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1. OBJECTIUS 

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, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
comprovar si els principals ajuntaments i les diputacions provincials de la Comunitat 
Valenciana, així com les entitats autònomes que en depenen, han difós el seu perfil de 
contractant per mitjà d'Internet, tal com estableix l'article 42 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
relatius a l'adequada implantació i gestió de la informació continguda en el perfil de 
contractant de les entitats públiques locals. En els diferents apartats del present informe 
s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part 
dels òrgans responsables. 

 



Informe especial sobre el perfil de contractant dels ajuntaments de més de 50.000 habitants i de les 
diputacions provincials de la Comunitat Valenciana 

- 5 - 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Àmbit subjectiu 

La selecció dels principals ajuntaments de la Comunitat Valenciana s'ha fet atenent al 
criteri de població censada. Així, hem seleccionat aquells municipis de més de 50.000 
habitants a 1 de gener de 2008, ja que aquesta és l'última data actualitzada disponible. 

Per a obtenir la llista d'entitats autònomes que depenen dels principals ajuntaments i 
diputacions, hem utilitzat la informació de la plataforma de rendició de comptes 
d'aquesta Sindicatura de Comptes, la base de dades general d'entitats locals del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i la base de dades CIVIS de la Conselleria d'Administracions 
Públiques. 

En el quadre següent es mostren els quinze ajuntaments i els trenta-nou organismes 
autònoms dependents objecte d'aquesta fiscalització. 

 

Ajuntament Organismes autònoms dependents 

Alacant 

Agència de Desenvolupament Econòmic i Social 

Gerència d'Urbanisme 

Patronat Municipal de Cultura 

Patronat Municipal d'Esports d'Alacant 

Patronat Municipal de l'Habitatge 

Patronat Municipal de Turisme d'Alacant 

Patronat Municipal d'Escoles Infantils 

Alcoi  

Benidorm 
Fundació Municipal de l'Habitatge 

Fundació Pública de Festes Mare de Déu del Sufragi i Sant Jaume 

Elda 

Escola Universitària de Relacions Laborals 

Institut de Desenvolupament Local 

Institut de Serveis Socials 

Elx 
Institut Municipal de Turisme d'Elx 

Institut Municipal de Cultura d’Elx 

Oriola  

Sant Vicent del 
Raspeig 

Conservatori de Música i Dansa 

Patronat Municipal d'Esports de Sant Vicent del Raspeig 

Patronat Municipal de Jubilats i Pensionistes 

Torrevella 
Institut Municipal de Cultura de Torrevella 

Patronat d'Havaneres i Polifonia 
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Ajuntament Organismes autònoms dependents 

Castelló de la Plana 

Fundació Municipal de Festes 

Patronat Municipal d'Esports de Castelló 

Patronat Municipal de Turisme de Castelló 

Vila-real  

Gandia 

Alfons El Vell 

Pare Leandro Calvo 

Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs Locals 

Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques 

Paterna  

Sagunt Consell Local Agrari 

Torrent 

Fundació Esportiva Municipal de Torrent 

L'Auditori de Torrent 

Consell Agrari Municipal 

València 

Consell Agrari Municipal  

Fundació Esportiva Municipal de València 

Fundació Municipal Escola de Jardineria i Paisatge 

Fundació Municipal de Cine 

Fundació Municipal de Parcs i Jardins Singulars 

Junta Central Fallera 

Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València 

Universitat Popular 

Patronat d'Habitatges per a Funcionaris Municipals 

Quadre 1 
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Les tres diputacions provincials i els seus organismes autònoms dependents són els 
següents: 

 

Diputació Organismes autònoms dependents 

Alacant Institut de Cultura Juan Gil-Albert 

 Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca 

 SUMA Gestió Tributaria 

 Institut de la Família Doctor Pedro Herrero 

Castelló Institut de Promoció Ceràmica 

 Patronat Escola Taurina 

 Patronat Provincial de Turisme "Costa del Azahar" 

 Institut Provincial d'Esport 

València Patronat Provincial de Turisme València, Terra i Mar 

Quadre 2 
 

2.2 Àmbit objectiu 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a comprovar si s'ha aplicat adequadament la normativa de contractació relacionada amb 
la difusió per Internet del perfil de contractant de les entitats enumerades en l'apartat 
2.1. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

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

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

- Reial Decret 817/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Per a revisar si l'aplicació de la normativa anterior ha sigut adequada, hem seguit els 
procediments d'auditoria recollits en la secció 809 del "Manual de fiscalització", relativa 
a la fiscalització dels perfils del contractant i de les plataformes de contractació. Així, 
s'han fet les proves d'auditoria següents: 

a) Visitar les respectives seus electròniques i verificar que l'accés al perfil del 
contractant es troba actiu, i si és de fàcil localització en la pàgina inicial. En el 
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cas que el perfil s'ubique en una seu pròpia i en una plataforma de contractació, 
comprovar la coherència de la informació publicada. 

b) Analitzar l'organització de la informació en cada perfil, comprovant els distints 
criteris de recerca i localització de la informació publicada. 

c) Comprovar la publicació, en el perfil, de la informació considerada com a 
potestativa en l'article 42.2 de la LCSP. 

d) Comprovar la publicació de la informació que, amb caràcter preceptiu, regula la 
LCSP (els anuncis de licitació, l'adjudicació dels contractes i, si és el cas, els 
acords-marc), seleccionant prèviament un expedient de contractació. 

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

f) Comprovar que el sistema informàtic –o la plataforma de contractació– que dóna 
suport al perfil del contractant, compta amb un dispositiu que permeta acreditar 
de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi 
conté. 

Les dites proves d'auditoria s'han efectuat en el període comprés entre agost i novembre 
de 2010; per tant, els resultats del treball s'han de referir a la situació del perfil i de la 
documentació publicada a la data esmentada. 

D'acord amb tot això, hem efectuat les proves d'auditoria que s'han considerat pertinents 
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, recollides 
en el "Manual de fiscalització" de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han 
consistit en la realització de proves selectives i d'altres tècniques d'auditoria que han 
sigut aplicables en el cas present, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast 
assenyalat anteriorment. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast indicat en l'apartat 2, s'han posat de 
manifest els següents incompliments de la normativa aplicable al perfil del contractant 
per part de les entitats locals que es citen a continuació. 

3.1 Ajuntaments 

3.1.1 Ajuntament d'Alacant i organismes autònoms 

- En l'expedient revisat, publicat en el perfil de contractant de l'Ajuntament 
d'Alacant, no consta pròpiament l'anunci de licitació; malgrat establir-ho així 
l'article 126.4 de la LCSP. 

- En els documents publicats en els perfils de l'Ajuntament i els seus organismes 
autònoms, no consta la signatura autoritzada exigida per la Llei 11/2007 i la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- El sistema informàtic que suporta els citats perfils no compta amb cap dispositiu 
que permeta acreditar de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de 
la informació publicada; dispositiu previst en els articles 42.3 i 309.2 de la 
LCSP. 

3.1.2 Ajuntament d'Alcoi 

- En l'expedient revisat publicat en el perfil de l'Ajuntament d'Alcoi, no consta 
pròpiament l'anunci de licitació –que s'estableix en l'article 126,4 de la LCSP–, 
ni tampoc les resolucions d'adjudicació provisional i definitiva, considerades en 
els articles 42.2 i 138.1 de la LCSP. 

- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
l'Ajuntament d'Alcoi, exigida per la Llei 11/2007 i la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- No s'ha pogut acreditar, en els documents revisats, el moment d'inici de la 
difusió pública de la informació publicada, previst en els articles 42.3 i 309.2 de 
la LCSP. 

3.1.3 Ajuntament de Benidorm i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms dependents de l'Ajuntament Fundació Municipal de 
l'Habitatge i Fundació Pública de Festes de la Mare de Déu del Sufragi i Sant 
Jaume, no disposen de perfil de contractant; de manera que no compleixen 
l'obligació prevista en l'article 42.1 de la LCSP. A més a més, en la seua 
denominació social no ha de figurar la paraula "fundació", tal com mana l'article 
4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions. 
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- En l'expedient revisat publicat en el perfil de contractant de l'Ajuntament de 
Benidorm, no consta pròpiament l'anunci de licitació que estableix l'article 126.4 
de la LCSP, ni tampoc la resolució d'adjudicació definitiva prevista en l'article 
138.1 de la LCSP. 

- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
l'Ajuntament de Benidorm, prevista en la Llei 11/2007 i en la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de l'Ajuntament de Benidorm no 
compta amb cap dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment 
d'inici de la difusió pública de la informació publicada, regulat en els articles 
42.3 i 309.2 de la LCSP. 

3.1.4 Ajuntament d'Elda i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms dependents de l'Ajuntament Escola Universitària de 
Relacions Laborals, Institut de Desenvolupament Local i Institut de Serveis 
Socials, no disposen de perfil de contractant en Internet; de manera que no 
compleixen l'obligació prevista en l'article 42.1 de la LCSP. 

- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
l'Ajuntament d'Elda, exigida en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- No queda acreditat de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació publicada; malgrat el que preveuen els articles 42.3 i 309.2 de la 
LCSP. 

3.1.5 Ajuntament d'Elx i organismes autònoms 

- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
l'Institut Municipal de Turisme, exigida per la Llei 11/2007 i la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- No ha quedat acreditat, en el perfil citat, el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada, previst en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

3.1.6 Ajuntament d'Oriola 

- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
contractant de l'Ajuntament d'Oriola, exigida per la Llei 11/2007 i la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- No queda acreditat de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació publicada; malgrat el que es preveu en els articles 42.3 i 309.2 de la 
LCSP. 
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3.1.7 Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms dependents de l'Ajuntament Conservatori de Música i 
Dansa, Patronat Municipal d'Esports i Patronat Municipal de Jubilats i 
Pensionistes, no disposen de perfil de contractant en Internet; de manera que no 
compleixen l'obligació prevista en l'article 42.1 de la LCSP. 

- En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
de contractant de l'Ajuntament, hem observat que el dit expedient no conté 
pròpiament l'anunci de licitació ni l'adjudicació definitiva del contracte; malgrat 
el que s'estableix respectivament en els articles 126.4 i 138.1 de la LCSP. 

- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
l'Ajuntament, exigida per la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, 
lletra f), de la LCSP. 

- No ha quedat acreditat, en el perfil citat, el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada; malgrat el que es preveu en els articles 42.3 i 309.2 
de la LCSP. 

3.1.8 Ajuntament de Torrevella i organismes autònoms 

- Els documents publicats en els perfils de l'Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms, no estan autenticats per cap signatura autoritzada; malgrat el que es 
preveu en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional dinovena, lletra f), de la 
LCSP. 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de l'Ajuntament de Torrevella i dels 
seus organismes autònoms, no compta amb cap dispositiu que permeta acreditar 
de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació 
publicada; dispositiu previst en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

3.1.9 Ajuntament de Castelló de la Plana i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms dependents de l'Ajuntament Fundació Municipal de 
Festes i Patronat Municipal d'Esports de Castelló, no disposen de perfil de 
contractant en Internet; de manera que no compleixen l'obligació prevista en 
l'article 42.1 de la LCSP. A més a més, en la denominació de la Fundació 
Municipal de Festes no hauria de figurar la paraula "fundació", tal com exigeix 
l'article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions. 

- En l'expedient revisat del Patronat Municipal de Turisme, no consta que s'haja 
publicat pròpiament l'anunci de licitació (establit en l'article 126.4 de la LCSP), 
ni tampoc s'hi fa cap referència al butlletí oficial corresponent. 

- En els documents revisats del perfil de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de 
Turisme, no consta la signatura autoritzada, exigida per la Llei 11/2007 i la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 
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- No queda acreditat en cap dels dos perfils citats el moment d'inici de la difusió 
pública de la informació publicada; malgrat el que es preveu en els articles 42.3 i 
309.2 de la LCSP. 

