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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
Art. Article
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
DA Disposició addicional
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
EL Entitats locals
Exp. Expedient, expedients
IB Illes Balears
Imp. Import
IVA Impost sobre el valor afegit
LCSP Llei de contractes del sector públic
LRJSP Llei de règim jurídic del sector públic
LSCIB Llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Nre. Nombre
Núm. Número
PBL Pressupost base de licitació
PCAP Plec/s de clàusules administratives particulars
PLACSP Plataforma de Contractació del Sector Públic
PPT Plec de prescripcions tècniques
Proced. Procediment
RD Reial decret
s.d. Sense dades
SARHA Subjecte a regulació harmonitzada
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
VEC Valor estimat del contracte
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l’article 82 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.b de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (LSCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l’activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències
que, corresponen al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que disposen els articles 136 i 153.d
de la Constitució espanyola i de la Llei orgànica que el regula.
L’article 12 de la LSCIB determina que els resultats de les actuacions fiscalitzadores s’han
d’exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el que estableix el
Reglament de règim interior de l’SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005), elevats al
Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB).
D’altra banda, l’article 7.d de la LSCIB determina que correspon a l’SCIB la fiscalització dels
contractes, sigui quina sigui la seva naturalesa, que formalitzen els diferents subjectes inclosos
en el seu àmbit d’actuació.
La Sindicatura ha exercit la iniciativa d’aquesta fiscalització, segons el que s’estableix en els
articles 10 i 16 de la LSCIB i conforme al que preveu el Programa d’actuacions per a l’any 2020.
L’informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019 té caràcter específic, de conformitat amb l’article 27.3 del
Reglament de règim interior de la SCIB.
Es tracta d’una fiscalització de compliment de l’activitat de contractació, per comprovar si els
ajuntaments de les Illes Balears compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són
aplicables i per emetre’n un judici amb un nivell de seguretat limitada, atès que la dita fiscalització
se circumscriu únicament a les mostres d’expedients seleccionades i als procediments descrits
en l’Informe.
Un equip integrat per tres auditors, sota la direcció de la cap de l’Àrea d’Auditoria d’Ajuntaments
i Entitats Locals, i amb el suport de la cap del Servei Jurídic, ha dut a terme l’examen i la
fiscalització dels contractes dels ajuntaments objecte d’aquest Informe, d’acord amb les
Directrius tècniques que va aprovar el Consell de l’SCIB dia 16 de juliol de 2020.
El treball de fiscalització s’ha dut a terme a les dependències de l’SCIB.
Les taules i els gràfics que apareixen en l’Informe, si no se n’indica una altra cosa, són elaboració
pròpia dels auditors de l’Àrea d’Entitats locals.
Llevat que se’n digui el contrari, les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l’Informe
s’expressen en milers d’euros i els imports dels contractes no menors formalitzats s’han
d’entendre amb IVA.
Les incidències descrites en l’Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació. Així
mateix, les recomanacions figuren en lletra cursiva i negreta.
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITACIÓ
L’àmbit objectiu d’aquest Informe comprèn la revisió dels contractes no menors que han
formalitzat els ajuntaments de les Illes Balears durant l’exercici 2019, a fi de determinar, amb un
nivell de seguretat limitada, si la contractació pública s’ajusta a la normativa i als principis rectors
que li són aplicables (llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, d’integritat, utilització
eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis
mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer, la
salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa),
així com l’execució correcta de la despesa pública.
No és objecte d’aquest Informe, la fiscalització dels modificats, les pròrrogues i els contractes
menors formalitzats durant l’exercici 2019.
L’àmbit subjectiu comprèn els ajuntaments de les Illes Balears, però no les seves entitats
dependents. A més, als efectes d’aquest Informe, s’exclouen de l’àmbit subjectiu el Consell
Insular de Formentera, tot i que és l’entitat que integra el municipi del mateix nom i àmbit
territorial, les mancomunitats i l’Entitat Local Menor de Palmanyola.
Pel que fa a l’abast temporal, se circumscriu a l’exercici 2019.

3. NORMES D’AUDITORIA APLICADES
La fiscalització s’ha dut a terme de conformitat amb les normes internacionals d’auditoria del
sector públic «ISSAI-ES 100 Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic», «ISSAIES 400 Principis fonamentals de la fiscalització de compliment» i «ISSAI-ES 4000 Norma per a
les auditories de compliment», que la Sindicatura va assumir mitjançant l’Acord del Consell d’11
de juliol i el de 18 de desembre de 2014.
D’altra banda, els criteris i les tècniques que s’han d’aplicar a la fiscalització són els generalment
acceptats en la realització de treballs d’auditoria d’entitats públiques, i especialment els principis
i les normes d’auditoria que ha elaborat la Intervenció General de l’Estat, la Comissió de
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, i també, supletòriament,
les normes tècniques d’auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Finalment, s’ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels òrgans de control extern
«GPF-OCEX 4000: Guia per a les auditories de compliment».

4. MARC NORMATIU
Atès l’àmbit temporal aplicable a aquesta fiscalització, constitueixen el marc normatiu específic
que regula l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears, bàsicament, les
disposicions següents:
−

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 18 de juliol de
2018, pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa a la Sindicatura de Comptes
de la informació contractual del sector públic local de les Illes Balears

−

Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional
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−

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

−

Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de costes

−

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic

−

Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i
19/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per
adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres

−

Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques

−

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic

−

Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l’aigua,
l’energia, els transports i els serveis postals

−

Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència

−

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB)

−

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals

−

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques

−

Reial decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques

−

Reial decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria
de pressupostos

−

Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat

−

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes

−

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

−

Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les
entitats locals

−

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local

−

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

Cal tenir en compte que la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, no produeix efectes fins
a la seva entrada en vigor, que es fa efectiva el dia 9 de març de 2018. Per aquest motiu, i d’acord
amb el que estableix la disposició transitòria primera de l’esmentada Llei, els expedients de
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contractació iniciats, respecte dels quals la publicació de la convocatòria del procediment
d’adjudicació corresponent (o l’aprovació dels plecs en el cas dels procediments negociats sense
publicitat) s’hagi produït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei, es continuaran regint per
l’anterior normativa aplicable (TRLCSP).
De la mateixa forma, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor
de la nova llei s’han de regir, quant a efectes, compliment i extinció, incloent-hi la modificació,
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior aplicable.

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
a. OBLIGATORIETAT DE RENDICIÓ I REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ ALS AJUNTAMENTS

L’article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (art. 29.3 del
TRLCSP) i la Instrucció relativa a la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació
contractual del sector públic local, aprovada per l’Acord de 18 de juliol de 2018 (BOIB núm. 90,
de 21 de juliol de 2018), estableixen l’obligatorietat de les entitats locals de les Illes Balears de
trametre a l’SCIB la relació certificada comprensiva de tots els contractes formalitzats durant
l’exercici 2019, inclosos els contractes menors adjudicats en l’exercici fiscalitzat.
Per a elaborar aquest Informe, s’han tingut en compte la relació anual de contractes de les
entitats locals tramesa mitjançant el Portal de rendició del Tribunal de Comptes; la informació
publicada en la Plataforma de contractació del sector públic, i la que han tramès els ajuntaments
en resposta als requeriments formulats per l’SCIB. En aquest sentit, cal destacar la informació
obtinguda del qüestionari que va elaborat l’SCIB i varen omplir les entitats locals, el qual ha
permès avaluar-ne l’àmbit de control, determinats aspectes de la seva activitat contractual, així
com verificar l’execució correcta de la despesa pública respecte dels expedients que conformen
la mostra seleccionada per fiscalitzar (vegeu l’annex IV. Model de qüestionari de l’activitat
contractual local d’aquest Informe).
b. ACTUACIONS DUTES A TERME I CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES MOSTRES D’EXPEDIENTS PER
FISCALITZAR

A partir de la informació disponible, s’han dut a terme les actuacions següents:
−

Analitzar de forma global l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears,
l’entorn de control i la seva organització, d’acord amb els criteris que figuren en l’apartat
II.1 d’aquest Informe.

−

Seleccionar una mostra dels contractes no menors formalitzats durant l’exercici 2019,
d’acord amb el procediment i els criteris que s’exposen a continuació:
• Determinar la població de contractes no menors formalitzats en 2019
Dels 66 ajuntaments que conformen l’àmbit subjectiu, 4 no han retut mitjançant
el Portal de rendició del Tribunal de Comptes la relació de contractes
corresponent a l’exercici 2019; en aquests casos, s’ha pres com a referència la
informació publicada en la PLACSP. A més, quan s’han detectat contractes no
menors en la PLACSP que no s’han retut a l’SCIB mitjançant el Portal de
Rendició, aquests han estat incorporats a la població.
• Aplicar els criteris de selecció de les mostres d’expedients per fiscalitzar
següents:
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En funció de l’àmbit subjectiu, seleccionar l’expedient de major import de cada
ajuntament, i un segon expedient de forma aleatòria. Sobre la base en aquest
criteri, són 127 el total d’expedient per fiscalitzar.
En funció de l’àmbit objectiu, seleccionar els contractes tramitats per urgència o
emergència, els contractes administratius especials, de concessió d’obres i de
serveis, així com els adjudicats per procediment negociat sense publicitat. Sobre
la base d’aquest criteri, són 88 el total d’expedient per fiscalitzar.
La mostra seleccionada dels contractes no menors formalitzats en 2019 té un grau de
cobertura del 68,8 % en termes de pressupost base de licitació (un 66,0 % respecte dels
seleccionats segons l’àmbit subjectiu de l’Informe i un 2,8 % respecte dels seleccionats
en funció de l’àmbit objectiu).
La relació d’expedients que s’han analitzat per ajuntaments, amb expressió dels criteris
de selecció en virtut dels quals s’han inclòs en la mostra, figura en l’annex I. Relació
d’expedients fiscalitzats d’aquest Informe. Cal assenyalar que, dels 215 expedients que
conformen la mostra només se n'han revisat 204, atès que algunes entitats locals no han
retut la informació sol·licitada per l'SCIB.
−

Determinar si els contractes fiscalitzats subjectes a la LCSP s’ajusten als principis rectors
de la contractació pública (llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, integritat, utilització
eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació
de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de
satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament
més avantatjosa).

−

Analitzar si els contractes fiscalitzats exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, compleixen els principis de publicitat, transparència i concurrència.

−

Examinar les fases de preparació, adjudicació i execució dels contractes seleccionats en
funció de l’àmbit subjectiu; i, en el cas dels seleccionats en funció de l’àmbit objectiu,
revisar només els aspectes següents:
• la justificació dels contractes tramitats per urgència o emergència, i també els
tramitats per procediment negociat, i
• la tipificació correcta dels contractes administratius especials i de les
concessions d’obres i de serveis.

−

Exposar el resultats globals de la fiscalització en relació a la mostra de contractes no
menors seleccionats, així com els resultats de l’anàlisi efectuada per ajuntament i
expedient de contractació.

−

Emetre una conclusió del compliment de legalitat, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre si els expedients revisats resulten conformes, en tots els seus aspectes
significatius, a la normativa aplicable.

−

Fer les recomanacions que l’SCIB consideri pertinents per a la millora de l’activitat
contractual dels ajuntaments de les Illes Balears.
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Incidències
Els ajuntaments de Fornalutx, Puigpunyent, Sencelles i Sineu no han tramès, mitjançant el Portal
de rendició del Tribunal de Comptes, la informació contractual corresponent a l’exercici 2019 (art.
335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i Instrucció relativa a
la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació contractual del sector públic local).

6. RESPONSABILITAT
DEL
GOVERN
DELS
AJUNTAMENTS EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA
LEGALITAT
La responsabilitat dels ens, dels organismes i de les entitats del sector públic en matèria de
contractació correspon als òrgans de contractació que, en virtut de norma legal o reglamentària,
tenen atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu.
La disposició addicional segona de la LCSP (disposició addicional segona del TRLCSP)
determina que, en els municipis de règim comú, la competència per a contractar correspon al
batle, sempre que el valor estimat dels contractes no superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, i pel que fa als contractes pluriennals,
la durada no sigui superior a 4 anys, incloses les possibles pròrrogues. En la resta de casos,
l’òrgan competent és el Ple. Respecte del municipis de gran població, com pugui ésser
l’Ajuntament de Palma, les competències en matèria de contractació, les exerceix la Junta de
govern local, sigui quin sigui l’import del contracte o la seva durada.
D’altra banda, la Intervenció exerceix el control intern del sector públic local, en les modalitats de
funció interventora i de control financer, i ha de garantir que les activitats i les operacions dutes
a terme en l’exercici de l’activitat contractual objecte de fiscalització resulten conformes a la
normativa aplicable.
Els òrgans abans esmentats són responsables d’establir el sistema de control intern que
considerin necessari per a garantir que les activitats revisades estiguin exemptes
d’incompliments legals i d’incorreccions materials deguts a frau o error.

7. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La responsabilitat de l’SCIB és expressar una conclusió, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre el compliment de la legalitat de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears,
excepte Formentera, en 2019. La dita conclusió s’ha de circumscriure a la mostra d’expedients
de contractació seleccionada i als procediments descrits en l’Informe de fiscalització.
A fi de verificar la submissió efectiva dels contractes no menors formalitzats als principis
reguladors de la contractació, la fiscalització s’ha dut a terme de conformitat amb els principis i
les normes de fiscalització del sector públic generalment acceptats, i inclou totes les
comprovacions, de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir
proves d’auditoria suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en
l’Informe.
Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d’ètica, així com que la finalitat
de la planificació i l’execució de la fiscalització s’adreci a obtenir una seguretat limitada que els
12
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expedients revisats han estat conformes, en els seus aspectes significatius, a la normativa
aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscs
d’incompliments significatius de legalitat. Per efectuar aquestes valoracions del risc, l’equip
d’auditoria ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l’esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades.
L’SCIB considera que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment de la legalitat efectuada.
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II. ACTIVITAT CONTRACTUAL DELS AJUNTAMENTS DE
LES ILLES BALEARS
1. ASPECTES GENERALS
a. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES NO MENORS FORMALITZATS EN 2019

Per analitzar els aspectes generals de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears,
l’SCIB disposa de la informació tramesa telemàticament mitjançant el Portal de rendició del
Tribunal de Comptes, de la que figura en la PLACSP i de la que consta en els qüestionaris sobre
el control intern en l’àrea de contractació que les entitats locals han emplenat als efectes
específics d’aquest Informe.
Els quadres i els gràfics que s’exposen a continuació s’han elaborat a partir dels contractes no
menors formalitzats en 2019 que, en el moment d’emetre aquest Informe, figuren en el Portal de
rendició del Tribunal de Comptes. Per a l’anàlisi general de la contractació local, s’ha pres com
a referència el pressupost base de licitació, sense IVA, que figura en el Portal de rendició, atesos
els errors i les mancances detectats en l’import d’adjudicació dels contractes fiscalitzats.
Tot i que les entitats dependents no formen part de l’àmbit subjectiu de l’Informe, en els quadres
s’ha inclòs informació relativa a la contractació no menor del sector públic instrumental local, atès
el seu pes específic (22,2 % en 2018 i 38,9 % en 2019).
Si bé es disposa de les relacions certificades dels contractes menors que han adjudicat en 2019
els ajuntaments i les seves entitats dependents, no formen part de l’àmbit objectiu de l’Informe i
no s’han inclòs en els quadres i els gràfics que ha elaborat l’SCIB, atesa l’heterogeneïtat de la
informació que han retut les entitats locals.
D’altra banda, cal destacar que dels 66 ajuntaments de les Illes Balears, 40 han retut la informació
contractual en termini, 22 l’han retuda fora de termini i 4 ajuntaments han incomplert aquesta
obligació legal. En les relacions trameses, figuren 935 contractes no menors corresponents a 62
ajuntaments i les seves entitats dependents, per un import de 366.214 milers d’euros.
D’acord amb el que s’ha exposat, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte i en termes de pressupost base de licitació, sense IVA, és la següent:
CONTRACTACIÓ 2019. CLASSIFICACIÓ SEGONS ELS TIPUS DE CONTRACTE (EN MILERS D’EUROS)
2019

Tipus
Admin. gral.
Imp.

241

Ens depen.
Nre.

Total
Nre.

Imp.

61.673

33

17.349

274

79.022

325

76.411

88.139

55

1

26.099

2

26.154

0,2%

7,1%

1

159

1

159

0,1%

0,1%

1.969

1

62

18

2.031

1,9%

0,6%

8

1.146

8

1.146

0,8%

0,5%

8.442

130

67.214

256

75.656

27,4%

20,7%

130

11.814

80

22.964 210

34.778

21,3%

16,0%

Serveis

204

45.908

122

31.486

326

77.394

34,9%

21,1%

233

56.832

89

13.389 322

70.220

32,6%

32,4%

Administratius
especials
Privats

7

706

7

706

0,7%

0,2%

20

2.933

20

2.933

2,0%

1,4%

45

5.380

51

5.632

5,5%

1,5%

63

6.731

64

6.767

6,5%

3,1%

Gestió de serveis públics (*)

1

99.618

1

99.618

0,1%

27,2%

5

12.909

5

12.909

0,5%

5,9%

14

Nre.

Imp.

Nre.
32

1

Imp.

Total

Concessió
1
d’obres
Concessió de
17
serveis
Subministrament 126

252

%/
Imp.
21,6%

Ens depen.

%/
Nre.
36,2%

6

Imp.

Admin. gral.

%/
Nre.
29,3%

Obres

Nre.

2018
Nre.

Imp.

11.727 357

36

%/
Imp.
40,6%
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CONTRACTACIÓ 2019. CLASSIFICACIÓ SEGONS ELS TIPUS DE CONTRACTE (EN MILERS D’EUROS)
2019

Tipus
Admin. gral.
Nre.
TOTAL

642

Imp.

2018

Ens depen.
Nre.

223.751 293

Imp.

Total
Nre.

142.462 935

Admin. gral.

Ens depen.

Total

Imp.

%/
%/
Nre. Imp. Nre. Imp. Nre. Imp.
%/
%/
Nre.
Imp.
Nre.
Imp.
366.214 100,0% 100,0% 785 168.934 202 48.116 987 217.050 100,0% 100,0%

(*) La LCSP no inclou aquesta tipologia de contractes i els que figuren en el quadre anterior corresponen a contractes tramitats d’acord amb el TRLCP.

Els procediments d’adjudicació són els següents:
Procediment

CONTRACTACIÓ 2019. CLASSIFICACIÓ SEGONS EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
(EN MILERS D’EUROS)
2019
2018
Admin. gral.
Nre.

Imp.

Obert criteri preu

7

362

Obert criteri
múltiple
Obert criteri únic

298

Ens depen.
Nre.
1

Imp.

Total
Nre.

Imp.

Admin. gral.

Ens depen.

Nre.

Nre.

%/
Nre.
0,9%

%/
Imp.
0,2%

Imp.

67

15.753

Imp.

Total
Nre.

Imp.

