé de la pàgina 20 
de l’esborrany de l’Informe. 



 

 

Així mateix, es proposa introduir un nou paràgraf a continuació del paràgraf primer de 
la pàgina 21 de l’esborrany de l’Informe que tindrà la redacció següent: En les 
instruccions de contractació de les societats mercantils Agència d’Habitatge i 
Urbanisme de Gandia, S.L.; Gandiaprotur, S.L.; Iniciatives Esportives de Recreació i 
Oci de Gandia, S.L. i Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (totes quatre de 
l’Ajuntament de Gandia), es regula la publicitat de les licitacions en els procediments 
d’adjudicació amb publicitat, així com en els que es realitza per invitació, però no 
s’estableixen els terminis per a un altre tipus d’adjudicacions, com és el cas dels 
contractes menors.” 

IX. AL·LEGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ REFERIDES A 
VICASDI, S.A 

Resum de l'al·legació: En relació amb el contingut de l’esborrany de l’informe 
d’auditoria, i pel que fa a l’empresa VICASDI, S.A., la Diputació Provincial de Castelló 
expressa que pren nota de les observacions i recomanacions que s’hi formulen. 

També s’indica en l’escrit d’al·legacions que les instruccions de contractació de 
l’empresa citada van ser aprovades pel Ple de la Diputació Provincial en la sessió de 30 
de juny de 2009. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació al contingut de l’esborrany de 
l’Informe, sinó de l’acceptació de les recomanacions que s’hi recullen, i alhora expressa 
que aquestes seran implementades.  

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

X. AL·LEGACIONS DE L’AJUNTAMENT D’ORIOLA REFERIDES A LA 
SOCIETAT URBANITZADORA, S.L., L’INSTITUT LABORAL DE 
DISCAPACITATS D’ORIOLA, S.L. I A ORIOLA CULTURAL, S.L. 

Resum de l'al·legació: En relació amb el contingut de l’esborrany de l’informe 
d’auditoria, i pel que fa a les societats mercantils que depenen de l’Ajuntament 
d’Oriola, l’entitat manifesta que accepta les recomanacions formulades en les 
conclusions de l’Informe citat. 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que, seguint les instruccions de la Sindicatura de 
Comptes, ha traslladat l’esborrany de l’informe als consells d’administració i als gerents 
de les entitats que depenen de l’Ajuntament. 

Comentaris: No es tracta pròpiament d’una al·legació al contingut de l’esborrany de 
l’Informe, sinó de l’acceptació de les recomanacions que s’hi recullen, i al mateix temps 
es dóna a entendre que les posaran en pràctica.  

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



 

 

XI. AL·LEGACIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI REFERIDES A LA 
SOCIETAT MERCANTIL TRANSPORT URBÀ D’AUTOBUSOS D’ALCOI, 
S.A. 

Resum de l'al·legació: En l’escrit d’al·legacions que ha presentat l’Ajuntament s’indica 
que les 27.825 accions de la societat mercantil Transport Urbà d’Alcoi, S.A., l’únic soci 
de la qual era l’Ajuntament d’Alcoi, van ser adjudicades a la unió temporal d’empreses 
denominada “Alcoyana”, en virtut del concurs convocat a aqueix efecte. 

Amb l’adjudicació esmentada, es va encomanar la gestió del servei municipal de 
transport urbà a la citada unió temporal d’empreses, constituïda per les societats 
mercantils Autobuses Playa San Juan, S.A. i Alcoyana de Limpieza Urbana, S.A., en 
virtut de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de 16 de desembre de 1999, del qual s’adjunta 
una certificació a l’escrit d’al·legacions. 

Comentaris: Hem revisat la documentació aportada per l’Ajuntament, juntament amb 
l’escrit d’al·legacions i hem comprovat que l’empresa Transport Urbà d’Alcoi, S.A. és 
de titularitat privada i no està obligada a aprovar la corresponent instrucció de 
contractació.  

Conseqüències en l'Informe: Es proposa suprimir la menció a l’entitat Transport Urbà 
d’Alcoi, S.A. que es fa en el quadre 2 de la pàgina 10 de l’esborrany de l’Informe. 
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