3.1.10 Ajuntament de Vila-real 

- En l'expedient revisat, publicat en el perfil de l'Ajuntament, no consta 
pròpiament l'anunci de licitació; malgrat el que es preveu en l'article 126.4 de la 
LCSP. Això no obstant, en fase d'al·legacions l'Ajuntament addueix que, en 
atenció al que assenyala aquesta Sindicatura, ja publiquen l'anunci referit. 

3.1.11 Ajuntament de Gandia i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms Alfons el Vell i Pare Leandro Clavo, no difonen el seu 
perfil de contractant en Internet; de manera que no compleixen l'obligació 
prevista en l'article 42.1 de la LCSP. 

- La informació publicada no està autenticada per cap signatura autoritzada; 
malgrat exigir-ho així la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, lletra 
f), de la LCSP. 

- No ha quedat acreditada la data de difusió pública de la documentació publicada, 
exigida pels articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

3.1.12 Ajuntament de Paterna 

- En l'expedient seleccionat del perfil de l'Ajuntament, publicat en la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat, no consta pròpiament l'anunci de licitació; a 
pesar d'exigir-ho així l'article 126.4 de la LCSP. Tampoc no hi consta el dit 
anunci en un altre expedient difós per mitjà del perfil ubicat en la seu electrònica 
de l'Ajuntament. 

- No ha quedat acreditada la data de difusió pública de la documentació publicada 
en la seu electrònica de l'Ajuntament, exigida pels articles 42.3 i 309.2 de la 
LCSP. 

3.1.13 Ajuntament de Sagunt i organismes autònoms 

- En els expedients seleccionats del perfil de l'Ajuntament i del Consell Agrari 
Local, no consten publicats pròpiament els anuncis de licitació, exigits per 
l'article 126.4 de la LCSP. En el perfil de l'Ajuntament, cal publicar, en tots els 
casos, les resolucions d'adjudicació previstes en els articles 135 i 138.1 de la 
LCSP. 

- Els documents publicats en els dos perfils indicats, no estan autenticats per cap 
signatura autoritzada; malgrat exigir-ho així la Llei 11/2007 i la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 
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- No ha quedat acreditat en els perfils citats el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada, malgrat el que es preveu en els articles 42.3 i 309.2 
de la LCSP. 

3.1.14 Ajuntament de Torrent i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms Auditori de Torrent i Consell Agrari Municipal de 
Torrent, no difonen el seu perfil de contractant per mitjà d'Internet; de manera 
que no compleixen l'obligació prevista en l'article 42.1 de la LCSP. 

 A més a més, en la denominació de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent 
no ha de figurar la paraula "fundació", segons que exigeix l'article 4.2 de la Llei 
50/2002, de Fundacions. 

- En els expedients seleccionats del perfil de l'Ajuntament i de la Fundació 
Esportiva Municipal, no consten publicats pròpiament els anuncis de licitació; a 
pesar d'exigir-ho així l'article 126.4 de la LCSP. En l'expedient revisat de la 
Fundació Esportiva Municipal no consta publicada la resolució d'adjudicació 
provisional, exigida pels articles 42.2 i 135 de la LCSP. 

- Els documents revisats en els dos perfils indicats en el punt anterior, no 
contenen la signatura autoritzada; en contra del que es preveu en la Llei 11/2007 
i en la disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- No ha quedat acreditat, en els perfils citats, el moment d'inici de la difusió 
pública de la informació publicada; malgrat el que es preveu en els article 42.3 i 
309.2 de la LCSP. 

3.1.15 Ajuntament de València i organismes autònoms 

- Els organismes autònoms Consell Agrari Municipal, Fundació Escola de 
Jardineria i Paisatge i Patronat d'Habitatges per a Funcionaris Municipals, no 
difonen el seu perfil de contractant a través d'Internet; per tant, no compleixen 
l'obligació prevista en l'article 42.1 de la LCSP. 

 A més a més, en la denominació de la Fundació Escola de Jardineria i Paisatge, 
Fundació Esportiva Municipal, Fundació Municipal de Cine i Fundació de Parcs 
i Jardins Singulars, no hauria de figurar la paraula "fundació"; tal com mana 
l'article 4.2 de la Llei 50/2002, de Fundacions. 

- En els expedients revisats dels perfils de l'Ajuntament i de la Fundació de Parcs i 
Jardins Singulars, no consten publicats pròpiament els anuncis de licitació que 
disposa l'article 126.4 de la LCSP, ni les resolucions d'adjudicació definitiva 
exigides per l'article 138.1 de la LCSP. En l'expedient publicat de la Fundació 
Municipal de Cine, no consten l'anunci de licitació ni les resolucions 
d'adjudicació provisional i definitiva, exigits respectivament pels articles 126.4, 
135 i 138.1 de la LCSP. 



Informe especial sobre el perfil de contractant dels ajuntaments de més de 50.000 habitants i de les 
diputacions provincials de la Comunitat Valenciana 

- 14 - 

- En alguns casos, els documents revisats de l'Ajuntament de València no 
contenen cap signatura autoritzada; malgrat el que es preveu en la Llei 11/2007 i 
en la disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- No ha quedat acreditat en els perfils citats el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada; en contra del que es preveu en els articles 42.3 i 
309.2 de la LCSP. 

3.2 Diputacions provincials 

3.2.1 Diputació Provincial d'Alacant i organismes autònoms 

- L'organisme autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero no difon el seu 
perfil de contractant a través d'Internet, de manera que incompleix el que es 
preveu en l'article 42.1 de la LCSP. 

- En l'expedient revisat del perfil de la Diputació d'Alacant no consta publicat 
pròpiament l'anunci de licitació (malgrat el que disposa l'article 126.4 de la 
LCSP), ni la resolució d'adjudicació definitiva (exigida per l'article 138.1 de la 
LCSP). 

 En l'expedient revisat del Patronat Provincial de Turisme no consta la resolució 
d'adjudicació provisional prevista en l'article 135 de la LCSP. En l'expedient de 
l'Institut Juan Gil-Albert no consta que s'hagen publicat les resolucions 
d'adjudicació provisional i definitiva, publicació exigida pels articles 135 i 138.1 
de la LCSP. 

- Amb l'excepció de SUMA Gestió Tributària i –en alguns casos– de la Diputació 
Provincial d'Alacant, els documents revisats en els perfils analitzats no tenen cap 
signatura autoritzada, a pesar del que es preveu en la Llei 11/2007 i en la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

- Amb l'excepció de SUMA Gestió Tributària, no ha quedat acreditat en els perfils 
revisats el moment d'inici de la difusió pública de la informació publicada, 
malgrat el que es preveu en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

3.2.2 Diputació Provincial de Castelló i organismes autònoms 

- En l'expedient revisat del Patronat Provincial de Turisme no consta que s'haja 
publicat pròpiament l'anunci de licitació, a pesar de disposar-ho així l'article 
126.4 de la LCSP. 

- Els documents revisats en el perfil de la Diputació Provincial de Castelló i del 
Patronat Provincial de Turisme no contenen cap signatura autoritzada, a pesar 
d'exigir-la la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, lletra f), de la 
LCSP. 
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- No ha quedat acreditat en els perfils revisats el moment d'inici de la difusió 
pública de la informació publicada, en contra del que es preveu en els articles 
42.3 i 309.2 de la LCSP. 

3.2.3 Diputació Provincial de València i organismes autònoms 

- En l'expedient revisat de la Diputació de València no consta que s'haja publicat 
pròpiament l'anunci de licitació que demana l'article 126.4 de la LCSP. 

- Els documents revisats en el perfil del Patronat Provincial de Turisme València 
Terra i Mar no contenen cap signatura autoritzada, en contra del que es preveu 
en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 
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4. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DEL CONTRACTANT. ANÀLISI 
GLOBAL 

4.1 Anàlisi global dels principals ajuntaments 

Com a resultat del treball realitzat en la revisió dels perfils de contractant dels principals 
ajuntaments, a continuació es comenten els aspectes següents: 

a) Hem comprovat, a partir de les visites a les respectives seus electròniques, que 
els quinze ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants publiquen el 
seu perfil de contractant en la seu electrònica pròpia. A més a més, un 
ajuntament (Paterna) publica el seu perfil en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

b) Quant a la facilitat de localització del perfil publicat en les seus electròniques, 
podem assenyalar que tots els perfils són accessibles a través d'un sol "clic" del 
ratolí; llevat del perfil d'un ajuntament (Elda), que requereix almenys tres 
"clics". 

c) Quant a la revisió efectuada sobre l'organització de la informació publicada en 
cada perfil i sobre el contingut de tal informació, distingint entre documentació 
potestativa o preceptiva segons la LCSP, a continuació es comenten els aspectes 
més destacables que han resultat de la nostra revisió, tenint en compte que 
aquesta s'ha efectuat entre agost i novembre de 2010 i que a la data de publicació 
del present Informe pot haver canviat el contingut del perfil. 

 En el gràfic següent es resumeix l'organització de la informació o vista general 
dels perfils analitzats. 

 

 

Quadre 3 
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En sis ajuntaments (Benidorm, Oriola, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent 
i Torrevella), la informació es mostra per tipus de contracte. En dos ajuntaments 
(Castelló de la Plana i Vila-real), els contractes es classifiquen segons el tipus de 
contracte i per última actuació administrativa. En tres ajuntaments (Alcoi, Elda, 
València), els expedients es mostren per última actuació administrativa o fase de 
l'expedient. En els quatre restants perfils analitzats (Alacant, Elx, Gandia i 
Paterna), la informació s'organitza segons els criteris que s'introdueixen en el 
cercador. 

En els perfils de dos ajuntaments (Alcoi i Elda), cada una de les fases de 
tramitació consta d'un registre independent, sense que existisca cap connexió 
entre ells. Aquesta organització de la informació és la més inadequada, ja que no 
mostra la documentació completa d'un expedient. 

Les vistes generals de dos ajuntaments (Benidorm i Oriola), caldria completar-
les per tal d'incloure-hi codis d'expedient, tipus de procediment i estat de 
tramitació. En tres perfils (Castelló de la Plana, Sagunt i Vila-real), hem 
observat que, si bé és cert que codifiquen els seus expedients de contractació, 
aquests haurien de mostrar la informació de forma més detallada, per mitjà d'una 
taula-resum. 

La informació oferida en tres perfils (Sant Vicent del Raspeig, Torrent i 
Torrevella), es podria millorar introduint un cercador que permetés seleccionar-
la. 

Finalment, es pot assenyalar que la vista més completa és l'oferida per un 
ajuntament (Paterna), el perfil del qual es troba en la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat. L'organització de la informació resulta també adequada en 
quatre ajuntaments (Alacant, Elx, Gandia i València), ja que contenen un 
cercador que permet fer localitzacions per mitjà de distints filtres d'accés; encara 
que en dos casos (Gandia i València) se'n podria millorar el funcionament. 

En el gràfic següent es detalla la valoració que aquesta Sindicatura fa de 
l'organització i informació oferida en els quinze perfils analitzats. 

 

Quadre 4 
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d) Quant a la informació que s'ha d'incloure en els perfils, l'article 42.2 de la LCSP 
considera la possibilitat d'anunciar-hi voluntàriament dades i informacions 
referents a l'activitat contractual, com ara els anuncis d'informació prèvia (de 
l'article 125 de la LCSP), licitacions en curs o obertes, contractacions 
programades o procediments anul·lats, entre altres. 