15.321 116

31.075

%/
Nre.
11,8%

%/
Imp.
14,3%

49

261

8

623

186.933 125

83.380

423

270.313 45,2%

73,8%

392

117.668 96

28.621 488

146.289 49,4%

67,4%

78

14.168

56

53.760

134

67.928

14,3%

18,5%

36

5.820

16

2.630

52

8.450

5,3%

3,9%

Obert simplificat

162

16.010

51

2.637

213

18.647

22,8%

5,1%

99

15.543

8

163

107

15.706

10,8%

7,2%

Obert simplificat
sumari
Negociat amb
publicitat
Negociat sense
publicitat

52

1.973

50

717

102

2.690

10,9%

0,7%

25

891

21

418

46

1.310

4,7%

0,6%

5

155

5

155

0,5%

0,1%

30

3.087

1

231

Altres

14

988

TOTAL

642

223.751 293

Restringit criteri
preu
Restringit criteri
múltiple
Restringit criteri
únic
Diàleg competitiu

9

1

1.625

82

39

4.712

4,2%

1,3%

143

10.680

2

163

145

10.842

14,7%

5,0%

1

231

0,1%

0,1%

2

790

2

169

4

959

0,4%

0,4%

15

1.070

1,6%

0,3%

21

1.789

3

476

24

2.265

2,4%

1,0%

142.462 935

366.214 100,0% 100,0% 785

15

168.934 202

48.116 987

217.050 100,0% 100,0%
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Cal destacar, atès el seu import (13.125 milers d’euros de pressupost base de licitació, sense
IVA, segons consta en la PLACSP), que el contracte de l’Ajuntament de Palma núm. 2017-026A «Serveis tecnològics de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma» amb
procediment de diàleg competitiu no consta retut en el Portal de rendició del tribunal de Comptes,
per la qual cosa no figura en les taules i els gràfics d’aquest apartat. 1
Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
Tramitació

CONTRACTACIÓ 2019. CLASSIFICACIÓ SEGONS LA TRAMITACIÓ (EN MILERS D’EUROS)
2019
Admin. gral.
Nre.

Imp.

2018

Ens depen.
Nre.

Total

Ordinària

582

213.342 286

141.172 868

%/
Nre.
354.514 92,8%

Urgent

60

10.409

1.290

11.700

642

223.751 293

7

Imp.

Nre.

67

Imp.

7,2%

Admin. gral.

TOTAL

142.462 935

665

143.897 197

47.186 862

191.083 87,3%

88,0%

3,2%

116

24.729

931

121

25.660

12,3%

11,8%

4

308

4

308

0,4%

0,1%

366.214 100,0% 100,0% 785

Nre.

5

168.934 202

Imp.

Total

Nre.

D’emergència

Imp.

Ens depen.

%/
Imp.
96,8%

Nre.

48.116 987

Imp.

%/

Nre.

217.050 100,0% 100,0%

1
En el moment d’elaborar aquest Informe, l’Ajuntament de Palma no havia tramès el contracte mitjançant el Portal de rendició del Tribunal de
Comptes. En la fase d’al·legacions, ha aportat el justificant d’enviament, de data 17 de febrer de 2021.
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b. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES MENORS ADJUDICATS EN 2019

Segons la informació que consta en el Portal de rendició del Tribunal de Comptes, els contractes
menors que han adjudicat en 2019 les entitats locals que conformen l’àmbit subjectiu d’aquest
Informe sumen un import total de 47.114 milers d’euros, sense IVA.
S’ha de dir que no totes les entitats locals han retut les relacions de contractes menors de
l’exercici fiscalitzat, com és el cas de Fornalutx, Puigpunyent, Sencelles i Sineu, que tampoc
varen retre les corresponents a 2018. De les entitats que sí les han retut, l’SCIB no ha verificat
la integritat de la informació.
Atès que els contractes menors no són objecte d’anàlisi, aquest apartat té un caràcter merament
informatiu.
A continuació, s’exposa una taula resum amb la classificació dels contractes menors adjudicats
en 2019 en funció de l’objecte:
CONTRACTACIÓ 2019. CONTRACTES MENORS PER TIPUS (EN MILERS D’EUROS)
2019
Tipus
Obres
Serveis

Admin. gral.

Ens depen.

Nre.

Nre.

790

Imp.

Nre.
908

Imp.

%/
Nre.

%/
Imp.

Admin. gral.

Ens depen.

Nre.

Nre.

704

Imp.
8.010

54

Imp.

8.446

118

9.369

2,5%

19,9%

5.731

6.081 15.045 23.323

41,7%

49,5%

8.397 12.557 1.104 1.901

8.219

5.031 19.771 13.840

54,8%

29,4%

8.040

8.808

924

Total

9.314 17.242

Subministrament 11.552
Altres
TOTAL

Imp.

2018

497

Total
Nre.
758

Imp.

%/
Nre.

%/
Imp.

8.507

2,9%

23,4%

9.501 14.458

36,1%

39,8%

38,3%

22,1%

6.339 2.029 1.693 10.069

8.032

298
435
80
147
378
582
1,0%
1,2% 2.828 3.113 3.167 2.189 5.995 5.302 22,8% 14,6%
21.954 34.930 14.148 12.183 36.102 47.114 100,0% 100,0% 19.969 30.019 6.354 6.280 26.323 36.299 100,0% 100,0%

c. ANÀLISI DEL CONTROL INTERN EN L’ÀREA DE CONTRACTACIÓ

Per tal d’analitzar el control intern que els ajuntaments de les Illes Balears han implementat en
l’àrea de contractació, l’SCIB ha elaborat un qüestionari que s’ha tramès a les 66 entitats locals
que conformen l’àmbit subjectiu de l’Informe (vegeu el model de qüestionari en l’annex IV).
Aquest qüestionari està dividit en cinc apartats:
−

organització general de l’entitat en matèria de contractació;

−

planificació de la contractació;

−

execució dels contractes formalitzats en 2019;
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−

comunicació de dades en matèria de contractació, i

−

informació relativa als contractes seleccionats per fiscalitzar-los.

Aquest qüestionari ha permès determinar l’escenari de control intern de cada entitat i del conjunt
del sector públic local de les Illes Balears. D’altra banda, la informació relativa a l’execució dels
contractes formalitzats ha permès avaluar, des d’una perspectiva temporal i econòmica,
l’execució dels contractes fiscalitzats, així com detectar-ne modificacions.
Totes les entitats han emplenat el qüestionari, excepte els ajuntaments de Maria de la Salut,
Puigpunyent, Sant Joan de Labritja i Sencelles.
Un cop analitzada la informació continguda en els qüestionaris retuts a l’SCIB, les principals
conclusions per destacar són les següents:
−

Un total de 23 ajuntaments (37,1 %) declara que compta amb un òrgan administratiu o
departament especialitzat en matèria de contractació. D’aquests, en un 43,4 % dels
casos la responsabilitat administrativa o bé no és atribuïda expressament a cap persona
o bé l’assumeix el secretari o la secretària. La resta presenta organitzacions
heterogènies: cap de departament (21,7 %), cap de servei (13 %) i cap de negociat
(4,3 %).

−

Un 80,0 % de les entitats declara que el personal adscrit a l’àmbit de la contractació ha
assistit a seminaris, cursos o jornades específics en aquesta matèria en els darrers dos
anys.

−

En 28 entitats (45,2 %), els òrgans competents en matèria de contractació han delegat
algunes de les competències per a contractar; en 31 entitats (50,0 %) no s'han delegat,
i les 3 entitats restants no han omplert aquesta part del qüestionari.
Les delegacions de la batlessa o el batle a favor de la Junta de Govern (23 ajuntaments)
comprenen, en general, totes les competències atribuïdes al president o la presidenta de
la corporació en matèria de contractació i, en alguns casos, les competències es
deleguen en els responsables de les àrees a partir d’un límit inferior.
En general, les delegacions a favor dels regidors estan restringides quantitativament i
qualitativa, d’acord amb l'àrea competencial.
Pel que fa a les competències del Ple en matèria de contractació, en 4 ajuntaments de
les Illes Balears s'ha fet una delegació genèrica a favor de la Junta de Govern.

−

Un total de 13 entitats informa que compta amb sistemes de racionalització de la
contractació. La naturalesa d’aquests sistemes de racionalització és la següent:
CONTRACTACIÓ 2019. ENTITATS QUE COMPTEN AMB UN SISTEMA DE RACIONALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
Ajuntament
Acords marc Sistemes dinàmics
Sistemes centralitzats de
de contractació
contractació
Alaró
X
X
Bunyola
X
Capdepera
X
Eivissa
X
X
Esporles
X
Manacor
X
X
es Mercadal
X
Pollença
X
Sant Antoni de Portmany
X
Sant Lluís
X
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CONTRACTACIÓ 2019. ENTITATS QUE COMPTEN AMB UN SISTEMA DE RACIONALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
Ajuntament
Acords marc Sistemes dinàmics
Sistemes centralitzats de
de contractació
contractació
Santa Eulària des Riu
X
X
X
Selva
X
Sóller
X
TOTAL
9
1
8

−

Un 35,5 % de les entitats declara que compta amb protocols de procediments per a la
contractació i un 21 %, que planifica l’activitat contractual.
En el cas de la licitació de contractes SARHA, l’anunci previ, encara que potestatiu
(excepte la concessió de serveis de l’annex IV de la LCSP), és un indicador de la
capacitat de planificació de l’entitat envers la contractació. Només un 16,1 % de les
entitats que habitualment liciten aquests contractes (les que superen els 10.000 milers
d’euros de pressupost i amb una població superior als 5.000 habitants) publica l’anunci
previ.

−

Un total de 12 ajuntaments declara que algunes de les prestacions incloses en els
contractes formalitzats en 2019 es troben en situació de pròrroga irregular. En total, es
veurien afectats 34 contractes, per un import de 2.392 milers d’euros d’obligacions
reconegudes, de les quals 1.556 milers d’euros s’han tramitat mitjançant reconeixements
extrajudicials de crèdit (REC).
Amb més d’un contracte en situació de pròrroga irregular figuren els ajuntaments de
Felanitx (13 contractes), Manacor (5 contractes), Sant Llorenç des Cardassar (4
contractes) i Andratx (3 contractes). 2
En 2019, l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha formalitzat el contracte 1613/2017:
«Gestió de servei públic de proveïment d’aigua potable i sanejament en el municipi de
Sant Antoni de Portmany», per un import de 99.618 milers d’euros. El contracte anterior
va finalitzar el 31 de desembre del 2015. 3

−

Un total de 54 ajuntaments declara que no s’ha interposat cap recurs en matèria de
contractació respecte dels contractes formalitzats en 2019.

−

Un total de 43 ajuntaments afirma que s’han complert els terminis d’execució o, en el cas
que aquest no hagi finalitzat, es compleixen els terminis parcials prevists.
Respecte dels 19 ajuntaments que declaren l’incompliment de terminis totals o parcials,
un total de 15 (78,9 %) constata la satisfacció de l’administració respecte a l’execució
general de les contractacions formalitzades en 2019.
Amb caràcter general, un 90,3 % de les entitats locals declara que l’execució dels
contractes és satisfactòria.

−

Un total de 4 ajuntaments declara que s’han imposat penalitats als contractistes. Aquests
ajuntaments representen el 25 % dels que han declarat insatisfactòria l’execució dels
contractes i un 5,4 % dels que l’han declarat satisfactòria.

2

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Felanitx.

3

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
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−

Un total de 7 ajuntaments declara que ha resolt algun contracte per causes imputables a
l’adjudicatari. Aquests ajuntaments representen el 25 % dels que han declarat
insatisfactòria l’execució dels contractes i un 10,7 % dels que l’han declarat satisfactòria.

−

Dels 66 ajuntaments de les Illes Balears, 40 entitats han retut en termini la relació de
contractes corresponent a l’exercici 2019, 22 l’han retuda fora de termini i 4 ajuntaments
han incomplert aquesta obligació.
Dels 22 ajuntaments que han retut fora de termini, només han tramès el qüestionari
emplenat 21, dels quals 10 justifiquen la rendició fora de termini per una manca de
recursos humans.

−

Atès que les dades que les entitats locals carreguen a la Plataforma de contractació de
l’Estat han de complir els requisits de publicitat de la LCSP i de la resta de normativa
contractual, l’SCIB ha sol·licitat als ajuntament que reavaluïn les dades publicades i les
que han retut al Portal de rendició. Un total de 18 ajuntaments no ha realitzat aquesta
comprovació. Dels que han reavaluat, 39 declaren que no hi han detectat incidències.

2. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT
DE LA LEGALITAT DE L’ACTIVITAT CONTRACTUAL
En l’annex II d’aquest Informe consten detallades les incidències detectades durant el treball de
fiscalització, classificades en sis grans categories: les que afecten els aspectes generals de la
contractació; les relacionades amb l’objecte del contracte i les necessitats de contractació; les
relatives al valor estimat del contracte i al pressupost base de licitació; les que afecten la
tramitació i el procediment d’adjudicació; les relacionades amb la formalització del contracte, i les
relatives a l’execució i la modificació del contracte.
En el mateix annex II, així com en l’annex III, consten identificats els ajuntaments i els expedients
analitzats que són objecte d’incidència.
La codificació de les incidències no segueix un ordre correlatiu, sinó que correspon a l’emprat
per l’equip d’auditoria durant el treball de fiscalització. Tot i així, en cada una de les sis categories
la codificació de les incidències de l'annex II segueix un ordre correlatiu.
Les incidències més significatives que fonamenten la conclusió del compliment de la legalitat
s’han classificat, quan s’han detectat, considerant les categories abans esmentades.
Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019, que
comprèn un total de 117 expedients de contractació no menor seleccionats en funció del subjecte,
dels quals s’han examinat els aspectes fonamentals de las fases de preparació, adjudicació i
execució dels contractes; i un total de 87 expedients de contractació no menor seleccionats en
funció de l’objecte del contracte, respecte dels quals l’SCIB ha dut terme una revisió limitada de
determinats aspectes, com són: la tipificació correcta (contractes administratius especials i
concessions d’obres i serveis) i la seva justificació (contractes tramitats per urgència o
emergència o per procediment negociat sense publicitat).
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Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-2 següents, el treball s’ha efectuat
d’acord amb els objectius i l’abast que s’esmenten en l’apartat I.2 d’aquest Informe.
Limitacions de l’abast:
1. (INC_C005) La informació contractual que figura en la PLACSP i en el Portal de rendició no
sempre és coincident, la qual cosa genera incerteses sobre la seva fiabilitat. Així, en 17
expedients s’han observat diferències en la qualificació del contracte, el procediment
d’adjudicació, la tramitació o la informació de caràcter econòmic, la qual cosa dificulta el
compliment dels principis de publicitat i transparència en la contractació (art. 1 de la LCSP i
Acord de 18 de juliol de 2018 del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la
Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació contractual del sector
públic local de les Illes Balears).
D’altra banda, s’ha constatat que, en termes generals, els òrgans de contractació de les
entitats locals utilitzen una forma de mesurar diferent per informar sobre el pressupost base
de licitació del contracte (pel seu valor total, sense IVA) i el preu d’adjudicació (per preu unitari
de la prestació o prestacions), la qual cosa dificulta la relació entre aquestes dues variables,
així com l’explotació agregada de les dades de contractació retudes.
2. Els ajuntaments d’Estellencs, Fornalutx, Maria de la Salut, Puigpunyent, Sant Joan de Labritja
i Sencelles no han aportat a l’SCIB els expedients de contractació que conformen la mostra
per fiscalitzar. D’altra banda, els ajuntaments d’Inca, Muro, Santanyí, ses Salines i
Valldemossa no han tramès la informació addicional al requeriment inicial d’informació
sol·licitada per l’SCIB.
Incidències més significatives:
Aspectes generals:
3. En 15 expedients, la tipificació del contracte no és correcta:
−

(INC_C006) En 14 contractes, perquè no es correspon amb la naturalesa de la prestació
que es vol contractar (art. 12-18 de la LCSP).

−

(INC_C010) En 1 expedient, perquè ha permès eludir la tramitació de la licitació per
procediment SARHA i la seva publicitat en el DOUE (art. 19-23 de la LCSP).

4. En 6 expedients, el procediment d’adjudicació seleccionat no és correcte:
−

(INC_C009) Tot i tenir la consideració de SARHA establerta en els articles 19-23 de la
LCSP, en 1 expedient no s’ha seguit la normativa de la regulació harmonitzada.

−

(INC_C008) En 4 expedients de concessió de serveis especials dels enumerats en
l’annex IV, l’adjudicació no s’ha dut a terme mitjançant el procediment restringit (art. 131.2
de la LCSP).

−

(INC_C011) En 1 expedient, s’ha tramitat una concessió de serveis per procediment
obert simplificat (159.1 de la LCSP).

Definició de l’objecte del contracte i justificació de la necessitat de contractar:
5. En 22 expedients, s’han detectat errades relacionades amb la definició de l’objecte del
contracte (art. 1 i 116.4.e de la LCSP):
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−

(INC_C020) En 18 expedients, la necessitat per satisfer que consta en la memòria
justificativa no té una relació directa, clara i proporcional amb l’objecte del contracte, o
bé la definició prèvia de la necessitat de la contractació no està suficientment justificada. 4

−

(INC_C021) En 4 expedients la definició prèvia de la necessitat de contractar no consta
en la memòria justificativa o en l’ordre d’inici de l’expedient.

Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació:
6. En 30 expedients, el valor estimat del contracte no està degudament determinat o bé no hi
consta (arts. 101 i 116.4.d de la LCSP):
−

(INC_C022) En 25 expedients la determinació del VEC no compleix els requisits
establerts en la LCSP, o el bé el seu càlcul no s’ha justificat de forma correcta en la
memòria.

−

(INC_C023) En 5 expedients no consta el càlcul del VEC.

Forma de tramitació i procediment d’adjudicació:
7. En 9 expedients s’han detectat errades relatives a la competència de l’òrgan de contractació
(disposició addicional segona de la LCSP):
−

(INC_C001) En 6 expedients, l’òrgan de contractació no és competent per subscriure
contractes.

−

(INC_C002) En 3 expedients, no s’ha pogut determinar la competència adequada de
l’òrgan de contractació respecte de subscriure el contracte.

8. (INC_C003) En 19 expedients no consta el certificat d’existència de crèdit o bé la despesa
compromesa supera la despesa autoritzada (arts. 39.2.b i 116.3 de la LCSP i art. 173.5 del
TRLRHL).
9. (INC_C016) En 37 expedients no consta la declaració d’urgència o bé aquesta no està
degudament motivada (art. 119.1 de la LCSP).
10. (INC_C029) En 70 expedients, la documentació publicada en el perfil de contractant de la
PLACSP no compleix els requisits mínims d’informació de l’art. 63.3 de la LCSP. 5
11. (INC_C034) En 3 expedients no consta acreditada l’exclusió de licitadors per incompliment
dels requisits previs presentats o bé no s’han respectat les condicions per esmenar aquests
incompliments (art. 140 i 141 de la LCSP).
12. (INC_C037) En 3 expedients, no s’ha constituït el comitè d’experts per a dur a terme la
valoració de les ofertes (art. 146.2.a de la LCSP).

4

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formular l'Ajuntament de sa Pobla.

5

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l’Ajuntament de Maó. D'altra banda, malgrat les al·legacions formulades, els
ajuntaments des Mercadal i sa Pobla no han publicat en la PLACSP l’informe sobre l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat; l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí no ha publicat la memòria justificativa del contracte i el document d’aprovació de l’expedient, la identitat dels licitadors
participants en el procediment, les actes de la Mesa de contractació, l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor,
ni la resolució d’adjudicació del contracte, i l’Ajuntament de Sóller no ha publicat la memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de
mitjans i el document d’aprovació de l’expedient.
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13. (INC_C039) En 7 expedients, els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació no
figuren en l’anunci de licitació (art. 145.5 de la LCSP).
14. (INC_C041) En 2 expedients, els criteris d’adjudicació no estan vinculats a l’objecte del
contracte (art. 145.5 i 145.6 de la LCSP).
15. En 47 expedients, les deficiències detectades en la definició dels criteris d’adjudicació
atorguen a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada, limiten la lliure
concurrència o vulneren els principis de publicitat, transparència no-discriminació i igualtat de
tracte entre els licitadors (art. 1 i 145.5 de la LCSP):
−

(INC_C045) En 12 expedients, els criteris d’adjudicació establerts conculquen algun dels
principis d’igualtat, de no-discriminació, de transparència o de proporcionalitat. 6

−

(INC_C046) En 31 expedients, els criteris d’adjudicació inclouen llindars de sacietat o
d’altre tipus; fórmules que atorguen tots els punts a un únic licitador i cap punt a la resta;
fórmules excessivament complicades; o no van acompanyats d’especificacions que
permetin comprovar la informació presentada pels licitadors de manera efectiva, la qual
cosa dificulta avaluar si les ofertes presentades compleixen amb aquests criteris. 7

−

(INC_C082) En 3 expedients, els criteris d’adjudicació o bé les ponderacions previstes
en els plecs no coincideixen amb els que finalment s’han valorat per part de l’òrgan de
contractació, o bé els criteris d’adjudicació que efectivament ha estat valorats per l’òrgan
de contractació no figuren en els plecs.

