SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS CONTINGUDES EN L'INFORME DE L'AUDITORIA DE
COMPLIMENT DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, CORRESPONENT A L'ANY 2017

La Intervenció General en el seu informe d'auditoria de compliment corresponent a l'exercici 2017,
recomana determinades mesures que considera que poden redundar en una millora de l'eficàcia,
eficiència i transparència de la gestió de l'Agència, així com dels altres principis que han de regir
l'actuació de les entitats del sector públic.
En aquest sentit, des de l'emissió de l’informe esmentat, de data 21 de setembre de 2019, s'han
adoptat les mesures següents amb vista al compliment de les recomanacions advertides:

Recomanacions de la Intervenció General
relatives a l'exercici auditat 2017

Actuacions realitzades per l'Agència
Valenciana Antifrau

Desplegament reglamentari.
Compliment parcialment.
“a) Hauran de realitzar-se les actuacions
• A la fi de l'any 2017 es va realitzar la
pertinents per a l'elaboració del projecte de
consulta pública prèvia a l'elaboració del
Reglament de l'Agència per part del director
Reglament (article 133 Llei 39/2015).
d’aquesta i la seua presentació a les Corts
• Durant els mesos de gener i febrer de
Valencianes i al Consell de la Generalitat a
2018 es van rebre observacions i
l'efecte d'aprovació posterior, a fi de definir
suggeriments, que s'han tingut en
aquells aspectes reguladors no concretats per la
compte en l'elaboració de la proposta de
Llei de l'Agència i posats de manifest en el
projecte de Reglament.
present informe”.
• Durant el primer semestre de 2018
l’Agència ha elaborat el projecte de
Reglament.
• A l'octubre i novembre de 2018 s'ha
realitzat
el
tràmit
d'audiència
i
informació pública (DOGV núm. 8409 de
24.10.2018 i BOC núm. 312 de
30.10.2018).
• Si es modifiquen determinats aspectes
de la Llei 11/2016, a través de la Llei de
mesures de 2018, el projecte de
Reglament haurà d'ajustar-se a aquestes
modificacions, abans del seu debat final
en la Mesa de Negociació i de la seua
remissió per a dictamen del Consell
Jurídic Consultiu.
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Personal.
Recomanació complida.
“a) Es recomana als responsables d’aquesta
• La direcció d'Assumptes Jurídics d'aquesta
definir el marc normatiu d'aplicació en matèria
Agència emet informe sobre el marc
de personal dels funcionaris de l'Agència així
normatiu d'aplicació en matèria de
com, si escau, regular el sistema de carrera
personal del funcionariat de l'Agència.
professional en el seu reglament”.
• Es regula el sistema de carrera
professional en el projecte de Reglament.
Contractació.
Recomanació complida.
“a) L'Agència ha d'establir unes instruccions Aprovada, en data 11 de desembre de 2018, la
internes per a la correcta execució dels serveis Instrucció núm. 1/2018, sobre bones pràctiques
externs tal com estableix la disposició addicional en la contractació de serveis en l'Agència de
primera del Reial decret llei 20/2012, de 13 de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat la Comunitat Valenciana.
pressupostària i de foment de la competitivitat.
b) L'Agència ha de comunicar la informació Recomanació complida.
relativa als seus expedients de contractació al Convé indicar les raons que han motivat la
Registre oficial de Contractes que corresponga, de demora en el compliment de la previsió de
conformitat amb el que es disposa en l'article l’article esmentat, hui article 346 de la Llei
333.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sector públic.
de contractes del sector públic”.
En aquest sentit, l’accés al Registre de
Contractes de GVA es realitza a través de la
Xarxa Corporativa de la Generalitat Valenciana.
L’accés a aquesta xarxa només és possible per
dos mètodes:
•
A través d'una connexió directa, com la
que té qualsevol conselleria,
•
O bé, a través d'una connexió mitjançant
un servei de Xarxa Privada Virtual implantat en
la xarxa de l'organisme que desitja connectar-se.
Això és així perquè en el mateix formulari de
sol·licitud d'alta en el Registre de Contractes es
demana com a dada a subministrar l'adreça IP
(adreça de l'ordinador en la xarxa) del
sol·licitant. De tal manera que, sense aqueixa
adreça IP, proporcionada per la GVA, no és
possible connectar-se al Registre de Contractes.
En el moment actual cap dels dos mètodes
referenciats està disponible en la seu de
l'Agència, que no està incorporada a la Xarxa
Corporativa de la Generalitat Valenciana. En
aquesta data, s'està tramitant la incorporació.
No obstant això, amb la finalitat de procurar el
compliment del registre dels contractes, i
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mentre l'Agència s'incorpore a la Xarxa
Corporativa, s'ha sol·licitat l'accés a través d'un
ordinador de les Corts Valencianes, que ha sigut
possible per l'adscripció de l'Agència a aquesta.
L'accés al Registre de Contractes ha sigut
reconegut en data 12 de desembre de 2018,
data a partir de la qual els contractes de
l'Agència s'incorporen al Registre.

València, 21 de desembre de 2018
EL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA
Joan Antoni Llinares Gómez
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