 La informació relativa a anuncis previs o a contractacions programades no ve 
recollida en cap dels quinze perfils analitzats; mentre que la relativa a contractes 
anul·lats consta en dos perfils (Torrevella i València). Les licitacions en curs o 
obertes són directament accessibles en cinc ajuntaments (Alacant, Elx, Gandia, 
Paterna i València). 

e) Per comprovar si hom ha publicat la informació preceptiva, hem seleccionat un 
expedient de contractació de cada ajuntament. Els resultats de la nostra revisió, 
els exposem a continuació. 

En cinc perfils (Castelló de la Plana, Elda, Elx, Oriola i Torrevella), està publicat 
l'anunci de licitació; en nou dels deu perfils restants, consta l'enllaç o la data de 
publicació en el diari oficial corresponent, i en un perfil (Gandia) no consta ni 
l'anunci ni la referència al butlletí. 

Els plecs de prescripcions administratives particulars o de prescripcions 
tècniques, no estan publicats en cinc dels perfils (Benidorm, Gandia, Paterna, 
Torrevella i València). 

L'anunci d'adjudicació provisional no consta en dos dels perfils (Alcoi i Gandia). 
Al seu torn, hem observat que en quatre perfils (Alcoi, Benidorm, Sant Vicent 
del Raspeig i València), no consta l'anunci de l'adjudicació definitiva. 

En resum, solament en quatre dels perfils revisats (Castelló de la Plana, Elda, 
Elx i Oriola), es publiquen els plecs i tota la informació exigida per la normativa 
vigent. En un cas (Torrevella), consta tota la documentació preceptiva; però no 
els plecs de la licitació. En cinc casos (Alacant, Paterna, Sagunt, Torrent i Vila-
real), consta tota la documentació preceptiva; llevat de l'anunci de licitació. 
Finalment, en cinc perfils (Alcoi, Benidorm, Gandia, Sant Vicent del Raspeig i 
València), no consta l'anunci de licitació ni alguna de les resolucions 
d'adjudicació. 

En el quadre següent es mostra la valoració que aquesta Sindicatura fa de la 
informació publicada en els expedients seleccionats. 
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Quadre 5 

Finalment, hem observat que no s'ha publicat cap acord-marc en els perfils de 
cap dels quinze ajuntaments. 

f) Els documents publicats en els perfils de contractant han d'estar signats 
electrònicament, en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

 Solament en el perfil de Paterna –ubicat en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat– i en el de Vila-real, els documents publicats apareixen amb una 
signatura autoritzada. En dos casos (Elx i València), només figura la firma 
autoritzada en alguns dels documents publicats. En la resta dels perfils, no 
consta la signatura en els anuncis publicats. En el gràfic següent es resumeixen 
els resultats de la revisió efectuada. 
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g) Tal com s'estableix en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP, el sistema informàtic 
o plataforma de contractació que suporte el perfil de contractant, haurà de 
comptar amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment 
d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi incloga. 

 En dos casos (Paterna i Vila-real), la data de publicació dels documents revisats 
està certificada per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana 
(ACCV). En un altre cas (Elx), només consta el certificat de l'ACCV de la data 
de publicació en alguns dels documents. En els restants dotze perfils revisats, no 
consta l'acreditació de la data de publicació dels documents revisats. 

 En el gràfic següent, es mostren els resultats obtinguts en la nostra revisió, en 
relació amb aquest aspecte: 

 

 

Quadre 7 
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c) Quant a la claredat de l'organització de la informació, les Diputacions d'Alacant i 
València ofereixen, en la vista general del seu perfil, un localitzador 
d'expedients segons criteris diversos. No obstant això, en el cas d'Alacant el dit 
localitzador no filtra la informació correctament. 

 En el perfil de la Diputació de Castelló es mostren els expedients per òrgan de 
contractació i servei gestor; però no es pot filtrar la informació per mitjà d'uns 
altres criteris de recerca, com ara el tipus de contracte o l'estat de la tramitació, 
entre altres. 

 En el gràfic següent es mostra el que acabem d'indicar sobre l'organització dels 
perfils. 

 

 

Quadre 8 
 

d) Quant a la informació que es pot incloure voluntàriament en els perfils, hem 
observat que no hi figuren anuncis d'informació prèvia, contractacions 
programades o procediments anul·lats. Els perfils de les Diputacions d'Alacant i 
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e) Per comprovar la publicació de la informació preceptiva, hem seleccionat un 
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s'exposen a continuació. 

En el perfil de la Diputació de Castelló consta tota la documentació preceptiva, 
així com els plecs de la licitació. En els perfils de les Diputacions d'Alacant i de 
València no figura pròpiament cap còpia de l'anunci publicat en el perfil, sinó un 
enllaç o la data de la publicació en el butlletí corresponent. Al seu torn, la 
Diputació d'Alacant només publica en el seu perfil els plecs generals de cada 
tipus de contracte. 
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En el gràfic següent es resumeix la informació publicada en cada un dels 
expedients revisats de les diputacions provincials. 
 

 

Quadre 9 
 

Finalment, hem observat que únicament en el perfil de la Diputació de València 
hi ha publicat algun acord-marc. 

f) Pel que fa a la signatura electrònica dels documents publicats en el perfil del 
contractant, hem verificat que en la Diputació de València i en la d'Alacant els 
documents publicats estan subscrits per una signatura autoritzada; a diferència 
de la Diputació de Castelló. 

g) Quant a l'acreditació fefaent del moment d'inici de la difusió pública, es pot 
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5. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DEL CONTRACTANT. 
AJUNTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS 

Abans de passar a l'anàlisi dels perfils de contractant dels ajuntament i dels seus 
organismes autònoms dependents, es pot assenyalar que –tal com es desprén del quadre 
número 1– existeixen vuit organismes la denominació dels quals comprén la paraula 
"fundació"; quan, segons el que s'estableix en l'article 5 de la Llei 50/2002, de 
Fundacions, de caràcter bàsic i d'aplicació general, "solament les entitats inscrites en el 
Registre de Fundacions podran utilitzar la denominació de 'fundació'". Aquesta 
circumstància hauria de ser respectada pels respectius ajuntaments. 

En els apartats següents es recull l'anàlisi efectuada sobre cada un dels quinze 
ajuntaments i els seus organismes autònoms. 

5.1 Ajuntament d'Alacant i organismes autònoms dependents 

A continuació s'enumeren els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament 
d'Alacant: 

- Agència de Desenvolupament Econòmic i Social 

- Gerència d'Urbanisme 

- Patronat Municipal de Cultura 

- Patronat Municipal d'Esports d'Alacant 

- Patronat Municipal d'Habitatge 

- Patronat Municipal de Turisme d'Alacant 

- Patronat Municipal d'Escoles Infantils 

Com a resultat del treball efectuat, a continuació es comenten els aspectes següents. 

a) Tant el perfil de contractant de l'Ajuntament d'Alacant, com el dels seus 
organismes autònomes dependents, estan ubicats en la seu electrònica de 
l'Ajuntament. 

b) En la vista general del perfil existeix un cercador per criteris que resulta adequat 
per a facilitar la localització dels expedients; encara que l'organització de la 
informació es podria millorar assignant un codi als contractes publicats i 
introduint el procediment d'adjudicació com a criteri de recerca. 

c) En relació amb la informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP, a 
la data de la nostra revisió no constava que s'haguessen publicat, en cap dels 
perfils analitzats, els anuncis d'informació prèvia, ni les contractacions 
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programades, ni els contractes anul·lats; tanmateix, sí que és possible extraure 
informació de les licitacions en curs a través dels filtres de recerca prevists. 

d) Hem verificat la documentació publicada relativa a dos expedients de 
contractació, un del perfil de l'Ajuntament d'Alacant i un altre del perfil del 
Patronat Municipal de Cultura, amb la finalitat de verificar si hi consta la 
informació obligatòria prevista en la normativa de contractació. 

 Quant a això, es pot assenyalar que el perfil de l'Ajuntament no conté l'anunci de 
la licitació publicat, que exigeix l'article 126.4 de la LCSP, sinó que hi figura un 
enllaç amb el butlletí corresponent; mentre que en el perfil del Patronat sí que 
apareix una còpia de l'anunci. La restant documentació preceptiva es troba 
publicada en els dos perfils. 

e) Els documents publicats en els citats perfils que hem revisat, no estan autenticats 
per cap signatura autoritzada, malgrat exigir-ho així la Llei 11/2002 i la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) Finalment, podem assenyalar que el sistema informàtic que suporta el perfil de 
contractant de l'Ajuntament d'Alacant i dels seus organismes autònoms, no 
compta amb cap dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment 
d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi publica; en contra del que 
s'estableixen els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.2 Ajuntament d'Alcoi 

En la revisió efectuada s'han observat els aspectes següents. 

a) El perfil de contractant de l'Ajuntament d'Alcoi s'ubica en la seu electrònica 
pròpia. No ens consta l'existència d'organismes autònoms municipals, a la data 
de la nostra revisió. 

b) Quant a la organització de la informació i de la vista general del perfil de 
contractant de l'Ajuntament, podem assenyalar que hi figura un registre 
independent per a cada etapa de tramitació de l'expedient (anunci de licitació, 
adjudicació provisional i definitiva), però sense que hi haja cap enllaç entre ells. 
Això fa difícil conéixer l'estat de tramitació de cada contracte i la seua 
localització per part de l'usuari. En aqueix sentit, es recomana de millorar 
l'organització de la informació publicada, de manera que puga ser agrupada per 
expedient. Així mateix, seria convenient introduir un localitzador que permetés 
seleccionar la informació que s'haja d'obtenir per mitjà de distints criteris, com 
ara el tipus de contracte, l'estat de la tramitació i el text del contracte. 

c) Pel que fa a la informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP, no 
apareixen publicats en el perfil de l'Ajuntament –a la data de la nostra revisió– 
els anuncis d'informació prèvia, les contractacions programades, les licitacions 
en curs ni els contractes anul·lats. 
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d) En la revisió d'un expedient de contractació efectuada per comprovar la 
publicació de la informació que resulta preceptiva segons la LCSP, s'ha posat de 
manifest que no hi figuren publicats ni l'anunci de licitació ni les resolucions 
d'adjudicació provisional i definitives, sinó solament les dates de publicació; 
cosa que incompleix el que es disposa en els articles 126.4, 135 i 138.1 de la 
LCSP. 

e) Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives la publicació 
dels quals hem revisat, no estan autenticats per cap signatura autoritzada; en 
contra del que s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) El sistema informàtic que suporta el perfil no compta amb cap dispositiu que 
permeta acreditar de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació que s'hi publica; cosa que incompleix el que es preveu en els articles 
42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.3 Ajuntament de Benidorm i organismes autònoms dependents 

Els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament de Benidorm són: 

- Fundació Municipal de l'Habitatge 

- Fundació Pública de Festes de la Mare de Déu del Sufragi i Sant Jaume 

En la revisió efectuada s'han observat els aspectes següents: 

a) El perfil de contractant de l'Ajuntament de Benidorm es troba ubicat en la seua 
seu electrònica. Pel que fa als seus organismes autònoms dependents, no hem 
obtingut evidència que tinguen seu electrònica pròpia, ni que el seu perfil de 
contractant estiga allotjat en la seu de l'Ajuntament; de manera que no 
compleixen el que s'hi disposa en l'article 42.1 de la LCSP. 

b) Quant a l'organització de la informació en el perfil de Benidorm, s'ha de dir que 
els expedients hi estan classificats per tipus de contracte; però no tenen assignat 
cap codi d'identificació i en la vista general no consta l'estat de tramitació de 
l'expedient. Es recomana d'utilitzar un cercador per distints criteris de selecció 
que permeta a l'usuari de la informació localitzar millor els expedients. 

c) Pel que fa a la informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP, a la 
data de la nostra revisió no apareixen publicats en el perfil de l'Ajuntament els 
anuncis d'informació prèvia, les contractacions programades, els contractes 
anul·lats, ni les licitacions en curs. 

d) En la revisió d'un expedient de contractació efectuada per comprovar la 
publicació de la informació que resulta preceptiva segons la LCSP, s'ha posat de 
manifest que en el perfil no apareix publicat –a la data de la nostra revisió– 
l'anunci de licitació, sinó l'enllaç amb l'anunci en el butlletí corresponent, i 
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tampoc no hi figura la resolució d'adjudicació definitiva; per tant, s'incompleix 
el que es disposa en els articles 126.4 i 138.1 de la LCSP. 

e) Els documents la publicació dels quals hem revisat, no estan autenticats per cap 
signatura autoritzada; en contra del que s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) El sistema informàtic que suporta el perfil no compta amb cap dispositiu que 
permeta acreditar de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació que s'hi publica, de manera que les dates de publicació que consten 
en l'expedient revisat no estan certificades; cosa que incompleix el que es preveu 
en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.4 Ajuntament d'Elda i organismes autònoms dependents 

Els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament d'Elda són els següents: 

- Escola Universitària de Relacions Laborals 

- Institut de Desenvolupament Local 

- Institut de Serveis Socials 

Com a resultat del treball realitzat, a continuació es comenten els aspectes següents: 

a) El perfil de l'Ajuntament d'Elda està ubicat en la seu electrònica pròpia. L'accés 
al dit perfil, caldria millorar-lo mitjançant un enllaç directe, ja que –a la data de 
la nostra revisió– són necessaris tres "clics" per a entrar-hi. 