16. En 18 expedients tramitats per procediment negociat hi ha deficiències relatives a la
negociació o aquesta no s’ha produït (art. 166.1 i 166.2 de la LCSP):
−

(INC_051) En 17 expedients no consta que s’hagi dut a terme el procés de negociació,
o bé a descripció dels aspectes que s’han de negociar no és suficientment precisa.

−

(INC_C068) En 1 expedient no consten els PCAP i, per tant, no s’hi determinen, entre
d’altres, els aspectes econòmics i tècnics de negociació. 8

17. (INC_C083) En 7 expedients, la ponderació de la reducció del termini d’execució com a criteri
d’adjudicació ha estat determinant per adjudicar el contracte. S’ha constatat que el termini
ofert s’ha incomplert, sense que l’entitat local hagi justificat el motiu d’aquest incompliment o
que l’incompliment quedi justificat per la suspensió de l’execució de l’obra acordada conforme
al que disposa la LCSP. 9
18. (INC_C087): En 1 expedient s’ha detectat l’existència d’una possible vinculació empresarial
entre set dels quinze licitadors que han presentat ofertes, els quals han resultat adjudicataris
de quatre dels cinc lots objecte de licitació. Els plecs que regeixen aquesta contractació
determinen que els licitadors poden ser adjudicataris, com a màxim, de dos lots. En aquest
cas, la Mesa de Contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació hauria d’haver sol·licitat

6

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

7

Paràgraf que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que han formulat els ajuntaments de Llucmajor, sa Pobla, Santa Maria del
Camí i Sóller.

8

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Calvià.

9

Malgrat que, en l’al·legació formulada, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí indica els motius pels quals no s’han complert els terminis
d’execució, l’òrgan de contractació hauria d’haver seguit el procediment establert en l’art. 195.2 de la LCSP.
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el pronunciament de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, tal com disposen
els articles 132.3 i 150.1 de la LCSP.
19. En 6 expedients es produeixen incidències relacionades amb les millores (art. 146.1 i 145.7
de la LCSP):
−

(INC_C096) En 1 expedient l’únic criteri d’adjudicació és una millora i no està relacionada
amb els costs ni té un caràcter residual o accessori en la valoració de les ofertes.

−

(INC_C104) En 1 expedient les millores no tenen assignada una puntuació específica,
sinó que el seu import minva l’oferta que han presentat els licitadors i computa com a
major baixa.

−

(INC_C116) En 4 expedients, el criteri d’adjudicació «millores» no està degudament
especificat, ja que no hi consten els requisits, els límits, les modalitats ni les
característiques, ni tampoc la vinculació a l’objecte del contracte.

Execució i modificació del contracte:
20. En 3 expedients, la modificació dels contractes no s’adequa a les circumstàncies i els requisits
establerts en els articles 204, 205 i 242 de la LCSP):
−

(INC_C084) En 2 expedients s’han produït de fet modificacions en el contracte.

−

(INC_C097) En 1 expedient no s’ha modificat el projecte de l’obra ni s’ha aprovat
modificar l’expedient ni la despesa complementària, tot i que la seva execució ha suposat
un increment del cost superior al 10 per cent del contracte inicial.

3. CONCLUSIÓ
Excepte per les limitacions de l’abast descrites en els paràgrafs 1-2 i excepte per les incidències
més significatives descrites en els paràgrafs 3-20 de l’apartat anterior, l’activitat contractual dels
ajuntaments de les Illes Balears que ha revisat la Sindicatura de Comptes, d’acord amb l’abast
abans assenyalat, s’ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

4. RECOMANACIONS
Verificar la integritat de la informació contractual retuda mitjançant el Portal de rendició
del Tribunal de Comptes i comprovar que aquesta coincideix amb la publicada en la
PLACSP. Mantenir actualitzada la informació recollida en la PLACSP, especialment
respecte de les actuacions posteriors a l’adjudicació i de l’estat de la tramitació del
procediment.
Publicar en el perfil de contractant tota la documentació exigida en la LCSP i la que sigui
necessària per garantir la transparència del procediment i el dret d’accés a la informació
als licitadors i altres interessats en el procediment.
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Definir adequadament l’objecte del contracte, justificar en l’expedient la necessitat per a
les finalitats del servei públic corresponent i comprovar que aquesta necessitat és
competència de l’entitat local. Així mateix, documentar l’elecció del tipus de contracte, el
procediment que s’ha de seguir, el càlcul i la justificació del valor estimat, la no-divisió en
lots, els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, l’elecció de les fórmules per avaluar
aquests criteris o la competència de l’òrgan de contractació.
Vetllar pel compliment de la normativa comptable i pressupostària en totes les fases del
procediment de contractació, de reconeixement d’obligacions i, en el seu cas, d’imposició
de penalitats.
Tramitar els expedients per urgència o emergència només en els casos i les condicions
establerts en la LCSP.
Aplicar, quan sigui possible, fórmules basades en sistemes proporcionals purs per valorar
les ofertes econòmiques.
Vincular l’objecte del contracte a les millores que s’estableixen com a criteri d’adjudicació,
i definir adequadament en les plecs com se n’ha de dur a terme la valoració.
Designar el comitè d’experts en els expedients tramitats per procediment obert o
restringit, quan els criteris que depenen d’un judici de valor tenen una ponderació superior
als avaluables de forma automàtica.
Determinar, en els procediments negociats, els aspectes econòmics i tècnics objecte de
negociació, justificar en l’expedient que aquesta s’ha produït i deixar-hi constància dels
avantatges obtinguts. En els procediments negociats sense publicitat per a
contractacions artístiques, constatar que l’artista seleccionat és l’únic amb qui, de forma
exclusiva i excloent, es pot aconseguir donar resposta a la necessitat que justifica la
licitació del contracte.
Incloure en el PCAP els paràmetres objectius que permetin identificar ofertes
anormalment baixes, referits a l’oferta considerada en conjunt¸ quan s’utilitzin una
pluralitat de criteris d’adjudicació.
Comprovar que les prescripcions contingudes en els plecs no contravenen les
ordenances municipals ni les bases d’execució del pressupost.
Revisar les ordenances fiscals per tal de suprimir aquelles taxes amb fets imposables que
vulneren els principis rectors de la contractació pública. 10
Vigilar el termini màxim d’inici d’execució del contracte des de la seva formalització i
respecte del mateix termini d’execució, especialment quan la reducció d’aquest s’ha
configurat com a criteri d’adjudicació i preveure en els plecs les penalitats adients per a
garantir-ne el compliment.
Instrumentar les modificacions del contracte segons allò que disposa la LCSP, i tenir cura
que no es produeixin modificacions de fet durant l’execució del contracte que
contravinguin la dita norma.
Evitar actuacions que limitin la llibertat d’accés a les licitacions, com puguin ser:
l’exigència de solvència quan no escau, el requeriment de solvència o classificació
10

Recomanació incorporada per l'SCIB en virtut de les al·legacions formulades per l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.
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superior a la que correspon en funció de l’objecte i el valor estimat del contracte, la
imposició injustificada de garantia provisional o l’obligació del pagament de taxes per a
poder participar en els procediments.
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III. ANNEXOS
ANNEX I. RELACIÓ DELS EXPEDIENTS FISCALITZATS
PER AJUNTAMENT
A continuació, s’exposen els expedients fiscalitzats per ajuntament, la seva tipificació, el
procediment d’adjudicació, la tramitació que s’ha seguit, el pressupost base de licitació amb IVA
(atès que s’ha obtingut de cada un dels expedients de contractació analitzats) i, finalment, els
criteris pels quals han estat seleccionats (1: en funció de l’àmbit subjectiu; 2: en funció de l’àmbit
objectiu).
AJUNTAMENT
Alaior

EXPEDIENT
5569/2018

7855/2017
1240/2019

306/2018
5843/2018
Alaró

1495/2019
AE 754 2018

Alcúdia

CN-03/2019
CN-24/2019
CN19/2019

CN-25-2019

CN-26/2019
Algaida

655/2019
421/2019
907/2018

Andratx

162/2019
32/2018

OBJECTE
Autorització ocupació domini marítim terrestre
per terceres persones de determinades
instal·lacions temporals Platges de Son Bou
(Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2),
temporada 2019-2020
Adquisició directa immoble per a ús cultural i
social per a la joventut
Autorització de l’explotació per part de
terceres persones del balneari núm. 3 de la
platja de Son Bou durant la temporada
turística 2019 i les seves pròrrogues
Piano de mitja coa a instal·lar en el convent
de San Diego
Reparació i condicionament del Camí d’en
Medina i Biniguarda
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar
el centre d’estances diürnes de 20 places
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i
reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Centre d’educació infantil i primària Port
d’Alcúdia
Servei equip psicopedagògic d’orientació
educativa als centres d’educació infantil i
primària del municipi d’Alcúdia.
Patrocini publicitari per a la promoció del
municipi d’Alcúdia de l’esdeveniment esportiu
de triatló denominat IRONMAN 70.3 dels
anys 2020, 2021, 2022 i 2023
Pòlissa d’assegurança de danys dels béns
mobles i immobles que integren el patrimoni
de l’Ajuntament d’Alcúdia i els seus
organismes autònoms i ens dependents
Servei de transport escolar durant l’any 20192020 al CEIP s’Hort des Fassers (2 rutes) i
CEIP Porta des Moll (1 ruta)
Organització i prestació del servei de
personal docent a l’Escola Municipal de
Música d’Algaida
Obres de rehabilitació de l’edifici de sa
Peixateria
Obres per a l’execució del projecte de nova
xarxa de pluvials de Pina
Manteniment i explotació dels serveis de
temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Servei inhumació i exhumació cementeris TM
Andratx
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TIPIFICACIÓ
Patrimonial

PROCED.
Obert

TRAMITACIÓ
Ordinària

Patrimonial

Negociat

Ordinària

133.056 X

Patrimonial

Obert

Urgent

136.485

X

Subm.

Obert

Urgent

36.000

X

Obres

Obert
simplificat
Obert

Urgent

113.325

X

Ordinària

250.000 X

Ordinària

150.731 X

Obres

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

4.930.523 X

Serveis

Obert

Urgent

170.709 X

Privats

Negociat

Urgent

689.700

X

Privats

Obert

Urgent

28.000

X

Serveis

Obert

Urgent

88.155

X

Serveis

Obert

Urgent

Obres

Obert

Ordinària

Obres

Obert

Urgent

137.918

Concessió de
serveis
Serveis

Obert

Ordinària

504.508 X

Obert
simplificat

Ordinària

31.460 X

Privats
Obres

PBL
(1) (2)
542.400 X

142.260 X
99.709 X
X
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
9457/2019

2418
Ariany

03/19
1/19

Artà

2019/661
2019/3013

Banyalbufar

410/2019
304/2019

Binissalem

07/2018
22/2018

Búger

1/2018
EGEC-201901

Bunyola

1595/2018
3734/2018

Calvià

2019045
2019083
2018099
2018117
2019006
2019011
2019016
2019020
2019023
2019027

OBJECTE
Organització i assistència tècnica de la meta
de l’etapa Trofeu Andratx corresponent a la
XXIX Platja de Palma Challenge ciclista
Mallorca, prevista la seva celebració entre els
dies 1 i 3 de febrer de 2020
Servei de bar en les instal·lacions de bar
cafeteria situades en el Palau Municipal
d’Esports
Creació de rutes cicloturístiques

TIPIFICACIÓ
Privats

PROCED.
Negociat

TRAMITACIÓ
Ordinària

Concessió de
serveis

Obert

Ordinària

Obres

Obert
simplificat
Obert
simplificat
Obert
simplificat
Obert

Ordinària

504.486 X

Ordinària

100.272 X

Ordinària

632.811 X

Ordinària

189.970 X

Serveis

Obert
simplificat

Ordinària

34.992 X

Obres

Obert
simplificat
Obert
simplificat

Ordinària

14.520 X

Ordinària

264.830 X

Obert
simplificat

Ordinària

17.206 X

Administratius Obert
especials
Obres
Obert
simplificat

Ordinària

39.204 X

Ordinària

56.029 X

Serveis

Obert

Ordinària

3.193.981 X

Obres

Ordinària

318.055 X

Obres

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

1.765.174 X

Subm.

Obert

Ordinària

96.800 X

Obres

Negociat

Ordinària

337.987

X

Administratius Obert
especials
Privats
Negociat

Ordinària

7.899

X

Ordinària

45.000

X

Serveis

Negociat

Ordinària

5.247

X

Subm.

Negociat

Ordinària

29.830

X

Privats

Negociat

Ordinària

141.245

X

Obres

Negociat

Ordinària

77.425

X

Privats

Negociat

Ordinària

32.000

X

Reforç ferm de tram de Camí de Son Reixach Obres
i tram de camí de Son Ribotet
Rehabilitació del mercat municipal d’Artà
Obres
Arrendament financer per al subministrament,
instal·lació i manteniment de gespa artificial al
Camp de futbol de ses Pesqueres d’Artà
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves
i les seves famílies en situació de
vulnerabilitat social.
Subministrament i substitució enllumenat
exterior públic
Reforç de l’estructura de coberta, tancament i
pavimentació pista del poliesportiu de
Binissalem
Serveis de consultoria i assistència tècnica
d’assessorament i informació en matèria de
medi ambient i activitats
Explotació del bar restaurant Can Dometo a
Búger
Adaptació i adequació de voravies per
suprimir barreres arquitectòniques i
construcció d’itineraris adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda
Serveis de recollida domiciliària de RSU del
TM Bunyola
Obres de renovació i millora dels carrers Pare
Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Projecte d’execució per a la construcció
d’edifici destinat a Museu Arqueològic Puig
de Sa Morisca, Santa Ponça
Subministrament de dutxes adaptades a
persones de mobilitat reduïda (PMR) per a
les platges de Calvià
Obres de canvi de pavimentació de la pista
d’atletisme de Magaluf
Explotació i gestió del bar-restaurant situat a
la Casa Consistorial
Patrocini dels tornejos de Tennis ITF-U14-12
desenvolupats en el municipi de Calvià
Servei de disseny dels fullets de les activitats
organitzades pel Servei de Cultura
Subministrament d’aglomerat asfàltic per
«l’apedaçament» de les vies públiques del
T.M de Calvià
Arrendament de local per ubicar l’Associació
de la Tercera Edat de Calvià
Obres de millora de l’accessibilitat per a les
persones amb mobilitat reduïda al centre
social i cultural del Passeig Illetes
Patrocini IV Torneig Santa Ponça Cup 209
desenvolupat en el municipi de Calvià
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Subm.

Obres
Serveis

PBL
(1) (2)
18.150
X

24.000

X

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

EXPEDIENT
2019030
2019031
2019040
2019044
2019063
2019075

Campanet

1-2019
2-2019

Campos

2019011
2019001
2019002
2019010
2019023

es Castell

Capdepera

OBMUN
10/2017
SERVEIS
01/2019
4639/2018
807/2019

4184/2018
4847/2018
Ciutadella de
Menorca

3751/2019
13594/2018
5290/2019
8117/2019
9199/2019
983/2019

Consell

01/2019

OBJECTE
Patrocini del Mallorca Live Festival 2019
Patrocini VII Port Adriano Sup Race 2019
desenvolupat en el municipi de Calvià
Subministrament de pèl·let per a la caldera
de biomassa de la piscina municipal de Santa
Ponça
Serveis per a la realització de la Festa de la
Nit de Sant Joan a Santa Ponça i Palmanova
per lots
Contracte de lloguer de dos solars per a
aparcament públic a Calvià Vila (per lots)
Concert de Bisbal del programa de les Festes
del Rei en Jaume 2019
Renovació del primer tram de la canonada
general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per
eliminar les barreres arquitectòniques i
facilitar l’accessibilitat C/ Molins
Concessió de l’operació de regulació
d’estacionament a ses Covetes
Obres d’asfaltat del camí de Can Corem
Servei públic de vigilància, salvament,
socorrisme i accessibilitat de les platges de
Campos
Neteja i retirada de residus de les platges TM
Campos
Adquisició d’un solar per a l’ampliació del
centre de salut Xaloc de Campos
Projecte de dotació i reforma de les
infraestructures del nucli urbà Noria Riera
Servei de monitoratge per les activitats
esportives municipals
Obra de dotació de serveis de la urbanització
de Cala Gat
Implantació de línia subterrània de mitjana
tensió des de la Subestació Capdepera fins a
entroncar amb la línia aèria existent en la
zona de Son Vadó
Renovació del paviment de la pista
d’atletisme de la zona esportiva municipal “Es
Figueral” de Capdepera
Reforma d’un local d’ús indeterminat de
l’Ajuntament de Capdepera
Servei de neteja dels edificis i dependències
municipals
Concessió de servei de la piscina coberta
(inclou sala de condicionament físic) i
activitats aquàtiques
Servei de seguretat privada i auxiliars de
servei per a les festes de Sant Joan de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Servei de restauració i col·locació del
bambolinó del Teatre des Born
Servei d’administració i docència del Centre
Municipal d’Art (tallers municipals d’arts
plàstiques i visuals)
Concessió de l’explotació per tercers,
d’instal·lacions temporals a la platja de sa
Caleta, durant les temporades 2019 i 2020
Urbanització i dotació de serveis de
l’ampliació del cementiri
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TIPIFICACIÓ
Privats
Privats

PROCED.
Negociat
Negociat

TRAMITACIÓ
Ordinària
Ordinària

PBL
(1) (2)
102.000
X
8.000
X

Subm.

Negociat

Ordinària

49.168

X

Serveis

Negociat

Ordinària

20.750

X

Privats

Negociat

Ordinària

712.356

X

Privats

Negociat

Ordinària

41.300

X

Obres

Obert

Urgent

166.259 X

Obres

Obert

Urgent

88.898 X

Concessió de
serveis
Obres
Serveis

Obert

Urgent

304.000 X

Obert
Obert

Ordinària
Urgent

Serveis

Obert

Urgent

Privats

Negociat

Obres

75.909 X
1.005.000

X

19.355

X

Ordinària

320.000

X

Ordinària

393.149 X

Ordinària

94.380 X

Obres

Obert
simplificat
Obert
simplificat
Obert

Urgent

3.047.831 X

Obres

Obert

Urgent

388.078 X

Obres

Obert

Urgent

416.767

X

Obres

Obert

Urgent

151.757

X

Serveis

Obert

Ordinària

1.680.939 X

Concessió de
serveis

Obert

Ordinària

1.253.559 X

Serveis

Obert

Urgent

115.449

X

Serveis

Obert

Urgent

35.000

X

Serveis

Obert

Urgent

315.782

X

Concessió de
serveis

Obert

Ordinària

40.000

X

Obres

Obert

Ordinària

Serveis

462.517 X

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

EXPEDIENT
05/2018

OBJECTE
Pavimentació asfàltica del camí des Pont

TIPIFICACIÓ
Obres

Costitx

AOBRES
1/2019
AOBRES2/20
19

Pavimentació asfàltica del camí dels Horts,
camí 84 i part del camí de Montuïri
Supressió de barreres arquitectòniques a
diversos edificis i equipaments de titularitat
municipal
Gestió del servei de l’Escola de Música de
Deià
Explotació de les instal·lacions temporals a
les platges del terme municipal d’Eivissa,
anys 2018-2021
Projecte de condicionament de les voreres al
Carrer Lleó
Concert Carlos Baute el dia 5 d’agost a les
Festes de la Terra 2019
Arrendament solar privat (Barri Can Misses
polígon 10 del PGOU), per destí com a
estacionament públic
Servei de l’obra El ejército de las tinieblas y
criaturas de la noche al mercat medieval
2019
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase
II), accessibilitat i supressió barreres
arquitectòniques
Reforma, ampliació i millora de la
accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Gestió del servei de suport psicosocial

Obres

Deià

278/2019

Eivissa

4723/2018
18639/2018
13437/2019
1984/2019
4637/2019

Escorca

01

Esporles

2
1/2019

Felanitx

Ferreries

PROCED.
Obert
simplificat
Obert
simplificat
Obert
simplificat

TRAMITACIÓ
Ordinària

Serveis

Ordinària

129.075 X

Ordinària

55.050 X

Obert

Urgent

48.120 X

Privats

Obert

Ordinària

928.227 X

Obres

Ordinària

68.224 X

Privats

Obert
simplificat
Negociat

Ordinària

38.720

X

Patrimonial

Negociat

Ordinària

78.747

X

Privats

Negociat

Ordinària

27.830

X

Obres

Restringit

Urgent

279.571 X

Obres

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

246.841 X

Obres

Gestió de
Serveis
Públics
5
Concessió del servei de cementiri municipal
Concessió de Obert
serveis
3633/2018
Autorització d’ocupació temporal de béns de Administratius Obert
domini públic marítim- terrestres mitjançant la especials
instal·lació i explotació de serveis de
temporada a les platges de terme municipal
de Felanitx (Illes Balears), que inclou la
neteja i servei de salvament
3348/2018
Serveis de gestió del parc verd de
Serveis
Obert
Portocolom i recollida de residus voluminosos
domiciliaris en la modalitat porta a porta del
municipi
1479/2019
Contractació d’una actuació musical durant
Privats
Negociat
les festes de Sant Agustí 2019 (24 d’agost)
1530/2019
Contractació d’una actuació musical durant
Serveis
Negociat
les festes de Sant Agustí 2019 (31 d’agost)
2227/2019
Concessió del servei públic d’atenció a la
Concessió de Obert
primera infància a les Escoletes Pere Oliver i serveis
Domenge i Sa Miloca
2777/2018
Concessió del servei públic d’atenció a la
Concessió de Obert
primera infància en la Escoleta Es Faralló
serveis
3221/2018
Contractació de la concessió de llocs de
Concessió de Obert
venda i trasters del mercat municipal
serveis
358/2019
Servei de consergeria i neteja del col·legi
Serveis
Obert
s’Algar, neteja dels col·legis Reina Sofia de
s’Horta i Migjorn de Cas Concos, i neteja de
l’oficina turística de Portocolom, local
parroquial de Cas Concos i escola rural de
Son Proenç
E0002/4/2019 Substitució parcial de la xarxa de proveïment Obres
Obert
d’aigua potable de Ferreries
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PBL
(1) (2)
71.991 X

Urgent

84.003 X

Urgent

24.000

Ordinària

2.632.000 X

Ordinària

204.902 X

X

Ordinària

31.000

X

Ordinària

16.880

X

Ordinària

164.602

X

Ordinària

76.532

X

Ordinària

117.289

X

86.306

X

Urgent

Urgent

182.399 X

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

Inca

Lloret de
Vistalegre
Lloseta

Llubí

Llucmajor

Manacor

EXPEDIENT OBJECTE
E0002/2/2018 Execució obres de protecció de
despreniments del penya-segat de Cala
Galdana
E0002/2/2019 Adequació de local en planta baixa per a
dependències de la policia municipal, (PIC2019)
OO2019/157 Execució del projecte de reforma de la Plaça
Mallorca
SOS2019/139 Suport al Departament d’Informàtica

TIPIFICACIÓ
Obres

PROCED.
Obert

TRAMITACIÓ
Urgent

Obres

Obert

Urgent

Obres

Obert

Ordinària

2.239.759 X

Serveis

Ordinària

29.040 X

CCOD2018/5
60

Concessió de
serveis

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

0

X

Serveis

Negociat

Ordinària

3.319

X

Subm.

Emergència

21.211

X

Privats

Obert
simplificat
Negociat

Ordinària

32.670

X

Privats
Privats

s.d.
Obert

Ordinària
Ordinària

243.100 X
88.758 X

Serveis

Obert
simplificat

Ordinària

56.016 X

Subm.

Obert
simplificat

Ordinària

20.760 X

Obres

Obert

Ordinària

833.766 X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

53.972 X

Serveis

Obert

Ordinària

966.245 X

Obres

Obert

Ordinària

73.833 X

Concessió de
serveis
Serveis

Obert

Ordinària

12.720

X

Obert

Urgent

20.227

X

Subm.

Obert

Urgent

22.600

X

Obres

Obert

Urgent

193.005

X

Serveis

Obert

Ordinària

Concessió demanial de l’ocupació privativa
d’espais públics del sòl urbà del terme
municipal d’Inca per la seva explotació
publicitària mitjançant la instal·lació
d’elements publicitaris
SPNS2019/21 Serveis de manteniment de dues llicències de
0
Microstation
SUOSA2019/ Subministrament d’una bomba impulsora
35
instal·lada al carrer Llubí
VA2019/948
Arrendament de les instal·lacions esportives
cobertes del pavelló poliesportiu La Salle
379/2018
Adquisició de la finca de Ca na Fustera
439/2019
Adquisició de solar urbà per a ser destinat a
aparcament públic municipal
339/2018
Assistència tècnica d’il·luminació, so,
maquinària escènica i coordinació tècnica i de
personal necessària per el correcte
desenvolupament de les diverses activitats
escèniques, culturals i protocol·làries
organitzades directament per l’Ajuntament de
Lloseta o en cooperació amb altres entitats
en el Teatre Municipal i a altres edificis de
titularitat municipal
832/2019
Adquisició i instal·lació de lluminàries
exteriors tipus LED a diversos carrers del
municipi
2
Construcció d’un centre docent multifuncional
al carrer Roca Llisa 10
5
Projecte d’il·luminació pública del sector roca
Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i
eficiència energètica línies 3 i 4
7/2019
Gestió dels parcs verds, vigilància d’àrees
d’aportació vigilades i recollida de residus
voluminosos i restes de poda del T.M. de
Llucmajor
31/2018
Obres de demolició d’habitatge unifamiliar i
execució de tancament al carrer Sant Miquel,
54
01/2019
Servei de bar-cantina en el camp municipal
d’esports de s’Arenal
17/2019
Servei de prevenció i control de plagues
urbanes en el TM Llucmajor
20/2019
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric
per al servei de notificadors de l’Ajuntament
de Llucmajor
4/2019
Obres de reforç estructural de pilars i reforma
parcial de vestuaris en el Camp Municipal
d’Esports de s’Arenal
2018/29
Servei de neteja viària, recollida de residus
solguts urbans, gestió dels centres de
recollida i transport de residus als centres de
transferència i/o tractament
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PBL
(1) (2)
289.596 X
106.081

18.592.368 X

X

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

EXPEDIENT
2019/03

2019/22
2019/23

2019/37

Mancor de la Vall 240/2019
306/2019

Maó

E0083201900
0001

E0051201900
0001
E0037201800
0014
Marratxí

2018/8096f
2018/10264f
2019/65w

es Mercadal

es Migjorn Gran

OBJECTE
Servei d’assegurança de responsabilitat civil
general (patrimonial i patronal) de
l’Ajuntament de Manacor i els seus
organismes autònoms
Cessió a tercers per a l’explotació dels
serveis de temporada de les platges del
terme municipal de Manacor
Cessió a tercers l’autorització administrativa
demanial per a l’explotació de 3 quioscs a les
platges de Cala Antena, Cala Estany i es
Domingos Petits
Autorització per a l’ús comú del domini públic
local per instal·lar una barra desmuntable de
bar durant un concert a Porto-Cristo que es
celebrarà el 3 d’agost de 2019
Embelliment i millora de l’Ajuntament Vell de
Mancor de la Vall
Subministrament i substitució de l’enllumenat
públic existent, per un nou enllumenat de
tecnologia LED en diversos carrers
municipals
Contracte basat en l’acord marc per a la
prestació del servei d’assistència per a la
gestió tributària, en via executiva (lot 2), per
part de la Central de Contractació de la
FEMP
Assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l’Ajuntament de Maó
Subministrament d’un vehicle adaptat per al
transport de persones amb mobilitat reduïda,
usuàries del Centre de Dia de la Residència
Geriàtrica Assistida
Obres de millora de voravies i asfalts de varis
vials del terme municipal de Marratxí fase 2
(ampliada) 2018
Obres de drenatges 2018 – Fase 1
Contracte mixt (servei i subministrament) de
prestació del servei de disseny, muntatge,
lloguer i desmuntatge de carpes i altres
elements amb motiu de la XXXV Fira del
Fang 2019, explotació del bar, vigilància
nocturna i redacció del pla d’autoprotecció
Alienació diverses parcel·les Son Parc

E0245/2018/0
00002
X2018002228 Execució de les actuacions contingudes al
(E0036/2018/ «Projecte d’execució per a la renovació i
000001)
millora de la eficiència energètica de
l’enllumenat públic de ses Salines i Port
d’Addaia
E50/779/2019 Servei mixt d’instal·lació, manteniment i
retirada de l’abalisament de les platges des
Mercadal
E52/1/2018
Autorització administrativa per a
l’aprofitament especial del domini públic
municipal per a l’explotació del servei de tren
turístic, a les zones turístiques d’Arenal d’en
Castell i Na Macaret
ObrMillora de les instal·lacions del tram sud del
E0003/2018/8 carrer Major
ServContracte de serveis Escola de Música des
E0051/2019/1 Migjorn Gran
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TIPIFICACIÓ
Privats

PROCED.
Obert

TRAMITACIÓ
Ordinària

PBL
(1) (2)
62.525 X

Administratius Obert
especials

Ordinària

438.648

X

Administratius Obert
especials

Ordinària

68.534

X

Patrimonial

Obert
simplificat

Urgent

0

X

Obres

Obert
simplificat
Obert
simplificat

Ordinària

60.000 X

Ordinària

20.757 X

Serveis

Basat en
Acord Marc

Ordinària

1.073.518 X

Serveis

Obert
simplificat
Obert
simplificat

Urgent

70.000 X

Urgent

45.000

Obert

Ordinària

875.095 X

Obres
Obert
Administratius Obert
especials

Ordinària
Ordinària

593.337 X
52.833

Privats

Obert

Ordinària

175.855 X

Subm.

Obert

Ordinària

84.395 X

Serveis

Obert

Urgent

10.890

X

5.500

X

Subm.

Subm.

Obres

Administratius Obert
especials

Ordinària

Obres

Obert

Urgent

482.163 X

Serveis

Obert

Ordinària

177.918 X

X

X

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT
Montuïri

Muro

EXPEDIENT
ObrE003/2/2019
POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
9-2019
3/2019

Palma

2017-026-A
2019-024-A
2019-007-S

2019-059-A

2019-060-A

2019-061-A
Petra

4/2019
3/2019

sa Pobla

4158/2018

4160/2018
2755/2019
378/2019
Pollença

2018/49

Porreres

Contractació/
2019/26
Contractació/
2019/7
40/2019

98/2019
ses Salines

2019/946

OBJECTE
Canvi de lluminàries existents per altres de
tecnologia LED
Reforma parcial conversió de cuina en arxiu
municipal

TIPIFICACIÓ
Obres

PROCED.
Obert

TRAMITACIÓ
Urgent

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

127.363 X

Reforma parcial renovació voravies i
enllumenat públic

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

70.377 X

Servei de neteja dels edificis municipals de
l’ajuntament
Servei d’infermeria en la residència Reina
Sofia de Muro
Serveis tecnològics de la informació i la
comunicació de l’Ajuntament de Palma
Servei municipal d’educació d’adults (SMEA)
Subministrament de 250.000 paperetes en
paper blanc per a cadascuna de les
candidatures a regidors/regidores per a les
eleccions del pròxim dia 26 de maig de 2019
Serveis per a la programació, difusió,
realització d’activitats de caràcter lúdic, festiu
i sociocultural en els districtes de Palma amb
motiu de les festes de Sant Sebastià 2020
Servei de seguretat i vigilància dels
espectacles públics en les festes
organitzades per la Regidoria de Participació
Ciutadana
Lloguer de cabines sanitàries autònomes de
WC per a les activitats i festes organitzades
pel Servei de Participació Ciutadana
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure
en el TM Petra
Redacció de projecte i execució del parc
infantil al costat de l’edifici de les oficines
municipals
Pavimentació i renovació de conduccions
d’abastament d’aigües potables, xarxa
pluvials i sanejament carrers Lluna, Palou i
Fred
Pavimentació asfàltica carrer Vaumera
(Crestatx)
Rehabilitació paviment de llamborda d’un
tram del carrer Lluc
Patrocini club de futbol de tercera divisió del
municipi per a la temporada 2019-2020 (juliol
2019 a juny 2020)
Projecte de rehabilitació i millora del paviment
de diversos carrers del municipi de Pollença
(fase 3)
Subministrament d’una furgoneta de cinc
places 100% elèctrica per a l’àrea de serveis
Actuació artística de la London Philarmonic
Orchestra
Senyalització de rutes senderistes i per a
cicloturismes per a donar a conèixer els
elements etnològics de Porreres que tenen
relació amb la captació, distribució i
aprofitament de l’aigua
Organització dels concerts i esdeveniments
diversos de les festes de Sant Roc 2019
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de
ses Salines

Serveis

Obert

Ordinària

231.997 X

Serveis

Obert

Ordinària

88.000 X

Serveis

Diàleg
competitiu
Obert
Obert
simplificat

Ordinària

19.851.563 X

Ordinària
Urgent

1.023.775 X
37.359

X

Serveis

Obert
simplificat

Urgent

46.464

X

Serveis

Obert
simplificat

Urgent

22.897

X

Serveis

Obert
simplificat

Ordinària

20.809

X

Obres

Obert
simplificat
Obert
simplificat

Ordinària

99.675 X

Ordinària

58.080 X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

295.068 X

Obres

Ordinària

110.059 X

Obres

Obert
simplificat
Negociat

Urgent

76.532

X

Privats

Negociat

Ordinària

29.100

X

Obres

Obert

Ordinària

384.043 X

Subm.

Obert
simplificat
Negociat

Ordinària

33.033 X

Ordinària

82.280

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

192.997 X

Serveis

Obert

Urgent

108.235 X

Obres

Obert

Ordinària

295.978 X
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Serveis
Subm.

Obres

Privats

PBL
(1) (2)
72.450
X

X

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

EXPEDIENT
022/18

Sant Antoni de
Portmany

1613/2017
4304/2018
4520/2018

5040/2018
5159/2018

Sant Joan

2CIM/2019
1/2019

Sant Josep de sa GEST.
Talaia
2691/19
GEST.
7334/18
Sant Llorenç des
Cardassar

2018/2944

2019/1802
2019/16
Sant Lluís

36/2018
12/2019

34/2018
38/2018
4/2019
Santa Eugènia

3
4

Santa Eulària des EXP2018/016
Riu
823
EXP2018/016
135
EXP2019/010
452
EXP2019/012
514
Santa Margalida 42/2019

OBJECTE
Gestió del servei públic de centre de dia per a
majors
Gestió de servei públic de proveïment d’aigua
potable i sanejament en el municipi de Sant
Antoni de Portmany
Subministrament i instal·lació de tendals per
a crear zones d’ombra en els parcs
municipals de Plaça d’Espanya i Can Coix
Subministrament (en règim de lloguer),
disseny, instal·lació-muntatge, conservació i
desmuntatge de l’enllumenat nadalenc de
Sant Antoni de Portmany
Obres per a la remodelació de la plaça Coixet
Contractació del sistema de control de temps
i d’un quadre de comandament totalment
integrat amb la solució GINPIX7 i els serveis
de configuració, instal·lació i formació
necessaris per a la seva posada en marxa
Il·luminació, climatització i supressió de
barreres arquitectòniques a l’antiga Casa de
Cultura
Transformació de part del recinte de Son
Juny en pista de pàdel i pista de futbol 3x3
Instal·lació de l’abalisament de les zones de
bany a les platges del TM
Pavimentació i enllumenat públic al carrer
Saragossa, Sitges i Manresa, Cala de Bou,
Sant Agustí
Connexió pista poliesportiva i soterrani
existent, coberta i tancament de pista
poliesportiva i interior dels vestuaris de la
pista poliesportiva de Sa Coma
Reparació i millora de les instal·lacions del
camp de futbol Es Moleter
Subministrament de tres escultures de bronze
de l’artista llorencí Guillem Nadal Soler
Obres d’un edifici municipal de serveis
Autorització de l’ús privatiu per a la
instal·lació i explotació d’un quiosc
desmuntable en el Pla de Sa Creu durant les
festes patronals i festes menors
Obres d’execució de voreres a les
urbanitzacions del TM Sant Lluís
Obres de senyalització horitzontal en l’àrea
de la costa del municipi de Sant Lluís
Execució de dues pistes de pàdel cobertes en
el Poliesportiu Municipal de Sant Lluís
Obres de millores i rehabilitació del carrer des
Moll i del carrer de s’Aljub
Adquisició de la màquina agranadora per a
poder millorar el servei de neteja i
manteniment del municipi
Rehabilitació i reforma d’un edifici destinat a
usos socioculturals
Millora d’infraestructures i de l’accessibilitat
en carrer del Riu
Adquisició dos vehicles patrullers Policia
Local de Santa Eulària des Riu
Restauració i adequació de la torre de Ca
n’Espatleta. Jesús
Projecte de renovació de l’herba del camp de
futbol Antoni Quetglas Frontera a Santa
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TIPIFICACIÓ
Concessió de
serveis
Gestió de
Serveis
Públics
Subm.

PROCED.
Obert

TRAMITACIÓ
Ordinària

PBL
(1) (2)
170.095 X

Obert

Ordinària

99.618.100 X

Obert

Ordinària

94.250 X

Subm.

Obert

Urgent

281.756

X

Obres
Serveis

Obert
Negociat

Urgent
Ordinària

321.622
34.545

X
X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

122.236 X

Concessió
d’obres
Serveis

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

66.550 X

Urgent

659.474 X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

389.115 X

Obres

Obert

Ordinària

887.398 X

Obres

Obert

Ordinària

98.643 X

Subm.

Negociat

Ordinària

93.500

Obres
Patrimonial

Obert
Obert

Ordinària
Urgent

1.124.231 X
6.000 X

Obres

Obert

Urgent

151.850

X

Obres

Obert

Urgent

39.500

X

Obres

Obert

Urgent

113.432

X

Obres

Obert
simplificat
Obert
simplificat

Ordinària

178.578 X

Ordinària

71.570 X

Obres

Obert

Ordinària

1.448.058 X

Obres

Obert

Ordinària

238.300 X

Subm.

Negociat

Ordinària

Obres

Obert

Obres

Obert

Subm.

X

68.000

X

Urgent

146.308

X

Urgent

588.026 X
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT

13/2019
1A/2019
43/2019

45/2019
46/2019
53/2019
Santa Maria del
Camí

1/2019

2/2019
Santanyí

20/2018
11/2019

Selva

98/2018

78/2018
Sineu

157/2019

Sóller

1687/2018

4357/2018
216/2019
2571/2019
5507/2018
Son Servera

2963/2018

OBJECTE
Margalida, i projecte de renovació de l’herba
del camp de futbol de Can Picafort, del TM
Santa Margalida
Organització i prestació del servei de
personal docent de l’Escola Municipal de
Música de Santa Margalida
Instal·lació i explotació del quiosc-bar situat a
la platja de Can Picafort per a la temporada
2019
Renovació de les canonades de proveïment
d’aigua potable i repavimentació al carrer
Ramon Llull, Tàrbena, Son Amanada, Xaló,
de Molinot, des Puig, sa Mina, Jovent, Al
Homaydi, i Pere Estelrich Fuster (tram fins al
carrer de la Pau)
Projectes de reforma i modernització de
l’enllumenat públic en diversos carrers: Son
Serra de Marina (Lot 1) Can Picafort (Lot 2)
Adquisició de dos vehicles. Lot 1 vehicle
destinat a la Brigada d’obres; Lot 2 vehicle
destinat a la Policia Local
Adquisició d’un vehicle híbrid elèctric no
endollable
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat
al sector oest de la plaça dels Hostals (Plaça,
antiga Ma – 2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I
Prestació servei escola d’estiu i menjador

TIPIFICACIÓ

PROCED.