 L'Escola Universitària de Relacions Laborals i l'Institut de Desenvolupament 
Local disposen de seu electrònica pròpia, però sense enllaç amb el seu perfil de 
contractant, i no hem obtingut evidència que l'Institut de Serveis Socials tinga 
seu pròpia. En conseqüència, els tres organismes autònoms incompleixen el que 
es preveu en l'article 42.1 de la LCSP pel que fa a la difusió del perfil de 
contractant a través d'Internet. 

b) Quant a l'organització de la informació que ofereix el perfil de l'Ajuntament 
d'Elda, podem assenyalar que s'hi mostren els últims actes de tramitació 
administrativa acordats, indicant si els expedients es troben en fase de licitació, 
adjudicació provisional o definitiva. També s'ha de dir que no existeix connexió 
entre les distintes fases publicades, circumstància que dificulta considerablement 
el seguiment dels expedients. Quant a això, es recomana d'utilitzar un 
localitzador que permeta seleccionar els expedients a partir de múltiples criteris; 
a més d'assignar un codi per a cada expedient, a fi de facilitar les consultes dels 
usuaris de la informació. 

c) Quant a la informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP, en el 
perfil de l'Ajuntament no apareixien publicats –a la data de la nostra revisió– els 
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anuncis d'informació prèvia, les contractacions programades, els contractes 
anul·lats, ni les licitacions en curs. 

d) En la revisió d'un expedient de contractació efectuada a l'objecte de comprovar 
la publicació de la informació preceptiva segons la LCSP, hem verificat que hi 
consta tota la documentació de l'expedient exigida per la normativa contractual. 

e) La informació anterior no està autenticada per cap signatura autoritzada, a pesar 
d'exigir-ho així la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, lletra f), de 
la LCSP. 

f) No queda acreditat de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació publicada, de manera que les dates de publicació dels documents que 
consten en l'expedient revisat no estan certificades; cosa que incompleix el que 
es preveu en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.5 Ajuntament d'Elx i organismes autònoms dependents 

A continuació es mostren els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament d'Elx: 

- Institut Municipal de Turisme d'Elx 

- Institut Municipal de Cultura d'Elx 

Com a resultat del treball realitzat, tot seguit els comenten els aspectes següents: 

a) El perfil de l'Ajuntament d'Elx i el de l'Institut Municipal de Cultura estan 
ubicats en la seu electrònica de l'Ajuntament. El perfil de l'Institut Municipal de 
Turisme s'allotja en la seu pròpia i també en la seu de l'Ajuntament, encara que 
en aquesta última no hi ha informació publicada, raó per la qual es recomana 
ubicar el perfil de l'organisme en una única seu. 

b) Quant a l'organització de la informació oferida, el perfil de l'Ajuntament disposa 
d'un cercador que permet filtrar els expedients per criteris distints. Tanmateix, la 
informació del perfil de l'Institut Municipal de Turisme s'organitza per fases de 
tramitació, cosa que dificulta la localització de la informació que s'haja d'obtenir. 
En aqueix sentit, es recomana d'establir un cercador equivalent a l'Ajuntament, a 
més de codificar els expedients publicats, a fi de facilitar-ne la localització. 

c) A la data de la nostra revisió no figurava, en cap dels dos perfils, la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP. No obstant això, en el perfil de 
l'Ajuntament d'Elx es poden obtenir fàcilment les licitacions en curs, a través 
dels filtres de recerca. 

d) Hem verificat que hom ha publicat en el ambdós perfils tots els documents 
requerits per la normativa vigent, en relació amb sengles expedients de 
contractació examinats. 
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e) En el cas de l'Ajuntament d'Elx, els documents revisats estan autenticats per una 
signatura autoritzada (llevat dels plecs); a diferència del que succeeix en 
l'Institut Municipal de Turisme, on no s'ha atés el que disposen la Llei 11/2007 i 
la disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) En el perfil de l'Ajuntament ha quedat acreditada la data de difusió pública de 
quasi tots els documents publicats (llevat dels plecs), a través de l'aplicació 
desenvolupada per l'ACCV; a diferència del que ocorre amb l'Institut Municipal 
de Turisme, que incompleix el que es disposa en els articles 42.3 i 309.2 de la 
LCSP. 

5.6 Ajuntament d'Oriola i organismes dependents 

Com a resultat del treball realitzat, a continuació es comenten els aspectes següents: 

a) El perfil de l'Ajuntament d'Oriola es troba en la seu electrònica pròpia. Segons la 
informació disponible, no consta l'existència de cap organisme autònom que 
depenga de l'Ajuntament. 

b) La informació oferida en el perfil de l'Ajuntament es mostra per tipus de 
contracte; però no es possible obtenir els expedients segons el seu estat de 
tramitació. Quant a això, es recomana d'establir un cercador que permeta filtrar 
la informació per múltiples criteris i assignar un codi a cada expedient, amb la 
finalitat de facilitar-ne la consulta als usuaris. 

c) A la data de la nostra revisió no constava en el perfil citat la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP: anuncis d'informació prèvia, 
contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs. 

d) En l'examen efectuat sobre un expedient de contractació, hem comprovat que sí 
que s'han publicat en el perfil tots els documents requerits per la normativa 
vigent. 

e) Els documents publicats en el perfil no estan autenticats per cap signatura 
autoritzada; en contra del que s'exigeix en la Llei 11/2007, de 22 de juny, i en la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditada la data de difusió pública de la informació continguda 
en el perfil; malgrat exigir-ho així els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.7 Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i organismes autònoms dependents 

Els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig són: 

- Conservatori de Música i Dansa 

- Patronat Municipal d'Esports de Sant Vicent del Raspeig 
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- Patronat Municipal de Jubilats i Pensionistes 

a) El perfil de l'Ajuntament està ubicat en la pròpia seu electrònica. No hem 
obtingut evidència que existisquen els perfils dels organismes autònoms 
dependents, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 42.1 de la LCSP. 

b) Pel que fa a l'organització de la informació en el perfil de l'Ajuntament, els 
expedients de contractació s'hi ordenen segons el codi assignat a cada un, en el 
qual figura l'any i el tipus de contracte, i en la vista general se'n mostra 
informació sobre l'estat de la tramitació. Tot i que la informació facilitada és 
completa, es recomana d'introduir un cercador per criteris de classificació 
diversos, a fi de localitzar els expedients de manera més ràpida. 

c) A la data de la nostra revisió, no apareixia en el perfil citat la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP: anuncis d'informació prèvia, 
contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs. 

d) En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
de l'Ajuntament, hem comprovat que no es publica pròpiament l'anunci de 
licitació, sinó que hi consta un enllaç amb l'anunci en el butlletí corresponent. 
Tampoc no hi apareix publicada la resolució d'adjudicació definitiva, sinó que 
només se n'indica la data d'adjudicació i l'import de licitació. En conseqüència, 
l'Ajuntament no ha atés el que es disposa en els articles 126.4 i 138.1 de la 
LCSP. 

e) Els documents publicats no estan autenticats per cap signatura autoritzada, en 
contra del que s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditat de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada en el perfil, cosa que incompleix el que es preveu en 
els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.8 Ajuntament de Torrevella i organismes autònoms dependents 

A continuació es mostren els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament de 
Torrevella: 

- Institut Municipal de Cultura de Torrevella 

- Patronat d'Havaneres i Polifonia 

a) El perfil de l'Ajuntament i els dels seus organismes dependents estan ubicat en la 
seu electrònica de l'Ajuntament. 

b) Quant a l'organització de la informació publicada, es pot assenyalar que, encara 
que els dits perfils mostren una relació d'expedients codificats amb indicació del 
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tipus de contracte i de la fase de tramitació, seria convenient d'introduir un 
cercador per diversos criteris que permeta als usuaris localitzar la informació. 

c) A la data de la nostra revisió, no apareixia en cap dels tres perfils la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP: anuncis d'informació prèvia, 
contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs. 

d) En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
de l'Ajuntament, hem observat que no es publiquen els plecs de prescripcions 
tècniques ni de clàusules administratives particulars de l'expedient analitzat; 
encara que sí que hi consta la informació que resulta preceptiva. 

e) Els documents publicats no estan autenticats per cap signatura autoritzada, en 
contra del que exigeixen la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, 
lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditat de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada en el perfil, cosa que incompleix el que es preveu en 
els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.9 Ajuntament de Castelló de la Plana i organismes autònoms dependents 

Els organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament de Castelló de la Plana són: 

- Fundació Municipal de Festes 

- Patronat Municipal d'Esports de Castelló 

- Patronat Municipal de Turisme de Castelló 

a) El perfil de l'Ajuntament està ubicat en la seu electrònica pròpia, igual com el 
perfil del Patronat Municipal de Turisme. No hem obtingut evidència, a través 
d'Internet, que la Fundació Municipal de Festes tinga seu electrònica, i el perfil 
del Patronat Municipal d'Esports no es troba ni en la seu electrònica seua ni en la 
seu de l'Ajuntament. En conseqüència, aquests dos últims organismes autònoms 
no compleixen l'article 42.1 de la LCSP. 

b) Quant a l'organització de la informació facilitada en el perfil de l'Ajuntament, 
podem assenyalar que els contractes estan codificats i que hi figuren –per una 
part– per última actuació administrativa i –per una altra– classificats per tipus de 
contracte. El perfil del Patronat Municipal de Turisme mostra els continguts 
modificats, però no ofereix informació com ara el tipus de contracte, la fase de 
tramitació o el codi de l'expedient. A fi de facilitar la localització dels 
expedients, es recomana en els dos casos la incorporació d'un cercador per 
criteris de selecció diversos i, en el cas del Patronat, la codificació dels 
expedients. 
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c) A la data de la nostra revisió, no constava en cap dels dos perfils la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP: anuncis d'informació prèvia, 
contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs. 

d) En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
de l'Ajuntament, hem verificat que sí que s'han publicat tots els documents 
requerits per la normativa vigent. En el cas del Patronat Municipal de Turisme, 
en l'expedient revisat no apareixia l'anunci de licitació exigit per l'article 126.4 
de la LCSP, ni s'hi feia referència al butlletí oficial corresponent. 