TRAMITACIÓ

Serveis

Obert

Ordinària

Concessió de
serveis

Obert

Ordinària

Obres

Obert

Obres

Servei de gestió i manutenció del Centre
d’estades diürnes de l’Ajuntament
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric
per l’Ajuntament de Santanyí
Millora de la qualitat de les infraestructures
turístiques modificant els accessos d’entrada i
sortida al nucli urbà de Selva, incorporant una
nova rotonda i actuant sobre l’actual camí
d’accés al cementiri, millorant les xarxes de
subministraments
Obres de pavimentació i millora dels camins
34, 6, 29,82, 1, 23, 13, 60, 27, 53 i 38 del TM
de Selva
Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou

Serveis
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(1) (2)

100.313 X
25.000

X

Urgent

227.573

X

Obert

Urgent

875.879

X

Subm.

Obert

Urgent

79.200

X

Subm.

Obert

Urgent

26.015

X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

310.516 X

Serveis

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

36.300 X

Ordinària

702.069 X

Obert
simplificat
Obert
simplificat

Ordinària

33.880 X

Ordinària

500.297 X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

237.555 X

Obres

Obert
simplificat
Obert

Ordinària

99.473 X

Ordinària

148.800 X

Ordinària

17.200 X

Serveis

Obert
simplificat
Obert

Urgent

24.078

X

Subm.

Negociat

Ordinària

52.575

X

Concessió de
serveis

Obert

Urgent

24.000

X

Obres

Obert
simplificat

Ordinària

Subm.
Obres

Servei d’assessorament en matèria
Serveis
econòmica-financera i la tramesa d’informació
periòdica al Ministeri d’Hisenda, d’acord amb
la normativa vigent
Servei de missatgeria
Serveis
Servei d’atenció i promoció turística a l’oficina
Turística del Port de Sóller
Subministrament de combustible per als
vehicles de la policia local
Concessió del servei de bar del camp de
futbol municipal i prestació dels serveis de
consergeria, neteja i manteniment preventiu
Projecte de reurbanització i millora del
Passeig Marítim de Cala Millor-Cala Bona
entre els carrers des Comellar Fondo i
Mestral. Tram I

PBL

629.028 X
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
156-2019

OBJECTE
TIPIFICACIÓ PROCED.
TRAMITACIÓ
Projecte bàsic i executiu de millora de les
Obres
Obert
Ordinària
infraestructures urbanes i embelliment de
simplificat
carrers Pere Antoni Servera 15-40, Avinguda
des Tren 1-14
Valldemossa
69/2019
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló Obres
Negociat
Urgent
poliesportiu de Valldemossa
1358/2019
Gestió del servei de suport psicosocial
Serveis
Obert
Urgent
1203/2019
Gestió del servei públic de l’escola de música Serveis
Obert
Urgent
i ball de Valldemossa
1297/2019
Reforma 2ª fase casa consistorial de
Obres
Obert
Urgent
Valldemossa
618/2019
Obres projecte d’eliminació de barreres
Obres
Obert
Urgent
arquitectòniques a la biblioteca municipal
886/2018
Contractació de la gestió del servei
Serveis
Obert
Urgent
socioeducatiu d’un educador/a de carrer
Vilafranca de
01/2019
Asfaltat de diversos vials i camins rurals del
Obres
Obert
Ordinària
Bonany
TM Vilafranca de Bonany
simplificat
03/2019
Ampliació escoleta educació infantil Es
Obres
Obert
Ordinària
Cucarells
simplificat
(1) Expedients seleccionats en funció de l’àmbit subjectiu, dels quals s’han fiscalitzat els aspectes fonamentals de la contractació.
(2) Expedients seleccionats en funció de l’àmbit objectiu, dels quals només s’han fiscalitzat alguns aspectes de la contractació.

PBL
(1) (2)
320.738 X

415.983 X
14.000 X
60.947

X

95.939

X

65.682

X

22.400

X

156.000 X
178.896 X

ANNEX II. ANÀLISI DE L’ACTIVITAT CONTRACTUAL
Les incidències detectades durant el treball de fiscalització s’han classificat en sis grans
categories: les que afecten els aspectes generals de la contractació, les relacionades amb
l’objecte del contracte i les necessitats de contractació, les relatives al valor estimat del contracte
i al pressupost base de licitació, les que afecten la tramitació i el procediment d’adjudicació, les
relacionades amb la formalització del contracte i les relatives a l’execució i modificació del
contracte.
Cada incidència està indicada amb un codi, i en cada una de les sis categories d'incidències, la
codificació segueix un ordre correlatiu.
A continuació, s’exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients que
conformen la mostra seleccionada, i els de l’anàlisi del grau de compliment de la normativa de
contractació en 2019 dels ajuntaments que conformen l’àmbit subjectiu de l’Informe.
1. Aspectes generals
INC_C005: En 17 expedients, la tipificació, el procediment, la tramitació o la informació
econòmica del contracte que consta en el Portal de Rendició no coincideix amb la de la PLACSP,
la qual cosa dificulta el compliment dels principis de publicitat i transparència (art. 1 de la LCSP i
Acord de 18 de juliol de 2018 del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la
Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació contractual del sector públic
local de les Illes Balears).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Banyalbufar
Bunyola
Ciutadella de Menorca

304/2019
1595/2018
983/2019

Eivissa
Esporles

4723/2018
1/2019

OBJECTE
Subministrament i substitució enllumenat exterior públic
Serveis de recollida domiciliària de RSU del TM Bunyola
Concessió de l’explotació per tercers, d’instal·lacions temporals a la Platja de Sa Caleta, durant les
temporades 2019 i 2020
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021
Gestió del servei de suport psicosocial
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EXPEDIENT

OBJECTE

Felanitx
Inca

AJUNTAMENT

3221/2018
CCOD2018/560

Manacor

2019/22

Contractació de la concessió de llocs de venda i trasters del mercat municipal
Concessió demanial de l’ocupació privativa d’espais públics del sòl urbà del terme municipal d’Inca per la
seva explotació publicitària mitjançant la instal·lació d’elements publicitaris
Cessió a tercers per a l’explotació dels serveis de temporada de les platges del terme municipal de
Manacor
Cessió a tercers l’autorització administrativa demanial per a l’explotació de 3 quiocs a les platges de Cala
Antena, Cala Estany i Es Domingos Petits
Contracte mixt (servei i subministrament) de prestació del servei de disseny, muntatge, lloguer i
desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXV Fira del Fang 2019, explotació del bar,
vigilància nocturna i redacció del pla d’autoprotecció
Autorització administrativa per a l’aprofitament especial del domini públic municipal per a l’explotació del
servei de tren turístic, a les zones turístiques d’Arenal d’en Castell i Na Macaret
Subministrament de 250.000 paperetes en paper blanc per a cadascuna de les candidatures a regidors
/regidores per a les eleccions del pròxim dia 26 de maig de 2019
Lloguer de cabines sanitàries autònomes de WC per a les activitats i festes organitzades pel servei de
Participació Ciutadana
Contractació del sistema de control de temps i d’un quadre de comandament totalment integrat amb la
solució GINPIX7 i els serveis de configuració, instal·lació i formació necessaris per a la seva posada en
marxa
Transformació de part del recinte de Son Juny en pista de pàdel i pista de futbol 3x3
Instal·lació i explotació del quiosc-bar situat a la platja de Can Picafort per a la temporada 2019
Projecte de renovació de l’herba del camp de futbol Antoni Quetglas Frontera a Santa Margalida, i projecte
de renovació de l’herba del camp de futbol de Can Picafort, del TM Santa Margalida

2019/23
Marratxí

2019/65w

es Mercadal

E52/1/2018

Palma

2019-007-S
2019-061-A

Sant Antoni de Portmany
Sant Joan
Santa Margalida

5159/2018
1/2019
1A/2019
42/2019

INC_C006: En 14 expedients, la tipificació del contracte explicitada en la PLACSP no es
correspon amb la naturalesa de la prestació que es vol contractar (art. 12-18 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Andratx
Calvià
Ciutadella de Menorca
Esporles
Maó
Marratxí

EXPEDIENT

OBJECTE

162/2019
2018117
2019006
13594/2018
983/2019
1/2019
5
E00512019000001
2019/65w

es Mercadal

E52/1/2018

Palma
ses Salines
Santa Maria del Camí
Santanyí

2017-026-A
022/18
2/2019
20/2018

Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Explotació i gestió del bar-restaurant situat a la Casa Consistorial
Patrocini dels tornejos de Tennis ITF-U14-12 desenvolupats en el municipi de Calvià
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Concessió de l’explotació per tercers, d’instal·lacions temporals a la Platja de Sa Caleta, durant les
temporades 2019 i 2020
Gestió del servei de suport psicosocial
Concessió del servei de cementiri municipal
Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Maó
Contracte mixt (servei i subministrament) de prestació del servei de disseny, muntatge, lloguer i
desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXV Fira del Fang 2019, explotació del bar,
vigilància nocturna i redacció del pla d’autoprotecció
Autorització administrativa per a l’aprofitament especial del domini públic municipal per a l’explotació del
servei de tren turístic, a les zones turístiques d’Arenal d’en Castell i Na Macaret
Serveis tecnològics de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
Prestació servei escola d’estiu i menjador
Servei de gestió i manutenció del Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament

INC_C008: En 4 expedients de concessió de serveis especials dels enumerats en l’annex IV de
la LCSP, l’adjudicació no s’ha dut a terme mitjançant el procediment restringit (art. 131.2 de la
LCSP).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Andratx
Ciutadella de Menorca
Llucmajor
ses Salines

2418
13594/2018
01/2019
022/18

OBJECTE
Servei de bar en les instal·lacions de bar cafeteria situades en el Palau Municipal d’Esports
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Servei de bar-cantina en el camp municipal d’esports de s’Arenal
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
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INC_C009: En 1 expedient, tot i tenir la consideració de SARHA establerta en els art. 19-23 de
la LCSP, no s’ha seguit la normativa de la regulació harmonitzada.
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Ciutadella de Menorca

13594/2018

OBJECTE
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques

INC_C010: En 1 expedient, la tipificació del contracte no és correcta, la qual cosa ha permès
eludir la tramitació de la licitació per procediment SARHA i la seva publicitat en el DOUE (art. 1923 de la LCSP).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Ciutadella de Menorca

13594/2018

OBJECTE
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques

INC_C011: En 1 l’expedient, s’ha tramitat una concessió de serveis per procediment obert
simplificat, cosa que no preveu l’art. 159 de la LCSP.
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Santa Maria del Camí

2/2019

OBJECTE
Prestació servei escola d’estiu i menjador

INC_C125: En 3 expedients, els terminis del procediment obert simplificat no s’han reduït, en cap
cas, per la declaració de la urgència. Tampoc s’ha reduït el termini de 15 dies hàbils d’espera
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació per formalitzar el contracte, d’acord amb el
que disposa l’art. 119.2 de la LCSP.
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

OBJECTE

Palma

2019-007-S

Subministrament de 250.000 paperetes en paper blanc per a cadascuna de les candidatures a regidors /regidores per
a les eleccions del pròxim dia 26 de maig de 2019
Serveis per a la programació, difusió, realització d’activitats de caràcter lúdic, festiu i sociocultural en els districtes de
Palma amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2020
Servei de seguretat i vigilància dels espectacles públics en les festes organitzades per la Regidoria de Participació
Ciutadana

2019-059-A
2019-060-A

2. Definició de l’objecte del contracte
INC_C020: En 18 expedients, la necessitat per satisfer que consta en la memòria justificativa no
té una relació directa, clara i proporcional amb l’objecte del contracte, o bé la definició prèvia de
la necessitat de la contractació no està suficientment justificada (art. 1 i 116.4.e de la LCSP).
−

INC_C20A: En 2 expedients, la necessitat per satisfer que consta en la memòria
justificativa no té una relació directa, clara i proporcional amb l’objecte del contracte.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Andratx
Santa Maria del
Camí

162/2019
2/2019

−

11

OBJECTE
Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Prestació servei escola d’estiu i menjador

INC_C20B: En 16 expedients, la definició prèvia de la necessitat de la contractació no
està suficientment justificada. 11

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de sa Pobla.
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AJUNTAMENT 12
Algaida
Binissalem
Campos
Esporles
Lloret de
Vistalegre
Llubí
Mancor de la
Vall
Montuïri

Muro
Petra
sa Pobla
ses Salines

EXPEDIENT

OBJECTE

421/2019
655/2019
22/2018
2019011
1/2019
439/2019

Obres de rehabilitació de l’edifici de "Sa Peixateria"
Organització i prestació del servei de personal docent a l’Escola Municipal de Música d’Algaida
Serveis de consultoria i assistència tècnica d’assessorament i informació en matèria de medi ambient i activitats
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes
Gestió del servei de suport psicosocial
Adquisició de solar urbà per a ser destinat a aparcament públic municipal

5
2
240/2019

Projecte d’il·luminació pública del sector roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies 3 i 4
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Embelliment i millora de l’Ajuntament Vell de Mancor de la Vall

POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3/2019
3/2019
4/2019
4158/2018
022/18

Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers Lluna,
Palou i Fred
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors

INC_C021: En 4 expedients, la definició prèvia de la necessitat de contractar no consta en la
memòria justificativa o en l’ordre d’inici de l’expedient (arts. 1 i 116.4.e) de la LCSP).
AJUNTAMENT
Alaró
Escorca
Valldemossa

EXPEDIENT
1495/2019
01
1358/2019
69/2019

OBJECTE
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C024: En 37 expedients, no consta la justificació de la no-divisió de l’objecte del contracte
en lots, o bé resulta insuficient (art. 99.3 de la LCSP).
−

INC_C024A: En 27 expedients, no consta la justificació de la no-divisió de l’objecte del
contracte en lots.

AJUNTAMENT
Ariany
Banyalbufar
Búger
Bunyola
Consell
Costitx

12

EXPEDIENT
03/19
1/19
410/2019
1/2018
EGEC-2019-01
1595/2018
3734/2018
01/2019
05/2018
AOBRES
1/2019

OBJECTE
Creació de rutes cicloturístiques
Reforç ferm de tram de Camí de Son Reixach i tram de Camí de Son Ribotet
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
Adaptació i adequació de voravies per suprimir barreres arquitectòniques i construcció d’itineraris adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda
Serveis de recollida domiciliària de RSU del TM Bunyola
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri
Pavimentació asfàltica del camí des Pont
Pavimentació asfàltica del camí dels Horts, camí 84 i part del camí de Montuiri

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de sa Pobla.
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AJUNTAMENT
Deià
Escorca
Esporles
Llubí
Mancor de la
Vall
es Migjorn Gran
Montuïri

Muro
Petra
ses Salines
Santa Eugènia
Vilafranca de
Bonany

−

EXPEDIENT

OBJECTE

AOBRES2/2019
278/2019
01
1/2019
5
240/2019

Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Projecte d’il·luminació pública del sector Roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies 3 i 4
Embelliment i millora de l’Ajuntament Vell de Mancor de la Vall

ServE0051/2019/1
POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3/2019
3/2019
4/2019
022/18
3
01/2019
03/2019

Contracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Asfaltat de diversos vials i camins rurals del TM Vilafranca de Bonany
Ampliació escoleta educació infantil Es Cucarells

INC_C024B: En 9 expedients, la justificació de la no-divisió de l’objecte del contracte en
lots resulta insuficient. 13

AJUNTAMENT 14
Ciutadella de
Menorca
Lloseta
Llubí
Marratxí
es Mercadal
Pollença
ses Salines
Sant Josep de
sa Talaia

EXPEDIENT
3751/2019
832/2019
2
2018/10264f
2018/8096f
X2018002228
(E0036/2018/000001)
2018/49
2019/946
GEST. 2691/19

OBJECTE
Servei de neteja dels edificis i dependències municipals
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Obres de drenatges 2018 – Fase 1
Obres de millora de voravies i asfalts de varis vials del terme municipal de Marratxí fase 2 (ampliada) 2018
Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
energètica de l’enllumenat públic de ses Salines i Port d’Addaia
Projecte de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença (fase 3)
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de ses Salines
Instal·lació de l’abalisament de les zones de bany a les platges del TM

INC_C078: En 1 expedient es dona una correspondència significativa entre el servei licitat i les
funcions reservades als funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la
qual cosa comporta un risc respecte al desenvolupament de la gestió economicofinancera de
l’entitat i el seu control (RJFALHN i art. 28 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Sóller

EXPEDIENT
1687/2018

OBJECTE
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri d’Hisenda,
d’acord amb la normativa vigent

13

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de sa Pobla.

14

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de sa Pobla.
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INC_C100: El patrocini té com a prestació un retorn publicitari (art. 22 de la LGPub), si bé el
contracte fiscalitzat n’inclou d’addicionals, com són el manteniment i la neteja dels camps de
futbol. L’Ajuntament fa una aportació econòmica en concepte de patrocini i cedeix l’ús dels
camps. Així, en aquest expedient es donen tres negocis jurídics vinculats: el patrocini, la cessió
d’ús i els serveis de manteniment i neteja, sense que es pugui concloure que el patrocini sigui la
prestació principal.
AJUNTAMENT
sa Pobla

EXPEDIENT
378/2019

OBJECTE
Patrocini club de futbol de tercera divisió del municipi per a la temporada 2019-2020 (juliol 2019 a juny 2020)

3. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació
INC_C022: En 25 expedients, la determinació del VEC no compleix els requisits establerts en la
LCSP, o bé el seu càlcul no s’ha justificat de forma correcta en la memòria (art. 101 i 116.4.d de
la LCSP).
−

INC_C022A: En 11 expedients, la determinació del VEC no compleix els requisits
establerts en la LCSP.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Campos
Ciutadella de
Menorca
Deià
Lloseta
Llubí
es Migjorn Gran

2019011
13594/2018

ses Salines
Santa Eugènia
Santa Maria del
Camí
Santanyí

−

278/2019
832/2019
2
ServE0051/2019/1
022/18
2019/946
3
2/2019
11/2019

OBJECTE
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Contracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de ses Salines
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Prestació servei escola d’estiu i menjador
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric per l’Ajuntament de Santanyí

INC_C022B: En 14 expedients, el càlcul del valor estimat no està correctament justificat
en la memòria.

AJUNTAMENT
Andratx
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Esporles
Inca
Maó
Muro
Petra
Porreres
Sant Lluís
Santa Eugènia

EXPEDIENT
162/2019
32/2018
410/2019
22/2018
1/2018
2
SOS2019/139
E0051201900
0001
3/2019
3/2019
98/2019
12/2019
4

OBJECTE
Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Servei inhumació i exhumació cementeris TM Andratx
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Serveis de consultoria i assistència tècnica d’assessorament i informació en matèria de medi ambient i activitats
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
Reforma, ampliació i Millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Suport al Departament d’Informàtica
Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Maó
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Organització dels concerts i esdeveniments diversos de les festes de Sant Roc 2019
Autorització de l’ús privatiu per a la instal·lació i explotació d’un quiosc desmuntable en el Pla de Sa Creu durant les
festes patronals i festes menors
Adquisició de la màquina agranadora per a poder millorar el servei de neteja i manteniment del municipi
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AJUNTAMENT
Sóller

EXPEDIENT
1687/2018

OBJECTE
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri d’Hisenda,
d’acord amb la normativa vigent

INC_C023: En 5 expedients, no consta el càlcul del VEC (art. 116.4.d de la LCSP).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Artà

2019/3013

Escorca
Esporles
Sóller
Valldemossa

01
1/2019
4357/2018
1358/2019

OBJECTE
Arrendament financer per al subministrament, instal·lació i manteniment de gespa artificial al Camp de futbol de ses
Pesqueres d’Artà
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Servei de missatgeria
Gestió del servei de suport psicosocial

INC_C062: En 1 expedient, el PBL que ha servit de referència per a licitar el contracte és erroni
i inclou partides que no formen part del pressupost d’execució de l’obra, com són els honoraris i
els projectes licitats prèviament per l’Ajuntament que conformen l’anomenat pressupost per a
coneixement de l’Administració i que, erròniament, l’entitat va considerar PBL.
AJUNTAMENT
Capdepera

EXPEDIENT
4639/2018

OBJECTE
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat

INC_C077: En 1 expedient no consta la forma en què s’ha determinat el VEC. Tampoc no consten
en el PCAP el VEC ni els conceptes que l’integren. A més, en l’expedient no queda acreditat que
el preu sigui adequat al de mercat, ni tampoc l’existència o no d’altres despeses inherents a
l’adquisició del bé. Tot i que s’ha aportat la valoració pericial del bé, el valor de la taxació és
inferior al preu d’adjudicació, i la dita valoració s’ha dut a terme amb posterioritat a l’adjudicació
del contracte.
AJUNTAMENT
Alaró

EXPEDIENT
1495/2019

OBJECTE
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places

INC_C079: Pel que fa a les vies públiques d’aplicació i la temporada, en 1 expedient s’han
detectat contradiccions entre els plecs del contracte i les ordenances reguladores de la taxa per
l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública. Cal destacar que
l’ordenança reguladora de la taxa que figura en els plecs ha estat modificada una vegada licitat
el contracte.
AJUNTAMENT
Campos

EXPEDIENT
2019011

OBJECTE
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes

INC_C094: En 1 expedient, si bé el VEC no supera els límits establerts per als contractes de
serveis subjectes a regulació harmonitzada, el termini d’execució que es preveu és d’un any,
sense possibilitat de pròrrogues. S’ha constatat que, un cop finalitzat el termini d’execució, el
servei s’ha continuat prestat sense cobertura contractual (art. 99.2 i 101.4 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Muro

EXPEDIENT
9-2019

OBJECTE
Servei de neteja dels edificis municipals de l’ajuntament
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INC_C098: En 1 expedient, el VEC que figura en els plecs és correcte però no el PBL, per la qual
cosa aquests s’haurien d’haver esmenat. La correcció de l’errada en el PBL no consta publicada
en la PLACSP, cosa que ha suposat que els licitadors hagin presentat ofertes considerant un
PBL calculat per a 4 anys, quan el contracte té una durada de 2 anys prorrogable per 2 anys
més. A més, aquesta incidència afecta l’import d’adjudicació que es correspon amb una durada
del contracte de 4 anys. 15
AJUNTAMENT
Sóller

EXPEDIENT
1687/2018

OBJECTE
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri d’Hisenda,
d’acord amb la normativa vigent

INC_C101: En 1 expedient, el plecs preveuen que el contracte es licitarà per 2 anys, prorrogable
2 anys més, tot i que el PBL s’ha determinat en funció dels 4 anys totals de durada del contracte,
i s’ha adjudicat atenent a aquest fet. A pesar que l’Ajuntament declara que hi ha una errada en
els plecs (que haurien d’establir 4 anys de contracte i no 2+2 de pròrroga), no consta que s’hagi
publicat cap rectificació ni diligència al respecte.
AJUNTAMENT
Sóller

EXPEDIENT
4357/2018

OBJECTE
Servei de missatgeria

4. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
INC_C001: En 6 expedients, l’òrgan de contractació no és competent per subscriure d’acord amb
el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP.
AJUNTAMENT
Alaior
Campanet
Capdepera
Ciutadella de Menorca
Eivissa

EXPEDIENT
5569/2018
1-2019
2-2019
4639/2018
13594/2018
4723/2018

OBJECTE
Autorització ocupació domini marítim terrestre per terceres persones de determinades instal·lacions temporals
Platges de Son Bou (Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2), temporada 2019-2020
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021

INC_C002: En 3 expedients no s’ha pogut determinar, amb la documentació obtinguda per
l’SCIB, la competència adequada de l’òrgan de contractació respecte de subscriure el contracta
d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP.
AJUNTAMENT
Lloret de Vistalegre
Muro
ses Salines

EXPEDIENT
439/2019
3/2019
022/18

OBJECTE
Adquisició de solar urbà per a ser destinat a aparcament públic municipal
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors

INC_C003: En 19 expedients no consta el certificat d’existència de crèdit, o bé la despesa
compromesa supera l’autoritzada (art. 116.3 de la LCSP i art 173 del TRLRHL).

15
Malgrat l’al·legació que ha presentat l’Ajuntament de Sóller, en la PLACSP figura una diligència en la qual es fa constar que s’ha detectat un
error material que afecta la clàusula 5a del PCAP i que es publiquen els plecs rectificats. La rectificació dels plecs no ha afectat el PBL.
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−

INC_C003A: En 18 expedients no consta el certificat d’existència de crèdit.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Alaró
Campanet

1495/2019
1-2019
2-2019

Capdepera

807/2019

Costitx
Escorca
Esporles
Llucmajor
Marratxí
Muro
Petra
ses Salines
Santa Eugènia
Valldemossa

−

OBJECTE

AOBRES 1/2019
AOBRES2/2019
01
1/2019
31/2018
2018/10264f
2018/8096f
3/2019
9-2019
4/2019
022/18
3
1358/2019
69/2019

Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat
C/ Molins
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la
línia aèria existent en la zona de Son Vadó
Pavimentació asfàltica del camí dels Horts, camí 84 i part del camí de Montuïri
Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Obres de demolició d’habitatge unifamiliar i execució de tancament al carrer Sant Miquel, 54
Obres de drenatges 2018 – Fase 1
Obres de millora de voravies i asfalts de varis vials del terme municipal de Marratxí fase 2 (ampliada) 2018
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Servei de neteja dels edificis municipals de l’ajuntament
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C003B: En 1 expedient, la despesa compromesa supera l’autoritzada.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Vilafranca de Bonany

03/2019

OBJECTE
Ampliació escoleta educació infantil Es Cucarells

INC_C004: En 21 expedients hi ha incidències relatives a l’informe preceptiu del secretari o dels
serveis jurídics relatiu a l’aprovació o, en el seu cas, a la modificació de l’expedient, o bé aquest
informe és posterior a la data d’aprovació o de modificació de l’expedient (apartat 8 de la
disposició addicional tercera de la LCSP).
−

INC_C004A: En 19 expedients no consta l’informe preceptiu del secretari o dels serveis
jurídics relatiu a l’aprovació o, en el seu cas, a la modificació de l’expedient.

AJUNTAMENT
Alaró
Costitx
Escorca
Lloseta

Mancor de la Vall
Muro
Petra
ses Salines

EXPEDIENT
1495/2019
AE 754 2018
AOBRES 1/2019
AOBRES2/2019
01
339/2018

832/2019
240/2019
306/2019
3/2019
9-2019
3/2019
4/2019
022/18

OBJECTE
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diurnes de 20 places
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Pavimentació asfàltica del Camí dels Horts, Camí 84 i part del Camí de MontuÏri
Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Assistència tècnica d’il·luminació, so, maquinària escènica i coordinació tècnica i de personal necessària per el
correcte desenvolupament de les diverses activitats escèniques, culturals i protocol·làries organitzades
directament per l’Ajuntament de Lloseta o en cooperació amb altres entitats en el Teatre Municipal i a altres
edificis de titularitat municipal
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
Embelliment i millora de l’Ajuntament Vell de Mancor de la Vall
Subministrament i substitució de l’enllumenat públic existent, per un nou enllumenat de tecnologia LED en
diversos carrers municipals
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Servei de neteja dels edificis municipals de l’ajuntament
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
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AJUNTAMENT
Santa Eugènia
Santanyí
Valldemossa

−

EXPEDIENT
2019/946
4
11/2019
20/2018
1358/2019

OBJECTE
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de ses Salines
Adquisició de la màquina agranadora per a poder millorar el servei de neteja i manteniment del municipi
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric per l’Ajuntament de Santanyí
Servei de gestió i manutenció del Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament
Gestió del servei de suport psicosocial

INC_C004B: En 2 expedients, l’informe preceptiu del secretari o dels serveis jurídics
relatiu a l’aprovació o, en el seu cas, a la modificació de l’expedient, és posterior a la data
d’aprovació d’aquest. 16

AJUNTAMENT
Campanet

EXPEDIENT
2-2019

Inca

SOS2019/139

OBJECTE
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Suport al Departament d’Informàtica

INC_C016: En 37 expedients no consta la declaració d’urgència o bé aquesta no està
degudament justificada. El fet de no constar-hi suposa una manca de planificació en l’inici de la
tramitació de l’expedient de contractació (art. 119.1 de la LCSP).
−

INC_C016A: En 8 expedients no consta la declaració d’urgència.

AJUNTAMENT
Deià
Llucmajor
Valldemossa

−

EXPEDIENT
278/2019
17/2019
1203/2019
1297/2019
1358/2019
618/2019
69/2019
886/2018

OBJECTE
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Servei de prevenció i control de plagues urbanes en el TM Llucmajor
Gestió del servei públic de l’escola de música i ball" de Valldemossa
Reforma 2ª fase casa consistorial de Valldemossa
Gestió del servei de suport psicosocial
Obres projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques a la biblioteca municipal
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa
Contractació de la gestió del servei socioeducatiu d’un educador/a de carrer

INC_C016B: En 29 expedients, la urgència no està degudament justificada.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

OBJECTE

Alaior

1240/2019

Alcúdia

306/2018
CN-25-2019

Autorització de l’explotació per part de terceres persones del balneari núm. 3 de la platja de Son Bou durant la
temporada turística 2019 i les seves pròrrogues
Piano de mitja coa a instal·lar en el convent de San Diego
Pòlissa d’assegurança de danys dels béns mobles i immobles que integren el patrimoni de l’Ajuntament d’Alcúdia
i els seus organismes autònoms i ens dependents
Organització i prestació del servei de personal docent a l’Escola Municipal de Música d’Algaida
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes
Servei públic de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Campos
Neteja i retirada de residus de les platges TM Campos
Renovació del paviment de la pista d’atletisme de la zona esportiva municipal “Es Figueral” de Capdepera
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Reforma d’un local d’ús indeterminat de l’Ajuntament de Capdepera
Servei de restauració i col·locació del bambolinó del Teatre des Born

Algaida
Campanet

655/2019
1-2019
2-2019

Campos

2019011
2019002
2019010
4184/2018
4639/2018
4847/2018
8117/2019

Capdepera

Ciutadella de
Menorca

16

En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament d’Inca ha manifestat que la incidència és deguda a un error material de transcripció de la data d’emissió
de l’informe jurídic.
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l’exercici 2019

AJUNTAMENT
es Mercadal
Escorca
Esporles
Manacor
Porreres
sa Pobla
Sant Antoni de
Portmany
Sant Lluís
Santa Margalida

EXPEDIENT

OBJECTE

E50/779/2019
01
1/2019
5
2019/37

Servei mixt d’instal·lació, manteniment i retirada de l’abalisament de les platges des Mercadal
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Concessió del servei de cementiri municipal
Autorització per a l’ús comú del domini públic local per instal·lar una barra desmuntable de bar durant un concert
a Porto Cristo que es celebrarà el 3 d’agost de 2019
Organització dels concerts i esdeveniments diversos de les festes de Sant Roc 2019
Rehabilitació paviment de llamborda d’un tram del carrer Lluc
Subministrament (en règim de lloguer), disseny, instal·lació-muntatge, conservació i desmuntatge de l’enllumenat
nadalenc de Sant Antoni de Portmany
Obres per a la remodelació de la Plaça Coixet
Autorització de l’ús privatiu per a la instal·lació i explotació d’un quiosc desmuntable en el Pla de Sa Creu durant
les festes patronals i festes menors
Execució de dues pistes de pàdel cobertes en el Poliesportiu Municipal de Sant Lluís
Projecte de renovació de l’herba del camp de futbol Antoni Quetglas Frontera a Santa Margalida, i projecte de
renovació de l’herba del camp de futbol de Can Picafort, del TM Santa Margalida
Renovació de les canonades de proveïment d’aigua potable i repavimentació al carrer Ramon Llull, Tàrbena, Son
Amanada, Xaló, de Molinot, des Puig, sa Mina, Jovent, Al Homaydi, i Pere Estelrich Fuster (tram fins al carrer de
la Pau)
Projectes de reforma i modernització de l’enllumenat públic en diversos carrers: Son Serra de Marina (Lot 1) Can
Picafort (Lot 2)
Adquisició de dos vehicles. Lot 1 vehicle destinat a la Brigada d’obres; Lot 2 vehicle destinat a la Policia Local
Adquisició d’un vehicle híbrid elèctric no endollable

98/2019
2755/2019
4520/2018
5040/2018
12/2019
4/2019
42/2019
43/2019
45/2019
46/2019
53/2019

INC_C017: En 23 expedients, la justificació de la urgència no correspon a una necessitat
inajornable o a raons d’interès públic (art. 119.1 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Alaior
Capdepera
Deià
es Mercadal
Escorca
Esporles
Palma

EXPEDIENT

OBJECTE

1240/2019

Autorització de l’explotació per part de terceres persones del balneari núm. 3 de la platja de Son Bou durant la
temporada turística 2019 i les seves pròrrogues
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Servei mixt d’instal·lació, manteniment i retirada de l’abalisament de les platges des Mercadal
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Concessió del servei de cementiri municipal
Subministrament de 250.000 paperetes en paper blanc per a cadascuna de les candidatures a regidors
/regidores per a les eleccions del pròxim dia 26 de maig de 2019
Serveis per a la programació, difusió, realització d’activitats de caràcter lúdic, festiu i sociocultural en els districtes
de Palma amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2020
Servei de seguretat i vigilància dels espectacles públics en les festes organitzades per la Regidoria de
Participació Ciutadana
Rehabilitació paviment de llamborda d’un tram del carrer Lluc
Obres per a la remodelació de la Plaça Coixet

4639/2018
278/2019
E50/779/2019
01
1/2019
5
2019-007-S
2019-059-A
2019-060-A

sa Pobla
Sant Antoni de
Portmany
Santa Margalida

2755/2019
5040/2018
42/2019
43/2019
45/2019

Valldemossa

46/2019
53/2019
1203/2019
1297/2019
1358/2019

Projecte de renovació de l’herba del camp de futbol Antoni Quetglas Frontera a Santa Margalida, i projecte de
renovació de l’herba del camp de futbol de Can Picafort, del TM Santa Margalida
Renovació de les canonades de proveïment d’aigua potable i repavimentació al carrer Ramon Llull, Tàrbena, Son
Amanada, Xaló, de Molinot, des Puig, sa Mina, Jovent, Al Homaydi, i Pere Estelrich Fuster (tram fins al carrer de
la Pau)
Projectes de reforma i modernització de l’enllumenat públic en diversos carrers: Son Serra de Marina (Lot 1) Can
Picafort (Lot 2)
Adquisició de dos vehicles. Lot 1 vehicle destinat a la Brigada d’obres; Lot 2 vehicle destinat a la Policia Local
Adquisició d’un vehicle híbrid elèctric no endollable
Gestió del servei públic de l’escola de música i "ball" de Valldemossa
Reforma 2ª fase casa consistorial de Valldemossa
Gestió del servei de suport psicosocial
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Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

EXPEDIENT
618/2019
69/2019
886/2018

OBJECTE
Obres projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques a la biblioteca municipal
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa
Contractació de la gestió del servei socioeducatiu d’un educador/a de carrer

INC_C018: En 1 expedient, la justificació de l’emergència no es correspon amb una necessitat
d’actuar de manera immediata per esdeveniments catastròfics o per atendre situacions que
suposin un greu perill a la defensa nacional o que l’afectin (art. 120.1 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Inca

EXPEDIENT
SUOSA2019/35

OBJECTE
Subministrament d’una bomba impulsora instal·lada al carrer Llubí

INC_C025: En 3 expedients tramitats per procediment obert simplificat no s’ha eximit els licitadors
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, cosa que pot condicionar
el compliment del principi de concurrència (art. 1 i 159.6 de la LCSP).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

OBJECTE

Consell
Llubí

05/2018
5

Sant Joan

1/2019

Pavimentació asfàltica del camí des Pont
Projecte d’il·luminació pública del sector Roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies
3i4
Transformació de part del recinte de Son Juny en pista de pàdel i pista de futbol 3x3

INC_C026: En 1 expedient, la categoria de la classificació exigida per acreditar la solvència dels
licitadors no es correspon amb la que, en funció de l’objecte del contracte, pertocaria. L’exigència
d’una classificació superior condiciona el compliment del principi de concurrència (art. 1 i 77 de
la LCSP).
AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT

OBJECTE

1/2019

Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I

INC_C027: En 1 expedient, l’òrgan de contractació ha exigit als licitadors la constitució de
garantia provisional, sense que consti en l’expedient la necessitat d’exigir-la (art. 106.1 de la
LCSP).
AJUNTAMENT
Eivissa

EXPEDIENT
4723/2018

OBJECTE
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021

INC_C029: En 70 expedients, la documentació publicada en el perfil de contractant, la qual ha
de ser allotjada en la PLACSP d’acord amb el que disposa l’article 347 de la LCSP, no és
completa i, per tant, no es compleixen els requisits d’informació mínima que disposa l’art. 63.3
de la LCSP. 17

17

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l’Ajuntament de Maó. Malgrat les al·legacions formulades, els ajuntaments des
Mercadal i sa Pobla no han publicat en la PLACSP l’informe sobre l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat; l’Ajuntament de Santa Maria del
Camí no ha publicat la memòria justificativa del contracte i el document d’aprovació de l’expedient, la identitat dels licitadors participants en el
procediment, les actes de la Mesa de contractació, l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, ni la resolució
d’adjudicació del contracte, i l’Ajuntament de Sóller no ha publicat la memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans ni el
document d’aprovació de l’expedient, tal com disposa l'art. 63.3 de la LCSP.
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Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
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AJUNTAMENT 18
Alaior