e) Els documents publicats en els perfils no estan autenticats per cap signatura 
autoritzada, en contra del que exigeixen la Llei 11/2007 i la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditat de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada en els perfils citats, cosa que incompleix el que 
s'estableix en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.10 Ajuntament de Vila-real i organismes autònoms dependents 

Com a resultat del treball realitzat, a continuació es comenten els aspectes següents. 

a) El perfil de l'Ajuntament de Vila-real està ubicat en la seu electrònica pròpia. 
Segons la informació disponible, no consta que existisca cap organisme autònom 
dependent de l'Ajuntament. 

b) Quant a l'organització de la informació que s'ofereix en el perfil de l'Ajuntament, 
podem assenyalar que els contractes estan codificats i que s'hi mostren –d'una 
banda– per l'última actuació administrativa i –per una altra part– classificats per 
tipus de contracte. A fi de facilitar la localització dels expedients, es recomana 
d'incorporar un cercador per criteris de selecció diversos. 

c) A la data de la nostra revisió no constava en el perfil citat la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP: anuncis d'informació prèvia, 
contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs. 

d) En l'examen efectuat sobre un expedient de contractació, hem verificat que no hi 
consta pròpiament l'anunci de licitació exigit en l'article 126.4 de la LCSP. 

e) Quant a la firma electrònica dels documents publicats, podem assenyalar que, en 
fase d'al·legacions, l'Ajuntament ha manifestat que des d'octubre de 2010 els 
documents publicats estan autenticats per una signatura autoritzada, tal com 
s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional dinovena, lletra f) de la 
LCSP; circumstància que ha sigut comprovada per aquesta Sindicatura. 

f) Pel que fa a l'inici de la difusió pública de la documentació publicada, també en 
fase d'al·legacions hem comprovat que a partir d'octubre de 2010 la plataforma 
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de contractació on s'ubica el perfil de contractant de l'Ajuntament permet 
d'acreditar el dit inici, tal com disposen els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.11 Ajuntament de Gandia i organismes autònoms dependents 

A continuació es mostra la relació dels organismes autònoms que depenen de 
l'Ajuntament de Gandia: 

- Alfons el Vell 

- Pare Leandro Calvo 

- Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs (GIRT) 

- Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB) 

a) El perfil de l'Ajuntament es troba en la seu electrònica seua. L'organisme 
autònom Alfons el Vell, a pesar de disposar de seu electrònica pròpia, no hi 
difon el seu perfil de contractant; mentre que l'organisme Pare Leandro Calvo no 
té seu pròpia ni publica el seu perfil en la seu de l'Ajuntament. En conseqüència, 
el dos organismes incompleixen l'obligació prevista en l'article 42.1 de la LCSP. 

 Al seu torn, el perfil de contractant dels organismes GIRT i IMAB està allotjat 
en la seu de l'Ajuntament; encara que a la data de la nostra revisió no hi havia 
publicat cap expedient de contractació. 

b) Quant a l'organització de la informació facilitada en el perfil de l'Ajuntament, 
podem assenyalar que els contractes hi estan codificats i que en la vista general 
existeix un localitzador que permet seleccionar expedients per criteris diversos. 
Aquestes recerques es podrien millorar introduint criteris addicionals de selecció 
(text o codi d'expedient i procediment de tramitació) i permetent moure's entre 
els resultats del filtre seleccionat sense haver de tornar a la pàgina inicial. 

c) A la data de la nostra revisió, no apareixia en el citat perfil la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP relativa als anuncis d'informació 
prèvia, les contractacions programades i els contractes anul·lats; però sí que es 
podien obtenir les licitacions en curs a través dels filtres existents. 

d) En la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil 
de l'Ajuntament, hem observat que solament hi apareix publicada la resolució 
d'adjudicació definitiva. Quant a això, l'Ajuntament addueix, en fase 
d'al·legacions, que, una vegada adjudicat el contracte, s'elimina del perfil de 
contractant la informació relativa a l'anunci de licitació i a l'adjudicació 
provisional. 

e) La informació publicada no està autenticada per cap signatura autoritzada, en 
contra del que s'estableix en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 
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f) No ha quedat acreditada la data de difusió pública de la documentació publicada, 
malgrat exigir-ho així els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.12 Ajuntament de Paterna i organismes autònoms dependents 

Com a resultat del treball efectuat, a continuació es comenten els aspectes següents: 

a) El perfil de l'Ajuntament de Paterna està ubicat en la seu electrònica pròpia; 
també es difon a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat. La 
informació publicada en els dos perfils no coincideix, circumstància que hauria 
de ser observada per l'Entitat. 

 D'acord amb la informació disponible, no consta que existisca cap organisme 
autònom dependent de l'Ajuntament. 

b) Quant a l'organització de la informació del perfil de l'Ajuntament ubicat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, podem assenyalar que els 
contractes estan codificats i que en la vista general es mostra un cercador que 
resulta molt útil per a localitzar els expedients. Al seu torn, en el perfil de 
l'Ajuntament ubicat en la pròpia seu electrònica, els contractes figuren a partir 
del més antic i estan codificats; encara que no existeix cap cercador que permeta 
seleccionar els expedients de forma ràpida. 

c) A la data de la nostra revisió, no hi figurava la informació voluntària prevista en 
l'article 42.2 de la LCSP: anuncis d'informació prèvia, contractacions 
programades, contractes anul·lats i licitacions en curs. No obstant això, en el 
perfil difós a través de la Plataforma de la Generalitat és possible obtenir les 
licitacions en curs seleccionant les ofertes que es troben vigents. 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre un expedient de contractació 
publicat en la Plataforma, hem observat que no en consta pròpiament l'anunci de 
licitació previst en l'article 126.4 de la LCSP, sinó la data certificada per 
l'ACCV de la seua difusió en el perfil, així com la menció a la publicació en el 
diari oficial corresponent. Tampoc no es publiquen els plecs de la licitació una 
vegada finalitzat l'expedient (en les licitacions en curs, sí que figuren publicats 
els plecs). Quant a les resolucions d'adjudicació provisional i definitiva, es pot 
indicar que és necessari realitzar diverses consultes i "clics" de ratolí per a 
localitzar-les; raó per la qual caldria millorar aquest accés. 

 Al seu torn, en la revisió efectuada sobre un expedient de contractació publicat 
en el perfil ubicat en la seu de l'Ajuntament, hem observat que no consta l'anunci 
de licitació exigit per l'article 126.4 de la LCSP. 

e) Els documents publicats en el perfil per mitjà de la Plataforma de Contractació i 
de la seu electrònica de l'Ajuntament estan autenticats per una signatura 
autoritzada, tal com exigeixen la Llei 11/2007 i la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 
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f) Ha quedat acreditada la data de difusió pública de la documentació publicada      
–tal com exigeixen els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP– a través del 
corresponent certificat emés per l'ACCV, en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat; però la seu electrònica de l'Ajuntament no compta amb aquesta 
utilitat. 

 Basant-nos en això d'abans, i per evitar possibles errors i incidències, es 
recomana a l'Ajuntament que publique el seu perfil de contractant únicament en 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat. D'aquesta forma, es garantiria, 
així mateix, que el seu perfil tingués segells de temps, a l'objecte de garantir de 
forma fefaent la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

5.13 Ajuntament de Sagunt i organismes autònoms dependents 

En la revisió efectuada s'han observat els aspectes següents: 

a) El perfil de contractant de l'Ajuntament de Sagunt i del seu organisme autònom 
dependent Consell Agrari Local, s'ubiquen en la seu electrònica de l'Ajuntament. 

b) Quant a l'organització de la informació del perfil de l'Ajuntament, podem 
assenyalar que els expedients es troben codificats i que es classifiquen per tipus 
de contracte; en alguns expedients es mostra l'últim acte administratiu aprovat. 
No obstant això, es recomana d'establir un cercador que permeta realitzar 
consultes segons criteris distints (estat de tramitació, procediment i tipus de 
contracte), de manera que facilite als usuaris la localització dels expedients. 

 El perfil del Consell Agrari Local s'ordena segons un codi d'expedient, raó per la 
qual es recomana d'incorporar, així mateix, un cercador per criteris de consulta 
diversos, i que s'amplie la informació oferida en la vista general. 

c) A la data de la revisió, no apareixia en cap dels dos perfils la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP: els anuncis d'informació prèvia, 
les contractacions programades, els contractes anul·lats i les licitacions en curs. 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre un expedient de contractació de 
l'Ajuntament, podem assenyalar que no en consta pròpiament l'anunci de 
licitació publicat (a pesar d'exigir-ho així l'article 126.4 de la LCSP), sinó una 
referència al butlletí oficial corresponent. A més a més, no hi consten –en tos els 
casos– les resolucions d'adjudicació provisional i definitiva dels expedients 
revisats; de manera que s'incompleix el que es preveu en els articles 135 i 138.1 
de la LCSP. 

 En relació amb el perfil del Consell Agrari Local, no hem obtingut evidència de 
l'anunci de licitació publicat; cosa que incompleix el que es disposa en l'article 
126.4 de la LCSP. 
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e) Els documents publicats en ambdós perfils no estan autenticats per cap signatura 
autoritzada, en contra del que s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditada –per mitjà del corresponent certificat emés per 
l'ACCV– la data de difusió pública de la informació publicada en els dos perfils, 
a pesar d'exigir-ho així els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP 

5.14 Ajuntament de Torrent i organismes autònoms dependents 

A continuació es mostra el detall dels organismes autònoms que depenen de 
l'Ajuntament de Torrent: 

- Fundació Esportiva Municipal de Torrent 

- L'Auditori de Torrent 

- Consell Agrari Municipal 

a) El perfils de l'Ajuntament de Torrent i de l'organisme autònom Fundació 
Esportiva Municipal estan ubicats en les seues respectives seus electròniques. Al 
seu torn, l'organisme L'Auditori de Torrent, tot i que disposa de seu pròpia, no hi 
publica el seu perfil; mentre que el Consell Agrari Municipal de Torrent no té 
seu pròpia ni publica el seu perfil per mitjà de la seu de l'Ajuntament. En 
conseqüència, aquests dos últims organismes incompleixen l'obligació prevista 
en l'article 42.1 de la LCSP. 

b) Quant a l'organització de la informació publicada en el perfil de l'Ajuntament de 
Torrent, es pot indicar que se'n mostren els expedients codificats, classificats per 
tipus de contracte. En aqueix sentit, es recomana d'incorporar un cercador que 
permeta accedir als expedients mitjançant la utilització de criteris diversos, a fi 
d'agilitar i simplificar la seua localització. 

 Al seu torn, el perfil de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent únicament 
conté la publicació d'una fase de la tramitació administrativa, però no s'hi 
publica l'expedient complet. 

c) A la data de la nostra revisió, els perfils analitzats no contenien la informació 
voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP (anuncis d'informació prèvia, 
contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs). 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre sengles expedients publicats en els 
respectius perfils de l'Ajuntament i de la Fundació Esportiva Municipal, hem 
observat que en el perfil de l'Ajuntament no en consta pròpiament l'anunci de 
licitació publicat (exigit per l'article 126.4 de la LCSP), sinó una còpia de 
l'anunci efectuat en el butlletí corresponent. 
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 Quant a l'expedient de la Fundació Esportiva Municipal, solament apareix 
publicada la resolució d'adjudicació definitiva, però sens indicar l'import de 
l'adjudicació; de manera que s'hi ha incomplit el que es disposa en els articles 
126.4 i 135 de la LCSP. 

e) Els documents publicats en ambdós perfils no estan autenticats per cap signatura 
autoritzada, a pesar d'exigir-ho així la Llei 11/2007 i la disposició addicional 
dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditada la data de difusió pública de la informació publicada en 
ambdós perfils, en contra del que exigeixen els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

5.15 Ajuntament de València i organismes autònoms dependents 

D'acord amb la informació disponible, els organismes autònoms que depenen de 
l'Ajuntament de València són els següents. 