EXPEDIENT

OBJECTE

Autorització ocupació domini marítim terrestre per terceres persones de determinades instal·lacions temporals
Platges de Son Bou (Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2), temporada 2019-2020
Alaró
1495/2019
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
AE 754 2018
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Alcúdia
CN-03/2019
Centre d’educació infantil i primària Port d’Alcúdia
Algaida
655/2019
Organització i prestació del servei de personal docent a l’Escola Municipal de Música d’Algaida
Andratx
162/2019
Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Ariany
03/19
Creació de rutes cicloturístiques
Banyalbufar
410/2019
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Búger
1/2018
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
EGEC-2019-01 Adaptació i adequació de voravies per suprimir barreres arquitectòniques i construcció d’itineraris adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda
Bunyola
1595/2018
Serveis de recollida domiciliària de RSU del TM Bunyola
3734/2018
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Campanet
1-2019
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
2-2019
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Ciutadella de
13594/2018
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Menorca
3751/2019
Servei de neteja dels edificis i dependències municipals
Consell
01/2019
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri
05/2018
Pavimentació asfàltica del camí des Pont
Costitx
AOBRES 1/2019 Pavimentació asfàltica del camí dels Horts, camí 84 i part del camí de Montuïri
AOBRES2/2019 Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Deià
278/2019
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Eivissa
18639/2018
Projecte de condicionament de les voreres al Carrer Lleó
4723/2018
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021
Escorca
01
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Esporles
1/2019
Gestió del servei de suport psicosocial
2
Reforma, ampliació i Millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Ferreries
E0002/2/2018 Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana
E0002/4/2019 Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
Inca
OO2019/157
Execució del projecte de reforma de la Plaça Mallorca
SOS2019/139 Suport al Departament d’Informàtica
Lloret de Vistalegre
439/2019
Adquisició de solar urbà per a ser destinat a aparcament públic municipal
Lloseta
339/2018
Assistència tècnica d’il·luminació, so, maquinària escènica i coordinació tècnica i de personal necessària per el
correcte desenvolupament de les diverses activitats escèniques, culturals i protocol·làries organitzades
directament per l’Ajuntament de Lloseta o en cooperació amb altres entitats en el Teatre Municipal i a altres
edificis de titularitat municipal
832/2019
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
Llubí
5
Projecte d’il·luminació pública del sector roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies
3i4
2
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Mancor de la Vall
240/2019
Embelliment i millora de l’Ajuntament Vell de Mancor de la Vall
306/2019
Subministrament i substitució de l’enllumenat públic existent, per un nou enllumenat de tecnologia LED en
diversos carrers municipals
es Mercadal
X2018002228 Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
(E0036/2018/000 energètica de l’enllumenat públic de ses Salines i Port d’Addaia
001)
es Migjorn Gran
ObrMillora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major
E0003/2018/8
ServContracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
E0051/2019/1

18

5569/2018

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Maó.
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Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT 18
Montuïri

EXPEDIENT
POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3/2019
2019-024-A
3/2019
4/2019
4158/2018

Muro
Palma
Petra
sa Pobla
Pollença
ses Salines
Sant Josep de sa
Talaia
Santa Eugènia
Santa Eulària des
Riu
Santa Maria del
Camí
Santanyí
Selva

Sineu
Sóller
Valldemossa
Vilafranca de
Bonany

OBJECTE
Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic

Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Servei municipal d’educació d’adults (SMEA)
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred
4160/2018
Pavimentació asfàltica carrer Vaumera (Crestatx)
2018/49
Projecte de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença (fase 3)
Contractacio/201 Subministrament d’una furgoneta de cinc places 100% elèctrica per a l’àrea de serveis
9/26
022/18
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
GEST. 2691/19 Instal·lació de l’abalisament de les zones de bany a les platges del TM
GEST. 7334/18 Pavimentació i enllumenat públic al carrer Saragossa, Sitges i Manresa, Cala de Bou, Sant Agustí
3
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
4
Adquisició de la màquina agranadora per a poder millorar el servei de neteja i manteniment del municipi
EXP2018/01613 Millora d’infraestructures i de l’accessibilitat en carrer del Riu
5
EXP2018/01682 Rehabilitació i reforma d’un edifici destinat a usos socioculturals
3
1/2019
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I
2/2019
Prestació servei escola d’estiu i menjador
11/2019
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric per l’Ajuntament de Santanyí
20/2018
Servei de gestió i manutenció del Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament
78/2018
Obres de pavimentació i millora dels camins 34, 6, 29,82, 1, 23, 13, 60, 27, 53 i 38 del TM de Selva
98/2018
Millora de la qualitat de les infraestructures turístiques modificant els accessos d’entrada i sortida al nucli urbà de
Selva, incorporant una nova rotonda i actuant sobre l’actual camí d’accés al cementiri, millorant les xarxes de
subministraments
157/2019
Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou
1687/2018
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent
4357/2018
Servei de missatgeria
1358/2019
Gestió del servei de suport psicosocial
69/2019
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa
01/2019
Asfaltat de diversos vials i camins rurals del TM Vilafranca de Bonany
03/2019
Ampliació escoleta educació infantil Es Cucarells

INC_C030: En 1 expedient subjecte a regulació harmonitzada no consta la publicació de la
licitació en el DOUE (art. 135 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Sant Josep de sa
Talaia

EXPEDIENT
GEST. 2691/19

OBJECTE
Instal·lació de l’abalisament de les zones de bany a les platges del TM

INC_C031: En 44 expedients no consta la publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant o
bé aquesta s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert en l’art. 151.1 de la LCSP.
−

INC_C031A: En 21 expedients no consta la publicació de l’adjudicació en el perfil de
contractant.
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AJUNTAMENT
Alaró

OBJECTE

1495/2019
AE 754 2018
1/2018
1595/2018
3734/2018
1-2019
278/2019
01
E0002/2/2018
E0002/4/2019
339/2018

Búger
Bunyola
Campanet
Deià
Escorca
Ferreries
Lloseta

Llubí
Petra
Pollença
Santa Eugènia
Sineu
Valldemossa

−

EXPEDIENT

Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
Serveis de recollida domiciliària de RSU del TM Bunyola
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana
Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
Assistència tècnica d’il·luminació, so, maquinària escènica i coordinació tècnica i de personal necessària per el
correcte desenvolupament de les diverses activitats escèniques, culturals i protocol·làries organitzades
directament per l’Ajuntament de Lloseta o en cooperació amb altres entitats en el Teatre Municipal i a altres
edificis de titularitat municipal
5
Projecte d’il·luminació pública del sector roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies
3i4
2
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
3/2019
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
4/2019
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Contractació/201 Subministrament d’una furgoneta de cinc places 100% elèctrica per a l’àrea de serveis
9/26
3
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
4
Adquisició de la màquina agranadora per a poder millorar el servei de neteja i manteniment del municipi
157/2019
Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou
1358/2019
Gestió del servei de suport psicosocial
69/2019
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C031B: En 22 expedients, la publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant
s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert en l’art. 151.1 de la LCSP. 19

AJUNTAMENT
Alaior
Ariany
Artà
Capdepera
es Castell
Ciutadella de
Menorca
Costitx
Eivissa
Esporles
Felanitx
Lloret de Vistalegre

EXPEDIENT
5569/2018
7855/2017
03/19
1/19
2019/661
4639/2018
SERVEIS
01/2019
3751/2019
AOBRES 1/2019
AOBRES2/2019
4723/2018
1/2019
2
3633/2018
439/2019

OBJECTE
Autorització ocupació domini marítim terrestre per terceres persones de determinades instal·lacions temporals
Platges de Son Bou (Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2), temporada 2019-2020
Adquisició directa immoble per a ús cultural i social per a la joventut
Creació de rutes cicloturístiques
Reforç ferm de tram de camí de Son Reixach i tram de camí de Son Ribotet
Rehabilitació del mercat municipal d’Artà
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Servei de monitoratge per les activitats esportives municipals
Servei de neteja dels edificis i dependències municipals
Pavimentació asfàltica del camí dels Horts, camí 84 i part del camí de Montuïri
Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma, ampliació i Millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Autorització d’ocupació temporal de béns de domini públic marítim- terrestres mitjançant la instal·lació i
explotació de serveis de temporada a les platges de terme municipal de Felanitx (Illes Balears), que inclou la
neteja i servei de salvament
Adquisició de solar urbà per a ser destinat a aparcament públic municipal

19

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Maó. Pel que fa a l’Ajuntament de Felanitx, en la fase
d'al·legacions ha manifestat que, únicament, en el cas del lot 1 no s’ha complert el termini de quinze dies establert en l’article 151.1 de la LCSP.
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AJUNTAMENT
es Mercadal

Montuïri
Muro
Sóller

EXPEDIENT
E0245/2018/000
002
X2018002228
(E0036/2018/000
001)
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3/2019
9-2019
1687/2018
4357/2018

OBJECTE
Alienació diverses parcel·les Son Parc
Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
energètica de l’enllumenat públic de ses Salines i Port d’Addaia
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
Servei de neteja dels edificis municipals de l’ajuntament
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent
Servei de missatgeria

INC_C034: En 3 expedients no consta acreditada l’exclusió de licitadors per incompliment dels
requisits previs presentats o bé no s’han respectat les condicions per esmenar aquests
incompliments (art. 140 i 141 de la LCSP).
−

INC_C034A: En 1 expedient no consta acreditada l’exclusió de licitadors per
incompliment dels requisits previs presentats.

AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

−

EXPEDIENT

OBJECTE

1/2019

Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I

INC_C034B: En 2 expedients no s’han respectat les condicions per esmenar
l’incompliment dels requisits previs presentats pels licitadors.

AJUNTAMENT
Sant Antoni de
Portmany
Santa Eulària des
Riu

EXPEDIENT

OBJECTE

4304/2018

Subministrament i instal·lació de tendals per a crear zones d’ombra en els parcs municipals de plaça d’Espanya i
Can Coix
EXP2018/01682 Rehabilitació i reforma d’un edifici destinat a usos socioculturals
3

INC_C037: En 3 expedients tramitats per procediment obert o restringit, en els quals els criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor tenen una ponderació superior als criteris
avaluables de forma automàtica, s’ha prescindit de constituir un comitè d’experts per a dur a
terme la valoració de les ofertes (art. 146.2.a de la LCSP).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Capdepera

4639/2018
807/2019

Deià

278/2019

OBJECTE
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià

INC_C039: En 7 expedients, els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació no figuren
en l’anunci de licitació (art. 145.5 de la LCSP).
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

OBJECTE

Ariany

03/19

Creació de rutes cicloturístiques

Campanet

2-2019

Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
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AJUNTAMENT
Eivissa

EXPEDIENT
4723/2018

OBJECTE
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021

Llubí

2

Petra

3/2019

Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals

4/2019

Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra

sa Pobla

4158/2018

Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10

Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred

INC_C040: En 1 expedient, l’únic criteri d’adjudicació és el preu, tot i que correspon a una de les
tipologies que disposa l’art. 145.3 de la LCSP.
AJUNTAMENT
sa Pobla

EXPEDIENT
4158/2018

OBJECTE
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred

INC_C041: En 2 expedients, els criteris d’adjudicació no estan vinculats a l’objecte del contracte
(arts. 145.5.a i 145.6 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Campos
ses Salines

EXPEDIENT
2019011
2019/946

OBJECTE
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de ses Salines

INC_C042: En 9 expedients, la definició dels criteris d’adjudicació no permet determinar si
aquests estan vinculats a l’objecte del contracte (art. 145.6 de la LCSP). 20
AJUNTAMENT 21

EXPEDIENT

Banyalbufar
Campanet

410/2019
1-2019
2-2019

Consell
Escorca
Esporles

01/2019
01
1/2019
2
2
022/18

Llubí
ses Salines

OBJECTE
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma, ampliació i Millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors

INC_C043: En 28 expedients, la justificació dels criteris per adjudicar els contractes, o bé per
elegir el preu com l’únic criteri d’adjudicació, és insuficient i no permet assegurar que amb l’oferta
seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la prestació (arts. 116.4.c i 145
de la LCSP).
−

INC_C043A: En 24 expedients, és insuficient la justificació dels criteris que s’han
considerat per adjudicar els contractes i no permet assegurar que amb l’oferta
seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la prestació.

20

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l’Ajuntament de Felanitx.

21

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Felanitx.
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AJUNTAMENT
Alaró
Alcúdia
Algaida
Artà
Binissalem
Bunyola
Calvià
Campos
Capdepera
es Castell
Deià
Inca
Mancor de la
Vall
Maó
Muro
ses Salines
Sant Josep de
sa Talaia
Selva

−

EXPEDIENT

OBJECTE

AE 754 2018
CN-03/2019
CN-24/2019

Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Centre d’educació infantil i primària Port d’Alcúdia
Servei equip psicopedagògic d’orientació educativa als centres d’educació infantil i primària del municipi
d’Alcúdia.
Obres de rehabilitació de l’edifici de "Sa Peixateria"
Rehabilitació del mercat municipal d’Artà
Reforç de l’estructura de coberta, tancament i pavimentació pista del poliesportiu de Binissalem
Serveis de consultoria i assistència tècnica d’assessorament i informació en matèria de medi ambient i activitats
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Subministrament de dutxes adaptades a persones de mobilitat reduïda (PMR) per a les platges de Calvià
Projecte d’execució per a la construcció d’edifici destinat a Museu Arqueològic Puig de Sa Morisca, Santa Ponça
Obres d’asfaltat del camí de Can Corem
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó
Projecte de dotació i reforma de les infraestructures del nucli urbà Noria Riera

421/2019
2019/661
07/2018
22/2018
3734/2018
2019083
2019045
2019001
4639/2018
807/2019
OBMUN
10/2017
278/2019
OO2019/157
SOS2019/139
240/2019
306/2019

Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Execució del projecte de reforma de la Plaça Mallorca
Suport al Departament d’Informàtica
Embelliment i millora de l’Ajuntament Vell de Mancor de la Vall
Subministrament i substitució de l’enllumenat públic existent, per un nou enllumenat de tecnologia LED en
diversos carrers municipals
E005120190000 Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Maó
01
9-2019
Servei de neteja dels edificis municipals de l’ajuntament
2019/946
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de ses Salines
GEST. 2691/19 Instal·lació de l’abalisament de les zones de bany a les platges del TM
98/2018

Millora de la qualitat de les infraestructures turístiques modificant els accessos d’entrada i sortida al nucli urbà de
Selva, incorporant una nova rotonda i actuant sobre l’actual camí d’accés al cementiri, millorant les xarxes de
subministraments

INC_C043B: En 4 expedients, és insuficient la justificació d’elegir el preu com l’únic criteri
d’adjudicació.

AJUNTAMENT
es Mercadal
sa Pobla
Pollença
Sant Lluís

EXPEDIENT

OBJECTE

X2018002228 Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
(E0036/2018/000 energètica de l’enllumenat públic de ses Salines i Port d’Addaia
001)
4158/2018
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred
2018/49
Projecte de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença (fase 3)
36/2018
Obres d’un edifici municipal de serveis

INC_C044: En 59 expedients no consta la justificació dels criteris que s’han de considerar per
adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP).
AJUNTAMENT
Alaró
Algaida
Ariany
Banyalbufar
Búger

EXPEDIENT
1495/2019
655/2019
1/19
304/2019
410/2019
1/2018

OBJECTE
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
Organització i prestació del servei de personal docent a l’Escola Municipal de Música d’Algaida
Reforç ferm de tram de camí de Son Reixach i tram de camí de Son Ribotet
Subministrament i substitució enllumenat exterior públic
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT

OBJECTE

EGEC-2019-01

Campanet
Campos
Consell
Costitx
Eivissa
Escorca
Esporles
Felanitx
Ferreries
Lloseta

Llubí
Llucmajor
es Migjorn Gran

Montuïri

Muro
Petra
sa Pobla
ses Salines
Sant Joan
Sant Josep de sa
Talaia
Sant Llorenç des
Cardassar
Santa Eugènia
Santa Eulària des
Riu

Adaptació i adequació de voravies per suprimir barreres arquitectòniques i construcció d’itineraris adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda
1-2019
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
2-2019
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
2019011
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes
01/2019
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri
05/2018
Pavimentació asfàltica del camí des Pont
AOBRES 1/2019 Pavimentació asfàltica del camí dels Horts, camí 84 i part del camí de Montuïri
AOBRES2/2019 Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
18639/2018
Projecte de condicionament de les voreres al carrer Lleó
4723/2018
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021
01
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
1/2019
Gestió del servei de suport psicosocial
2
Reforma, ampliació i Millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
3633/2018
Autorització d’ocupació temporal de béns de domini públic marítim- terrestres mitjançant la instal·lació i
explotació de serveis de temporada a les platges de terme municipal de Felanitx (Illes Balears), que inclou la
neteja i servei de salvament
E0002/2/2018 Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana
E0002/4/2019 Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
339/2018
Assistència tècnica d’il·luminació, so, maquinària escènica i coordinació tècnica i de personal necessària per el
correcte desenvolupament de les diverses activitats escèniques, culturals i protocol·làries organitzades
directament per l’Ajuntament de Lloseta o en cooperació amb altres entitats en el Teatre Municipal i a altres
edificis de titularitat municipal
832/2019
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
5
Projecte d’il·luminació pública del sector roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies
3i4
2
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
31/2018
Obres de demolició d’habitatge unifamiliar i execució de tancament al carrer Sant Miquel, 54
7/2019
Gestió dels parcs verds, vigilància d’àrees d’aportació vigilades i recollida de residus voluminosos i restes de
poda del T.M. de Llucmajor
ObrMillora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major
E0003/2018/8
ServContracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
E0051/2019/1
POS 2018Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
19/conversió
arxiu
POS 2018Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
19/Vorevies i
enllumenat
3/2019
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
3/2019
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
4/2019
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
4160/2018
Pavimentació asfàltica carrer Vaumera (Crestatx)
022/18
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
1/2019
Transformació de part del recinte de Son Juny en pista de pàdel i pista de futbol 3x3
2CIM/2019
Il·luminació, climatització i supressió de barreres arquitectòniques a l’antiga Casa de Cultura
GEST. 7334/18 Pavimentació i enllumenat públic al carrer Saragossa, Sitges i Manresa, Cala de Bou, Sant Agustí
2018/2944

Connexió pista poliesportiva i soterrani existent, coberta i tancament de pista poliesportiva i interior dels vestuaris
de la pista poliesportiva de Sa Coma
2019/1802
Reparació i millora de les instal·lacions del camp de futbol Es Moleter
3
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
4
Adquisició de la màquina agranadora per a poder millorar el servei de neteja i manteniment del municipi
EXP2018/01613 Millora d’infraestructures i de l’accessibilitat en carrer del Riu
5
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AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT

OBJECTE

1/2019

Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I
Prestació servei escola d’estiu i menjador
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric per l’Ajuntament de Santanyí
Servei de gestió i manutenció del Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament
Obres de pavimentació i millora dels camins 34, 6, 29,82, 1, 23, 13, 60, 27, 53 i 38 del TM de Selva
Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent
Servei de missatgeria
Projecte bàsic i executiu de millora de les infraestructures urbanes i embelliment de carrers Pere Antoni Servera
15-40, Avinguda des Tren 1-14
Projecte de reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala Millor-Cala Bona entre els carrers des Comellar
Fondo i Mestral. Tram I
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa
Asfaltat de diversos vials i camins rurals del TM Vilafranca de Bonany
Ampliació escoleta educació infantil Es Cucarells

Selva
Sineu
Sóller

2/2019
11/2019
20/2018
78/2018
157/2019
1687/2018

Son Servera

4357/2018
156-2019

Santanyí

2963/2018
Valldemossa
Vilafranca de
Bonany

1358/2019
69/2019
01/2019
03/2019

INC_C045: En 12 expedients, els criteris d’adjudicació establerts conculquen algun dels principis
generals de la contractació, com són el d’igualtat, no-discriminació, transparència i
proporcionalitat, atès que confereixen a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada
(art. 1 i 145.5.b de la LCSP). 22
AJUNTAMENT 23
Campanet
Escorca
Llubí
es Migjorn Gran
Petra
Santa Eulària des
Riu
Santa Margalida
Santa Maria del
Camí
Sóller
Valldemossa

EXPEDIENT
1-2019
2-2019
01
2
ServE0051/2019/1
3/2019
4/2019
EXP2018/01682
3
13/2019
2/2019
1687/2018
1358/2019

OBJECTE
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Contracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Rehabilitació i reforma d’un edifici destinat a usos socioculturals
Organització i prestació del servei de personal docent de l’Escola Municipal de Música de Santa Margalida
Prestació servei escola d’estiu i menjador
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent
Gestió del servei de suport psicosocial

INC_C046: En 32 expedients, els criteris d’adjudicació establerts inclouen llindars de sacietat o
d’altre tipus; fórmules que es resolen atorgant tots els punts a un licitador i cap a la resta, o que
són excessivament complicades; o els criteris no van acompanyats d’especificacions que
22
Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Santa Maria del Camí. Malgrat l’al·legació formulada per
l’Ajuntament de Sóller, i pel que fa al criteri avaluable per un judici de valor, en l’informe de valoració de les ofertes s’han definit cinc blocs, que
no figuren en els plecs, els quals contenen diferents aspectes per valorar i la seva puntuació. Per garantir el compliment del principi de
transparència, s’haurien d’haver concretat en els plecs els subcriteris subjectius que han estat valorats per adjudicar el contracte.
23