- Consell Agrari Municipal 

- Fundació Esportiva Municipal de València 

- Fundació Escola Municipal de Jardineria i Paisatge 

- Fundació Municipal de Cine 

- Fundació Pública Municipal de Parcs i Jardins Singulars 

- Junta Central Fallera 

- Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València 

- Universitat Popular 

- Patronat d'Habitatges per a Funcionaris Municipals 

a) L'Ajuntament de València publica el seu perfil de contractant en la seu 
electrònica pròpia. 

 El Consell Agrari Municipal, la Fundació Escola de Jardineria i Paisatge i el 
Patronat d'Habitatges de Funcionaris no disposen de seu pròpia ni publiquen el 
seu perfil en la seu de l'Ajuntament, raó per la qual incompleixen l'obligació 
prevista en l'article 42.1 de la LCSP. La Fundació Municipal de Cine publica el 
seu perfil de contractant en la seu electrònica pròpia; però a la data de la nostra 
revisió només contenia informació incompleta sobre un sol expedient. 

 Els restants organismes autònoms difonen el seu perfil a través de la seu 
electrònica de l'Ajuntament. 
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b) Quant a l'organització de la informació publicada en el perfil de l'Ajuntament, 
podem indicar que els expedients hi tenen un codi assignat i que estan 
organitzats, primer, per estat de tramitació i, posteriorment, per exercici i tipus 
de contracte. El perfil disposa, així mateix, d'un localitzador per número 
d'expedient o text. Aquest cercador es podria millorar introduint criteris 
addicionals, com ara l'estat i tipus de tramitació, el procediment de contractació i 
el tipus de contracte, a fi de facilitar als usuaris de la informació una localització 
més ràpida dels expedients. 

c) Quant a la publicació de la informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la 
LCSP, podem assenyalar que, a la data de la nostra revisió, no figuraven en el 
perfil els anuncis d'informació prèvia ni les contractacions programades; sí que 
hi constaven els contractes anul·lats i resultava factible accedir a les licitacions 
en curs. 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre sengles expedients de contractació 
de l'Ajuntament i de la Fundació Pública Municipal de Parcs i Jardins Singulars, 
hem verificat que no n'apareix l'anunci de licitació, sinó una referència a la 
publicació en el butlletí corresponent, i que tampoc no se n'ha publicat la 
resolució d'adjudicació definitiva; cosa que incompleix el que es disposa en els 
articles 126.4 i 138.1 de la LCSP. Pel que fa a la publicació dels plecs de 
clàusules tècniques i administratives, s'ha de dir que no són accessibles una 
vegada que la licitació ha conclòs. 

 Al seu torn, l'expedient publicat en el perfil de la Fundació Municipal de Cine no 
inclou cap dels documents exigits per la normativa vigent. 

e) Alguns dels documents publicats (com ara els plecs de la licitació), no estan 
autenticats per cap signatura autoritzada, a pesar d'exigir-ho així la Llei 11/2007 
i la disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditada la data de la difusió pública dels documents publicats, 
malgrat el que en aqueix sentit disposen els articles 42.3i 309.2 de la LCSP. 
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6. FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DE CONTRACTANT. DIPUTACIONS 
PROVINCIALS I ORGANISMES AUTÒNOMS QUE EN DEPENEN 

En els apartats següents es recull l'anàlisi efectuada sobre cada diputació provincial i els 
organismes autònoms que en depenen. 

6.1 Diputació Provincial d'Alacant i organismes autònoms dependents 

Els organismes autònoms que depenen de la Diputació d'Alacant són els següents: 

- Institut de Cultura Juan Gil-Albert 

- Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca 

- SUMA Gestió Tributària 

- Institut de la Família Doctor Pedro Herrero 

a) La Diputació Provincial d'Alacant publica el seu perfil de contractant en la seu 
electrònica pròpia. Són necessaris dos "clics" de ratolí per a accedir al perfil i, a 
més, cal introduir la signatura electrònica de l'usuari per poder visualitzar la 
informació publicada. Quant a això, considerem que la Diputació hauria 
d'adoptar les mesures necessàries per a agilitar i simplificar l'accés a la 
informació publicada i per a millorar-ne la transparència. 

L'Institut de Cultura Juan Gil-Albert publica el perfil de contractant en la seua 
seu electrònica; mentre que SUMA Gestió Tributària difon el seu perfil en la seu 
pròpia i en la de la Diputació (és més completa la informació que facilita en la 
seua seu). 

 El Patronat Provincial de Turisme té ubicat el seu perfil de contractant en la seu 
electrònica de la Diputació. 

 Quant a l'Institut de la Família Doctor Pedro Herrero, no hem obtingut evidència 
que tinga seu pròpia, ni que publique el seu perfil en la seu de la Diputació; de 
manera que incompleix el que es disposa en l'article 42.1 de la LCSP. 

b) Quant a l'organització de la informació del perfil de la Diputació d'Alacant, 
encara que en la vista general existisca un localitzador per criteris diversos, en la 
pràctica solament funciona el filtre per estat de tramitació. La Diputació hauria 
de tenir en compte aquesta circumstància i procurar millorar-la. 

 El perfil de l'Institut Juan Gil-Albert mostra els expedients codificats i disposa 
d'un cercador per criteris diversos per a facilitar la selecció dels expedients; 
encara que –igual com en el cas anterior– no funciona correctament. 
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 En el perfil del Patronat Provincial de Turisme, els expedients s'ordenen de més 
recent a més antic, sense indicar-ne l'estat de la tramitació ni el tipus de 
contracte; a més a més, el perfil no conté cap localitzador que facilite i agilite 
l'obtenció de la informació. 

 El perfil de SUMA Gestió Tributària, ubicat en la seu pròpia, incorpora un 
cercador per criteris diversos i la vista general en mostra una informació 
completa de cada expedient. 

c) A la data de la nostra revisió, no figurava, en cap dels perfils citats, la 
informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP (anuncis d'informació 
prèvia, contractacions programades, contractes anul·lats i licitacions en curs). 
No obstant això, en els perfils de la Diputació, de l'Institut Juan Gil-Albert i de 
SUMA Gestió Tributària, és possible obtenir les licitacions en curs filtrant els 
expedients segons el seu estat de tramitació. 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre un expedient de contractació 
publicat en cada un dels quatre perfils assenyalats, hem observat que, en la 
Diputació d'Alacant, no n'apareix publicat l'anunci de licitació (sí que hi figura 
una còpia de l'edicte de publicació en el butlletí oficial) ni la resolució 
d'adjudicació definitiva (articles 126.4 i 138.1 de la LCSP); tampoc no se'n 
publiquen els plecs de prescripcions tècniques ni les clàusules administratives 
particulars (només es publica el plec de clàusules generals). 

 De l'expedient del Patronat Provincial de Turisme revisat, no se n'ha publicat la 
resolució d'adjudicació provisional prevista en l'article 135 de la LCSP; i de 
l'expedient de l'Institut Juan Gil-Albert no s'han publicat les resolucions 
d'adjudicació provisional i definitiva exigides pels articles 135 i 138.1 de la 
LCSP. 

 Quant a l'expedient publicat en el perfil de SUMA Gestió Tributària, podem 
assenyalar que conté tota la documentació exigida per la normativa contractual. 

e) Per regla general, els documents publicats en els perfils citats que han sigut 
objecte de revisió no estan autenticats per cap signatura autoritzada, a pesar 
d'exigir-ho així la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, lletra f), de 
la LCSP. 

 En el perfil de la Diputació, només en alguns casos hem observat l'ús de la firma 
electrònica. 

 Els documents del perfil de SUMA Gestió Tributària estan autenticats en tots els 
casos analitzats 

f) Amb l'excepció de SUMA Gestió Tributària, els perfils analitzats no compten 
amb cap dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment d'inici de 
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la difusió pública de la informació publicada; per tant, no compleixen el que es 
preveu en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 

 En el cas de la Diputació, hem pogut accedir als certificats de temps emesos per 
l'ACCV sobre alguns dels documents publicats en el seu perfil a partir de juny 
de 2010; però en el perfil mateix no hi ha constatació de tals certificacions. 

6.2 Diputació Provincial de Castelló i organismes autònoms dependents 

Els organismes autònoms que depenen de la Diputació de Castelló són els següents: 

- Institut de Promoció Ceràmica 

- Patronat Escola Taurina 

- Patronat Provincial de Turisme "Costa del Azahar" 

- Institut Provincial de l'Esport 

a) La Diputació de Castelló i els organismes que en depenen publiquen els perfils 
de contractant respectius en la seu electrònica de la Diputació. Llevat del 
Patronat Provincial de Turisme, la resta d'organismes no tenien publicada –a la 
data de la nostra revisió– cap informació sobre la seua activitat contractual. 

b) Quant a l'organització de la informació facilitada pel perfil de la Diputació de 
Castelló, podem assenyalar que els expedients s'hi classifiquen segons el servei 
que els gestiona. Al seu torn, el perfil del Patronat Provincial de Turisme no 
segueix cap criteri de classificació. En els dos casos es recomana d'introduir un 
cercador per criteris diversos que permeta localitzar fàcilment els expedients. 

c) Quant a la informació voluntària prevista en l'article 42.2 de la LCSP, s'ha de dir 
que –a la data de la nostra revisió– no apareixia en cap dels perfils. 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre sengles expedients de contractació 
publicats en el perfil de la Diputació i en el del Patronat Provincial de Turisme, 
hem observat que l'expedient de la Diputació conté tota la documentació prevista 
en la normativa vigent; mentre que en l'expedient del Patronat no consta l'anunci 
de licitació, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 126.4 de la LCSP. 

e) Els documents publicats en els perfils indicats no estan autenticats per cap 
signatura autoritzada; en contra del que s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la 
disposició addicional dinovena, lletra f), de la LCSP. 

f) No ha quedat acreditada la data de difusió pública de la informació publicada en 
ambdós perfils; malgrat disposar-ho així els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP. 
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6.3 Diputació Provincial de València i organismes autònoms dependents 

En la revisió efectuada s'han observat els aspectes següents: 

a) Els perfils de contractant de la Diputació de València i del seu organisme 
autònom dependent Patronat Provincial de Turisme València Terra i Mar, es 
difonen a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L'organització general de la informació en els dits perfils és adequada, ja que s'hi 
mostra un cercador per diversos criteris que permet localitzar ràpidament els 
expedients. 

c) A la data de la nostra revisió, no hi apareixen publicats els anuncis d'informació 
prèvia, ni les contractacions programades, ni els contractes anul·lats (que, amb 
caràcter voluntari, preveu l'article 42.2 de la LCSP.); però sí que es possible 
obtenir les licitacions en curs seleccionant les ofertes que es troben en vigència. 

d) Com a resultat de la revisió efectuada sobre sengles expedients dels dos perfils 
de contractant esmentats, hem observat que la Diputació de València no en 
publica l'anunci de licitació, sinó una referència la butlletí corresponent; cosa 
que incompleix el que es disposa en l'article 126.4 de la LCSP. 

 Pel que fa als plecs administratius i tècnics publicats en els dos perfils, podem 
assenyalar que a la data de la nostra revisió no eren accessibles, perquè els 
expedients estaven fora del termini de presentació d'ofertes. Aquesta és una 
deficiència pròpia del sistema informàtic que suporta la Plataforma de la 
Generalitat. 

 Quant a les resolucions d'adjudicació provisional i definitiva, es recomana de 
millorar l'accés, a fi de facilitar-ne la localització. 

 Finalment, podem assenyalar que en el perfil de la Diputació s'oferia informació 
sobre un acord-marc subscrit; però, segons el que es disposa en l'article 181.2 de 
la LCSP, la publicació de tals acords és obligatòria. 

e) Els documents del perfil de la Diputació revisats estan autenticats per una 
signatura autoritzada, tal com exigeixen la Llei 11/2007 i la disposició 
addicional dinovena, lletra f), de la LCSP; al contrari del que succeeix amb els 
documents revisats del perfil del Patronat València Terra i Mar. 

f) Ha quedat acreditada la data de la difusió pública dels documents publicats en 
els perfils esmentats, d'acord amb el que es disposa en els articles 42.3 i 309.2 de 
la LCSP; a aqueix efecte s'han utilitzat les certificacions expedides per l'ACCV. 
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7. RECOMANACIONS 

En l'apartat 3 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives –resultat del treball de fiscalització– en relació amb les quals els 
responsables de les respectives entitats locals han d'adoptar mesures correctores per 
evitar que tornen a produir-se en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents: 

7.1 Ajuntaments 

7.1.1 Ajuntament d'Alacant i organismes autònoms 

a) Per tal de millorar la localització dels expedients de contractació publicats, es 
recomana d'assignar-los un codi d'expedient i d'introduir el procediment de 
tramitació entre els criteris de recerca. 

7.1.2 Ajuntament d'Alcoi 

a) Caldria millorar l'organització de la informació en el perfil de l'Ajuntament, 
establint enllaços entre les distintes fases de cada expedient i desenvolupant un 
cercador per criteris diversos que permeta localitzar ràpidament els expedients 
publicats i identificar les licitacions en curs. 

7.1.3 Ajuntament de Benidorm i organismes autònoms 

a) Es recomana d'assignar un codi a cada expedient publicat i millorar 
l'organització de la informació en el perfil de l'Ajuntament, introduint un 
cercador per criteris diversos que permeta localitzar ràpidament els expedients 
publicats i que oferisca informació de les licitacions en curs. 

7.1.4 Ajuntament d'Elda i organismes autònoms 

a) L'accés al perfil del contractant en la seu electrònica de l'Ajuntament hauria de 
millorar, mitjançant la introducció d'un enllaç directe. 

b) Es recomana que les distintes fases de tramitació d'un expedient de contractació 
estiguen contingudes en un sol registre i que els expedients tinguen assignat un 
codi d'identificació. 

c) Per a localitzar millor la documentació publicada, seria convenient instal·lar un 
cercador per criteris diversos, que permeta realitzar filtres sobre els expedients 
publicats i identificar les licitacions en curs. 



Informe especial sobre el perfil de contractant dels ajuntaments de més de 50.000 habitants i de les 
diputacions provincials de la Comunitat Valenciana 

- 43 - 

7.1.5 Ajuntament d'Elx i organismes autònoms 

a) Recomanem que el perfil de contractant de l'Institut Municipal de Turisme siga 
únic. A més a més, el perfil ubicat en la pròpia seu electrònica (que és el que 
conté informació a la data de la nostra revisió), hauria d'incloure un cercador 
d'expedients per diversos criteris de selecció, tal i com apareix en el perfil del 
l'Ajuntament. 

7.1.6 Ajuntament d'Oriola 

a) Es recomana que el perfil de l'Ajuntament incloga un localitzador d'expedients 
per diversos criteris de selecció que en facilite la recerca als usuaris, oferint un 
detall de les licitacions en curs i assignant a cada expedient un codi 
d'identificació que facilite la seua localització. 

7.1.7 Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i organismes autònoms 

a) Es recomana d'instal·lar un cercador en el perfil de l'Ajuntament que millore la 
selecció de la informació publicada i que ho faça de forma més ràpida, i que 
oferisca el detall de les licitacions en curs. 

7.1.8 Ajuntament de Torrevella i organismes autònoms 

a) Es recomana que el perfil de contractant de l'Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms incloga un cercador d'expedients per diversos criteris de selecció, que 
permeta filtrar la informació publicada i determinar les licitacions en curs. 

b) El perfil de l'Ajuntament hauria de contenir els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, per tal de facilitar als usuaris la documentació de les 
licitacions en curs. 

7.1.9 Ajuntament de Castelló de la Plana i organismes autònoms 

a) Es recomana que el perfil de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme 
incloguen un localitzador d'expedients per diversos criteris de selecció, que en 
facilite la recerca als usuaris i que oferisca el detall de les licitacions en curs. 

b) El perfil del Patronat hauria d'assignar un codi d'identificació a cada expedient, 
per facilitar-ne la localització. 

7.1.10 Ajuntament de Vila-real 

a) El perfil de contractant de l'Ajuntament hauria d'incloure un cercador 
d'expedients per diversos criteris de selecció, a fi de facilitar la localització dels 
expedients publicats i mostrar les licitacions en curs. 
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7.1.11 Ajuntament de Gandia i organismes autònoms 

a) El cercador instal·lat en el perfil de l'Ajuntament es podria millorar introduint 
criteris de selecció addicionals, com ara el codi o títol de l'expedient i el 
procediment d'adjudicació; també caldria millorar-ne el funcionament, per tal de 
permetre consultar expedients d'un filtre de selecció sense tornar a la pàgina 
inicial. 

b) El perfil de l'Ajuntament hauria de contenir els plecs de clàusules 
administratives i tècniques per tal de facilitar als usuaris la documentació de les 
licitacions en curs. 

7.1.12 Ajuntament de Paterna 

a) L'Ajuntament difon el seu perfil per mitjà de la pròpia seu electrònica i de la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat; però la informació que s'hi publica 
no coincideix. Per això, es recomana a l'Ajuntament que publique el seu perfil 
únicament a través de la Plataforma, ja que aquesta ofereix majors garanties 
jurídiques quant a la signatura i la data dels documents publicats i mostra la 
informació de manera més escaient. 

b) D'altra banda, la Plataforma de Contractació de la Generalitat que suporta el dit 
perfil hauria de permetre l'accés als plecs de les licitacions finalitzades i hauria 
de millorar l'accés a les resolucions d'adjudicació. 

7.1.13 Ajuntament de Sagunt i organismes autònoms 

a) Es recomana que el perfil de l'Ajuntament i del Consell Agrari Local incloguen 
un localitzador d'expedients per diversos criteris de selecció, que en facilite la 
recerca als usuaris i que permeta trobar de manera ràpida les licitacions en curs. 

7.1.14 Ajuntament de Torrent i organismes autònoms 

a) Es recomana que el perfil de contractant de l'Ajuntament incorpore un cercador 
d'expedients per diversos criteris de selecció, a l'objecte de facilitar la 
localització dels expedients i de les licitacions en curs. 

7.1.15 Ajuntament de València i organismes autònoms 

a) El cercador existent en el perfil de contractant de l'Ajuntament es podria millorar 
introduint criteris de selecció addicionals, com ara l'estat de tramitació, el tipus 
de contracte i el procediment d'adjudicació, de manera que els expedients 
publicats poguessen ser localitzats més ràpidament. 

b) S'hauria de permetre l'accés als plecs tècnics i administratius dels expedients ja 
finalitzats. 
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7.2 Diputacions provincials 

7.2.1 Diputació Provincial d'Alacant 

a) S'hauria de simplificar l'accés al perfil de la Diputació i del Patronat Provincial 
de Turisme, ja que calen dos "clics" de ratolí per a aconseguir-ho; a més a més, 
és necessari que l'usuari s'acredite per mitjà de la firma electrònica. 

b) Caldria millorar el funcionament del cercador existent en el perfil de la 
Diputació i de l'Institut Juan Gil-Albert, amb la finalitat de permetre realitzar 
filtres per tots els criteris disponibles. 

c) Quant al perfil del Patronat Provincial de Turisme, s'hi hauria d'instal·lar un 
cercador que permetés localitzar fàcilment la informació publicada. 

d) Quant al perfil de SUMA Gestió Tributària, que s'ubica en la seu electrònica 
pròpia i en la seu de la Diputació, considerem que s'hauria d'usar solament el de 
la seu pròpia, ja que la informació que s'hi facilita és més completa. 

e) Recomanem que, en el perfil de la Diputació d'Alacant, es publiquen els plecs de 
clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques de cada 
expedient, i no solament els plecs generals per a cada tipus de contracte. 

7.2.2 Diputació Provincial de Castelló 

a) Recomanem que els perfils de la Diputació Provincial de Castelló i del Patronat 
Provincial de Turisme incloguen un localitzador per criteris diversos que 
permeta filtrar la informació continguda en els dits perfils. 

7.2.3 Diputació Provincial de València i organismes autònoms 

a) Els perfils de la Diputació Provincial de València i del seu organisme autònom 
Patronat Provincial de Turisme de València Terra i Mar, que es difonen a través 
de la Plataforma de Contractació de la Generalitat, es podrien millorar permetent 
l'accés als plecs de licitacions finalitzades i millorant l'accés a les resolucions 
d'adjudicació. 
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8. 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 tingué coneixement dels esborranys dels informes 
individuals de fiscalització del perfil de contractant dels ajuntaments de més de 50.000 
habitants i de les diputacions de la Comunitat Valenciana, els dits esborranys foren 
tramesos a les respectives entitats locals perquè, en els terminis concedits, formulessen 
al·legacions. 

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

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

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

3) Les al·legacions admeses s'han incorporat al contingut dels informes singulars. 

4) El text de les al·legacions formulades –si n'hi havia–, així com els informes 
motivats que s'hi han emés, els quals han servit d'antecedent perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o desestimades, s'incorporen com a annex I i II. 
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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  

 

































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME ESPECIAL DE FISCALITZACIÓ DEL PERFIL DE 
CONTRACTANT 
 

AJUNTAMENT D'ALCOI 

Rebudes el 22 de desembre de 2010 (fora del termini concedit, que finalitzava el 13 de 
desembre de 2010), hem analitzat les al·legacions presentades per l'Ajuntament d'Alcoi; 
en relació amb aquestes al·legacions, cal dir el següent: 

Al·legació als apartats 3.1.2 i 5.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament d'Alcoi acredita, per mitjà d'un acord del Ple de 21 
de novembre de 2007, que l'organisme autònom municipal Centre d'Esports va ser 
extingit, amb efectes des del 31 de desembre de 2007, i que el servei passà a prestar-lo 
directament l'Ajuntament. 

Comentaris: Es pren en consideració el que al·lega l'Ajuntament i es proposa d'eliminar 
totes les referències que en l'esborrany de l'Informe es fan sobre el seu organisme 
autònom dependent. 

Conseqüències en l'Informe:  

Substituir l'apartat 5.2 de l'índex pel següent: "5.2 Ajuntament d'Alcoi". 

Substituir el paràgraf tercer de l'apartat 2.1 pel següent: "En el quadre següent es 
mostren els quinze ajuntaments i els 39 organismes autònoms dependents sotmesos a la 
present fiscalització". 

Substituir la fila corresponent a Alcoi en el quadre número 1, per la següent: 

 

Alcoi - 

Quadre 1 
 

Substituir el títol de l'apartat 3.1.2 pel següent: "3.1.2 Ajuntament d'Alcoi" 

Eliminar el següent paràgraf (el primer) de l'apartat 3.1.2: "- L'organisme autònom 
Centre d'Esports, dependent de l'Ajuntament d'Alcoi, no disposa de perfil de 
contractant; de manera que no compleix l'obligació prevista en l'article 42.1 de la 
LCSP". 

Substituir el títol de l'apartat 5.2 pel següent: "5.2 Ajuntament d'Alcoi". 



 

 

Substituir l'apartat 5.2.a) pel següent: "a) El perfil de contractant de l'Ajuntament 
d'Alcoi s'ubica en la seu electrònica pròpia. No ens consta que a la data de la nostra 
revisió existisquen organismes autònoms municipals". 

Substituir el títol de l'apartat 7.1.2 pel següent: "7.1.2 Ajuntament d'Alcoi". 

 



 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM I ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS 

Rebudes el 15 de desembre de 2010 (fora del termini concedit, que finalitzava el 13 de 
desembre), hem analitzat les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Benidorm; en 
relació amb aquestes al·legacions cal dir el següent. 

Al·legació als apartats 3.1.3, 5.3 i 7.1.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament de Benidorm addueix que, a partir de la 
implantació del perfil de contractant –prevista per al primer mes del pròxim 2011–, 
s'atendran les recomanacions i indicacions incloses en l'esborrany de l'Informe. 

Quant al perfil dels organismes autònoms Fundació Municipal de l'Habitatge i Fundació 
Pública de Festes de la Mare de Déu del Sufragi i Sant Jaume, s'addueix que no en tenen 
perquè no realitzen activitat contractual. 

Comentaris: L'entitat local manifesta la seua intenció d'atendre les indicacions posades 
de manifest en l'esborrany de l'Informe. 

Segons l'article 42.1 de la LCSP, els òrgans de contractació subjectes a aquesta Llei, han 
de difondre a través d'Internet el seu perfil de contractant, encara que no tinguen 
activitat contractual en un període determinat. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ORIOLA I ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS 

Rebudes el 17 de desembre de 2010 (fora del termini concedit, que finalitzava el 13 de 
desembre de 2010), hem analitzat les al·legacions presentades per l'Ajuntament 
d'Oriola; en relació amb aquestes al·legacions, cal dir el següent: 

Al·legació als apartats 3.1.6 i 5.6 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament d'Oriola manifesta que pren en consideració les 
observacions efectuades en l'esborrany de l'Informe. Addicionalment, l'Ajuntament 
al·lega que l'inici de la difusió pública de la informació publicada s'acredita mitjançant 
una diligència del secretari general que es publica en el perfil del contractant. 

Comentaris: L'acreditació fefaent de l'inici de la difusió pública de la informació 
publicada, s'ha de fer –tal com disposa l'article 42.3 de la LCSP– per mitjà d'un 
dispositiu del sistema informàtic que suporte el perfil de contractant de l'Ajuntament. En 
conseqüència, no es pot estimar l'al·legació presentada per l'Entitat. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

 



 

 

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ I ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS 

Rebudes el 20 de desembre de 2010 (fora del termini concedit, que finalitzava el 13 de 
desembre de 2010), s'han analitzat les al·legacions presentades per la Diputació de 
Castelló; en relació amb aquestes al·legacions, cal dir el següent: 

Al·legació a l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: La Diputació de Castelló manifesta que pren nota de les 
observacions i recomanacions que es fan en l'esborrany d'Informe, a l'objecte d'esmenar 
el que calga. També s'hi indica que tenen previst utilitzar la plataforma de contractació 
de la Generalitat abans que finalitze el present any. 

Comentaris: L'Entitat manifesta la seua intenció d'atendre les indicacions exposades en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 

Rebudes el 15 de desembre de 2010 (fora del termini concedit, que finalitzava el 13 de 
desembre), hem analitzat les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Vila-real; en 
relació amb aquestes al·legacions cal dir el següent: 

Al·legació als apartats 3.1.10, 4.1 i 5.10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament de Vila-real al·lega que, si bé és cert que a la data 
de la nostra revisió no consta pròpiament l'anunci de licitació en els expedients 
publicats, s'ha esmentat la dita incidència en els nous expedients tramitats, atenent el 
que assenyala la Sindicatura en l'esborrany de l'Informe. 

Així mateix, l'Entitat manifesta que, des del dia 22 d'octubre de 2010, els documents 
publicats en el seu perfil de contractant incorporen el segell de l'òrgan i el de temps. 

Comentaris: Hem comprovat el que addueix l'Ajuntament quant a la publicitat de 
l'anunci de licitació. També hem verificat que, des de la data indicada (una vegada 
finalitzat el treball de camp), els documents publicats en el perfil de contractant 
incorporen el segell de temps i la signatura electrònica. En conseqüència, es proposa 
modificar l'esborrany de l'Informe en els termes que es recullen a continuació. 

Conseqüències en l'Informe:  

Afegir al primer paràgraf de l'apartat 3.1.10 i a l'apartat 5.10.d) el text següent: 

"...No obstant això, en fase d'al·legacions l'Ajuntament addueix que, atenent el que 
assenyala aquesta Sindicatura, ja es publica l'anunci referit." 

Suprimir els paràgrafs segon i tercer de l'apartat 3.1.10 següents: 

"- No consta la signatura autoritzada en els documents revisats del perfil de 
l'Ajuntament que exigeixen la Llei 11/2007 i la disposició addicional dinovena, 
lletra f), de la LCSP. 

- No ha quedat acreditat en el citat perfil el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació publicada, en contra del que es preveu en els articles 42.3 i 
309.2 de la LCSP." 

Substituir els subapartats e) i f) de l'apartat 5.10 pels següents: 

"e) Quant a la signatura electrònica dels documents publicats, es pot assenyalar 
que, en fase d'al·legacions, l'Ajuntament ha manifestat que, des d'octubre de 
2010, els documents publicats estan autenticats per una signatura autoritzada, 
tal com s'exigeix en la Llei 11/2007 i en la disposició addicional dinovena, lletra 
f), de la LCSP; circumstància que ha sigut comprovada per aquesta Sindicatura. 



 

 

f) Quant a l'inici de la difusió pública de la documentació publicada, també en 
fase d'al·legacions hem comprovat que, a partir d'octubre de 2010, la 
plataforma de contractació on s'ubica el perfil de contractant de l'Ajuntament 
permet acreditar aqueix extrem, tal com es disposa en els articles 42.3 i 309.2 
de la LCSP." 

Substituir els paràgrafs f) i g) de l'apartat 4.1 pels següents: 

"f) Els documents publicats en els perfils de contractant han d'estar signats 
electrònicament, en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

 Solament en el perfil de Paterna –ubicat en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat– i en el de Vila-real, els documents publicats apareixen amb una 
signatura autoritzada. En dos casos (Elx i València), només figura la firma 
autoritzada en alguns dels documents publicats. En la resta dels perfils no 
consta la signatura en els anuncis publicats. En el gràfic següent es resumeixen 
els resultats de la revisió efectuada. 

 

 

Quadre 6 
 

g) Tal com s'estableix en els articles 42.3 i 309.2 de la LCSP, el sistema informàtic 
o plataforma de contractació que suporte el perfil de contractant, haurà de 
comptar amb un dispositiu que permeta acreditar de forma fefaent el moment 
d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi incloga. 

 En dos casos (Paterna i Vila-real), la data de publicació dels documents 
revisats està certificada per l'autoritat de Certificació de la Comunitat 
Valenciana (ACCV). En un altre cas (Elx), només consta el certificat de l'ACCV 
de la data de publicació en alguns dels documents. En els restants dotze perfils 

Signatura autoritzada en els documents publicats

No consta firma 
autoritzada en 
documents 

publicats en 11 
perfils

Tots els 
documents 

publicats estan 
subscrits per firma 
autoritzada (Paterna 

i Vila-real) 

Alguns documents 
publicats estan 

subscrits per firma 
autoritzada (Elx i 

València) 



 

 

revisats, no consta l'acreditació de la data de publicació dels documents 
revisats. 

 En el gràfic següent, es mostren els resultats obtinguts en la nostra revisió, en 
relació amb aquest aspecte: 

 

 

Quadre 7 
 

Data certificada en els documents publicats

No s'acredita la 
data de publicació dels
 anuncis en 12 
perfils

Tots els 
documents 

publicats tenen 
data certificada 

(Paterna i Vila-real) 

Alguns documents 
publicats estan 

subscrits en data 
acreditada (Elx)



 

 

AJUNTAMENT DE GANDIA I ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS 

Rebudes el 15 de desembre de 2010 (fora del termini concedit, que finalitzava el 13 de 
desembre de 2010), hem analitzat les al·legacions presentades per l'Ajuntament de 
Gandia; en relació amb aquestes al·legacions, cal dir el següent: 

Al·legació primera 

Apartat 3.1.11, paràgraf segon, i apartat 5.11.d) de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament de Gandia assenyala que els anuncis de licitació, 
els projectes i els plecs, estan disponibles en el perfil del contactant mentre la licitació 
es troba en curs. Així mateix, l'Ajuntament addueix que l'adjudicació provisional es 
manté publicada fins que s'insereix l'adjudicació definitiva, moment en què es dóna per 
conclòs l'expedient. 

Comentaris: Es pren en consideració l'al·legació de l'Ajuntament de Gandia i es proposa 
modificar l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

Eliminar el segon paràgraf de l'apartat 3.1.11: "En la revisió efectuada sobre un 
expedient de contractació publicat en el perfil de l'Ajuntament, hem observat que 
solament hi apareix publicada la resolució d'adjudicació definitiva; per tant, 
l'Ajuntament no ha complit el que es preveu en els articles 126.4 i 135 de la LCSP, 
segons els quals en el perfil s'han de publicar els anuncis de licitació i l'adjudicació 
provisional". 

Substituir l'apartat 5.11.d) de l'esborrany de l'Informe pel següent: "En la revisió 
efectuada sobre un expedient de contractació publicat en el perfil de l'Ajuntament, hem 
observat que solament hi apareix publicada la resolució de l'adjudicació definitiva. 
Quant a això, l'Ajuntament, en fase d'al·legacions, addueix que, una vegada adjudicat 
el contracte, s'elimina del perfil de contractant la informació relativa a l'anunci de 
licitació i a l'adjudicació provisional". 

Al·legació segona 

Apartat 3.1.11, paràgraf tercer, i apartat 5.11.e) de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Entitat assenyala que, d'acord amb l'informe del departament 
d'Informàtica emés el 10 de desembre de 2010, des d'aqueixa data tots els documents i 
actes de l'Ajuntament vindran autenticats per una signatura electrònica reconeguda. 

Comentaris: L'Entitat manifesta la seua intenció d'atendre les indicacions efectuades en 
l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació tercera 

Apartat 3.1.11, paràgraf quart, i apartat 5.11.f) de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament manifesta que, d'acord amb l'informe del 
departament d'Informàtica, sol·licitarà l'alta en el servei de certificació de publicacions 
de l'ACCV. 

Comentaris: L'Entitat assenyala que té previst utilitzar les eines informàtiques 
disponibles per a acreditar de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació contractual publicada. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació quarta 

Apartat 5.11.b) de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament addueix que, vist l'esborrany de l'Informe, està 
estudiant les possibles alternatives per a millorar les recerques en el seu perfil de 
contractant. 

Comentaris: L'Entitat manifesta la seua intenció de millorar l'organització de la 
informació contractual publicada en el seu perfil. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació cinquena 

Apartat 3.1.11, paràgraf primer, i apartat 5.11.a), paràgraf primer, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Els responsables dels organismes autònoms Pare Leandro Calvo i 
Alfons el Vell, certifiquen que aquests organismes no han convocat cap licitació 
susceptible de ser publicada en els respectius perfils de contractant. 

Comentaris: Segons l'article 42.1 de la LCSP, els òrgans de contractació subjectes a 
aquesta Llei han de difondre per mitjà d'Internet el seu perfil de contractant, encara que 
no tinguen activitat contractual en un període determinat. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 



 

 

Al·legació sisena 

Apartat 5.11.a), paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Els responsables de l'organisme autònom IMAB indiquen que, en 
el perfil de contractant publicat en la seua seu electrònica, s'indica expressament que no 
s'ha convocat cap licitació susceptible de ser publicada. 

Comentaris: L'al·legació no contradiu la lletra de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: No modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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