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.
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permetin comprovar la informació que han presentat els licitadors de manera efectiva i, per tant,
no es pot avaluar si les ofertes compleixen aquests criteris. Aquests tipus de criteris limiten la
competència efectiva i afecten el principi de no-discriminació (art. 1 i 145.5.b i c de la LCSP).
−

INC_046A: En 26 expedients, els criteris d’adjudicació establerts inclouen llindars de
sacietat o d’altre tipus. 24

AJUNTAMENT 25

EXPEDIENT

Alaior

5569/2018

Andratx
Binissalem

32/2018
07/2018
22/2018
2019011
4639/2018
807/2019

Campos
Capdepera
es Castell

OBMUN
10/2017
01/2019
AOBRES 1/2019
AOBRES2/2019
4723/2018
1/2019
832/2019
2
2018/29

Consell
Costitx
Eivissa
Esporles
Lloseta
Llubí
Manacor

2019/03
Montuïri

POS 201819/conversio
archiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
2019-024-A
Contractacio/201
9/26
40/2019

Palma
Pollença
Porreres
Sant Joan
Sant Llorenç des
Cardassar
Santa Eugènia

−

1/2019
2CIM/2019
2018/2944
3

OBJECTE
Autorització ocupació domini marítim terrestre per terceres persones de determinades instal·lacions temporals
Platges de Son Bou (Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2), temporada 2019-2020
Servei inhumació i exhumació cementeris TM Andratx
Reforç de l’estructura de coberta, tancament i pavimentació pista del poliesportiu de Binissalem
Serveis de consultoria i assistència tècnica d’assessorament i informació en matèria de medi ambient i activitats
Concessió de l’operació de regulació d’estacionament a ses Covetes
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó
Projecte de dotació i reforma de les infraestructures del nucli urbà Noria Riera
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri
Pavimentació asfàltica del Camí dels Horts, Camí 84 i part del Camí de Montuïri
Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021
Gestió del servei de suport psicosocial
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Servei de neteja viària, recollida de residus solguts urbans, gestió dels centres de recollida i transport de residus
als centres de transferència i/o tractament
Servei d’assegurança de responsabilitat civil general (patrimonial i patronal) de l’Ajuntament de Manacor i els
seus Organismes autònoms
Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Servei municipal d’educació d’adults (SMEA)
Subministrament d’una furgoneta de cinc places 100% elèctrica per a l’àrea de serveis
Senyalització de rutes senderistes i per a cicloturismes per a donar a conèixer els elements etnològics de
Porreres que tenen relació amb la captació, distribució i aprofitament de l’aigua
Transformació de part del recinte de Son Juny en pista de pàdel i pista de futbol 3x3
Il·luminació, climatització i supressió de barreres arquitectòniques a l’antiga Casa de Cultura
Connexió pista poliesportiva i soterrani existent, coberta i tancament de pista poliesportiva i interior dels vestuaris
de la pista poliesportiva de Sa Coma
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub

INC_046B: En 8 expedients, els criteris d’adjudicació s’instrumenten mitjançant fórmules
excessivament complicades. 26

24
Paràgraf que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que han formulat els ajuntaments de Llucmajor, Santa Maria del Camí i
Sóller.
25

Quadre que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que han formulat els ajuntaments de Llucmajor i Sóller.

26

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que han formulat els ajuntaments de sa Pobla i Sóller.
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AJUNTAMENT 27
Campos
Llubí
es Migjorn Gran
Montuïri

Petra
sa Pobla

EXPEDIENT
2019001
2
ServE0051/2019/1
POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3/2019
4/2019
4158/2018

OBJECTE
Obres d’asfaltat del camí de Can Corem
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Contracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred

INC_C051: En 17 expedients tramitats per procediment negociat no consta que s’hagi dut a terme
el procés de negociació (art. 166.1 de la LCSP), o bé la descripció dels aspectes que s’han de
negociar no és suficientment precisa (art. 166.2 de la LCSP).
−

INC_C051A: En 12 expedients no consta que s’hagi dut a terme el procés de negociació.

AJUNTAMENT
Calvià

Eivissa
Sant Antoni de
Portmany
Santa Eulària des
Riu

−

EXPEDIENT
2018099
2019006
2019020
2019027
2019030
2019031
2019044
2019075
13437/2019
4637/2019
5159/2018

Obres de canvi de pavimentació de la pista d’atletisme de Magaluf
Patrocini dels tornejos de Tennis ITF-U14-12 desenvolupats en el municipi de Calvià
Arrendament de local per ubicar l’Associació de la Tercera Edat de Calvià
Patrocini IV Torneig Santa Ponça Cup 209 desenvolupat en el municipi de Calvià
Patrocini del Mallorca Live Festival 2019
Patrocini VII Port Adriano Sup Race 2019 desenvolupat en el municipi de Calvià
Serveis per a la realització de la Festa de la Nit de Sant Joan a Santa Ponça i Palmanova per lots
Concert de Bisbal del programa de les Festes del Rei en Jaume 2019
Concert Carlos Baute el dia 5 d’agost a les Festes de la Terra 2019
Servei de l’obra El ejército de las tinieblas y criaturas de la noche al mercat medieval 2019
Contractació del sistema de control de temps i d’un quadre de comandament totalment integrat amb la solució
GINPIX7 i els serveis de configuració, instal·lació i formació necessaris per a la seva posada en marxa
EXP2019/01045 Adquisició dos vehicles patrullers Policia Local de Santa Eulària des Riu
2

INC_C051B: En 5 expedients, la descripció dels aspectes que s’han de negociar no és
suficientment precisa.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Alcúdia

CN19/2019

Andratx

9457/2019

Felanitx

1479/2019
1530/2019
69/2019

Valldemossa

27

OBJECTE

OBJECTE
Patrocini publicitari per a la promoció del municipi d’Alcúdia de l’esdeveniment esportiu de triatló denominat
IRONMAN 70.3 dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023
Organització i assistència tècnica de la meta de l’etapa Trofeu Andratx corresponent a la XXIX Platja de Palma
Challenge ciclista Mallorca, prevista la seva celebració entre els dies 1 i 3 de febrer de 2020
Contractació d’una actuació musical durant les festes de Sant Agustí 2019 (24 d’agost)
Contractació d’una actuació musical durant les festes de Sant Agustí 2019 (31 d’agost)
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que han formulat els ajuntaments de sa Pobla i Sóller.
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INC_C052: En 6 expedients tramitats per procediment negociat no consten els avantatges que
s’han obtingut del procés de negociació que s’ha dut a terme (art. 169.6 de la LCSP). 28
AJUNTAMENT
29

Calvià

Inca
Felanitx
Pollença
Sóller

EXPEDIENT

OBJECTE

2019016
2019023

Subministrament d’aglomerat asfàltic per "l’apedaçament" de les vies públiques del T.M de Calvià
Obres de millora de l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda al centre social i cultural del
Passeig Illetes
2019063
Contracte de lloguer de dos solars per a aparcament públic a Calvià Vila (per lots)
SPNS2019/210
Serveis de manteniment de dues llicències de Microstation
1479/2019
Contractació d’una actuació musical durant les festes de Sant Agustí 2019 (24 d’agost)
1530/2019
Contractació d’una actuació musical durant les festes de Sant Agustí 2019 (31 d’agost)
Contractació/2019 Actuació artística de la London Philarmonic Orchestra
/7
2571/2019
Subministrament de combustible per als vehicles de la policia local

INC_C060: En 1 expedient de contractació tramitat per procediment restringit no consten, entre
d’altres, els aspectes següents: els criteris per seleccionar candidats, el nombre de sol·licituds
de participació rebudes i el contingut de les invitacions efectuades (art. 160-165 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Escorca

EXPEDIENT
01

OBJECTE
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques

INC_C064: En 1 expedient, la durada del contracte supera el termini màxim de quatre anys
establert per a les autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada a les platges (art. 52.4
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i art. 113.3 del Reglament que la desplega). En
qualsevol cas, el termini d’explotació per tercers no pot excedir el termini de l’autorització
atorgada a l’Ajuntament.
AJUNTAMENT
Andratx

EXPEDIENT
162/2019

OBJECTE
Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021

INC_C065: En 1 expedient, les dades identificatives del contractista que ha resultat adjudicatari
publicades en la PLACSP no coincideixen amb les que consten en l’acord d’adjudicació i en el
document de formalització del contracte.
AJUNTAMENT
Andratx

EXPEDIENT
32/2018

OBJECTE
Servei inhumació i exhumació cementeris TM Andratx

INC_C067: En 1 expedient, no consta l’acord motivat de la Batllia d’avocació de la competència
en matèria de contractació delegada a favor de la Junta de Govern Local (art. 40 de la LRJSP).
AJUNTAMENT
Capdepera

EXPEDIENT
807/2019

OBJECTE
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó

28

Paràgraf que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Calvià.

29

Quadre que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Calvià.
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INC_C068: En 1 expedient, tramitat per procediment negociat, no consten els PCAP i, per tant,
no s’hi determinen, entre d’altres, els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació (art.
166.2 de la LCSP). 30
AJUNTAMENT 31
Calvià

EXPEDIENT
2019063

OBJECTE
Contracte de lloguer de dos solars per a aparcament públic a Calvià Vila (per lots)

INC_C071: En 11 expedients, l’informe jurídic preceptiu emès en el procediment de contractació
és merament descriptiu, i no conté un pronunciament crític, favorable o desfavorable, sobre
l’adequació de la proposta a la normativa aplicable.
AJUNTAMENT
Andratx
Ferreries
Santa Eugènia
Santa Eulària des
Riu
Santa Maria del
Camí
Sineu
Valldemossa

EXPEDIENT
162/2019
32/2018
E0002/2/2018
E0002/4/2019
3
EXP2018/01613
5
EXP2018/01682
3
1/2019
2/2019
157/2019
69/2019

OBJECTE
Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Servei inhumació i exhumació cementeris TM Andratx
Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana
Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Millora d’infraestructures i de l’accessibilitat en carrer del Riu
Rehabilitació i reforma d’un edifici destinat a usos socioculturals
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I
Prestació servei escola d’estiu i menjador
Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C072: En 2 expedients tramitats per procediment negociat sense publicitat no consta
justificat que el licitador, al qual s’ha sol·licitat una oferta, sigui l’únic que, de forma exclusiva i
excloent, pot donar resposta a la necessitat artística que es pretén satisfer (art. 168.a.2 de la
LCSP). 32
AJUNTAMENT 33
Calvià

EXPEDIENT
2019044
4637/2019

OBJECTE
Serveis per a la realització de la Festa de la Nit de Sant Joan a Santa Ponça i Palmanova per lots
Servei de l’obra El ejército de las tinieblas y criaturas de la noche al mercat medieval 2019

INC_C074: En 1 expedient, la PLACSP informa que el contracte s’ha tramitat pel procediment
negociat sense publicitat. De la revisió de l’expedient es desprèn que l’òrgan de contractació ha
dut a terme una adjudicació directa, en aplicació de l’art. 124.1 de la LPAP, de conformitat amb
l’informe jurídic de l’Ajuntament i d’acord amb la naturalesa privada del contracte d’arrendament
de béns immobles.
AJUNTAMENT
Campos

EXPEDIENT
2019023

OBJECTE
Adquisició d’un solar per a l’ampliació del centre de salut Xaloc de Campos

30

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Calvià.

31

Quadre modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Calvià.

32

Paràgraf que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Felanitx.

33

Quadre que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Felanitx.
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INC_C075: En 2 expedients, la classificació exigida en els PCAP s’ha modificat durant la fase de
licitació, sense que s’hagi ampliat el termini per a presentar ofertes, la qual cosa pot suposar una
limitació al principi de concurrència (art. 1, 122.1 i 136 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Capdepera

EXPEDIENT
4639/2018
807/2019

OBJECTE
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó

INC_C076: En 1 expedient tramitat per procediment restringit, l’òrgan de contractació no ha
establert els criteris objectius de solvència, d’entre els assenyalats en els art. 87-91 de la LCSP,
amb caràcter previ a l’anunci de licitació, en funció dels quals s’haurien d’haver elegit els
candidats per convidar per a presentar proposicions (art. 162 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Escorca

EXPEDIENT
01

OBJECTE
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques

INC_C080: En 1 expedient corresponent a un contracte privat que té per objecte la compravenda
d’un immoble, malgrat que és un negoci exclòs de l’àmbit d’aplicació de la LCSP, que és per la
legislació patrimonial i que s’ha realitzat una adjudicació directa per tractar-se d’un bé amb una
especial idoneïtat, l’Ajuntament no ha complert els requisits de publicitat de l’art. 26 de la LCSP,
ni els de l’art. 135.3 de la LMRLIB, que regula les adquisicions de béns immobles.
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Lloret de Vistalegre

379/2018

OBJECTE
Adquisició de la finca de Ca na Fustera

INC_C081: En 2 expedients, les ofertes presentades es poden considerar anormalment baixes,
sense s’hagi dut a terme el procediment que requereix l’art. 149 de la LCSP.
AJUNTAMENT
Campanet
Llubí

EXPEDIENT

OBJECTE

1-2019
5

Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Projecte d’il·luminació pública del sector Roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies
3i4

INC_C082: En 3 expedients, els criteris d’adjudicació o bé la ponderació prevista en els plecs no
coincideixen amb els que, finalment, l’òrgan de contractació ha valorat. Tant els criteris de
valoració com la seva ponderació són elements que els licitadors tenen en compte en el moment
de presentar les ofertes, per la qual cosa aquestes discrepàncies afecten, com a mínim, el
compliment dels principis de concurrència i de transparència que estableix l’art. 1 de la LCSP.
AJUNTAMENT
Banyalbufar
Escorca
Porreres

EXPEDIENT
304/2019
01
98/2019

OBJECTE
Subministrament i substitució enllumenat exterior públic
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Organització dels concerts i esdeveniments diversos de les festes de Sant Roc 2019

INC_C083: En 7 expedients, la ponderació de la reducció del termini d’execució com a criteri
d’adjudicació ha estat determinant per adjudicar el contracte. S’ha constatat que el termini ofert
s’ha incomplert, sense que l’entitat local hagi justificat el motiu d’aquest incompliment, o que
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l’incompliment quedi justificat per la suspensió de l’execució de l’obra acordada conforme al que
disposa la LCSP. 34
AJUNTAMENT

EXPEDIENT

OBJECTE

Alaró

AE 754 2018

Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal

Montuïri

POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3

Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal

Santa Eugènia
Santa Maria del
Camí

1/2019

Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I

Sineu

157/2019

Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou

Valldemossa

69/2019

Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C085: En 2 expedients, la fórmula relativa al preu assigna 25 punts sobre un total de 40 a
cada licitador pel sol fet de presentar una proposició, per la qual cosa només es reparteixen 15
punts. La ponderació entre els criteris avaluables mitjançant fórmules i els sotmesos a un judici
de valor queda desvirtuada, amb un pes de 46,67 % i 53,33 %, respectivament, per la qual cosa
hauria estat necessari comptar amb un comitè d’experts. Un informe de la Intervenció de
l’Ajuntament recull aquest fet per a futures licitacions (art. 146.2.a de la LCSP).
AJUNTAMENT
Capdepera

EXPEDIENT
4639/2018
807/2019

OBJECTE
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó

INC_C087: En 1 expedient s’ha detectat l’existència d’una possible vinculació empresarial entre
set dels quinze licitadors que han presentat ofertes, els quals han resultat adjudicataris de quatre
dels cinc lots objecte de licitació. Els plecs que regeixen aquesta contractació determinen que
els licitadors poden ser adjudicataris, com a màxim, de dos lots. En aquest cas, la Mesa de
Contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació hauria d’haver sol·licitat el pronunciament
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, tal com disposen els articles 132.3 i
150.1 de la LCSP.
AJUNTAMENT
Eivissa

EXPEDIENT
4723/2018

OBJECTE
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021

INC_C089: En 1 expedient, els criteris d’adjudicació valoren fins a vuit punts l’experiència del
director, tot i que, d’acord amb el que disposa la clàusula 4.2 del PPT, aquesta figura només es
dona en el cas que el servei es faci a través d’una empresa adjudicatària. Així, altres licitadors,
com pugui ésser el cas d’un professional autònom i independent, obtindrien zero punts en aquest
criteri, cosa que contravé el respecte dels criteris d’adjudicació als principis d’igualtat i nodiscriminació que disposa l’article 145.5.b de la LCSP.
34
Malgrat que, en l’al·legació formulada, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí indica els motius pels quals no s’han complert els terminis
d’execució, l’òrgan de contractació hauria d’haver seguit el procediment establert en l’art. 195.2 de la LCSP.
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AJUNTAMENT
Banyalbufar

EXPEDIENT
410/2019

OBJECTE
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

INC_C096: En 1 expedient s’ha establert com a únic criteri d’adjudicació una millora que
consisteix a executar un major nombre d’unitats anàlogues a les de l’objecte principal, tot i que
no es determina on s’han de dur a terme aquestes millores. La Llei de contractes estableix que,
quan s’utilitza un únic criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar relacionat amb els costs, en termes
de preu o de rendibilitat, fet que no es dona en aquest cas. Si les millores com són l’únic criteri,
no es pot considerar que tinguin un caràcter residual o accessori en la valoració de les ofertes,
ni que estiguin vinculades a l’objecte principal del contracte, el qual es veu ampliat i alterat (art.
146.1 i 145.7 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Vilafranca de
Bonany

EXPEDIENT
01/2019

OBJECTE
Asfaltat de diversos vials i camins rurals del TM Vilafranca de Bonany

INC_C102: En 1 expedient, el preu d’adjudicació publicat en la PLACSP és el d’adjudicació, al
tipus, minvat en la valoració de les millores gratuïtes que ha ofert el licitador. Segons consta en
els certificats, el preu finalment abonat al contractista es correspon amb l’import d’adjudicació, al
tipus (art. 102 de la LCSP).
AJUNTAMENT
sa Pobla

EXPEDIENT
4158/2018

OBJECTE
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred

INC_C104: En 1 expedient, les millores no tenen assignada una puntuació específica, sinó que
el seu import minva l’oferta que ha presentat el licitador i computa com a major baixa. Així
instrumentades, no es pot considerar que aquestes millores compleixen els requisits establerts
en l’article 145.7 de la LCSP.
AJUNTAMENT
sa Pobla

EXPEDIENT
4158/2018

OBJECTE
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred

INC_C105: En 1 expedient, les millores que han ofert els licitadors han estat determinants per
adjudicar el contracte. Tot i que l’Ajuntament ha recepcionat l’obra de conformitat, no s’ha
obtingut una relació valorada de les millores executades, ni se n’ha pogut constatar l’execució.
AJUNTAMENT
sa Pobla

EXPEDIENT
4158/2018

OBJECTE
Pavimentació i renovació de conduccions d’abastament d’aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
Lluna, Palou i Fred

INC_C106: En 2 expedients, segons la informació que consta en l’annex XVI del PCAP, la
composició de la Mesa de Contractació és de 6 persones (el president, 4 vocals i la secretària),
de les quals 4 són membres electes de la corporació. Per tant, s’ha superat el límit d’un terç del
total dels membres electes establert en l’apartat setè de la disposició addicional segona de la
LCSP.
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AJUNTAMENT
Valldemossa

EXPEDIENT
1358/2019
69/2019

OBJECTE
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C107: En 1 expedient, si bé en l’anunci de licitació i en el document descriptiu consten els
criteris i els requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o
professional, tal com disposen els articles 75 i 78 del TRLCSP, no s’han fixat els criteris en termes
de grup o subgrup de classificació i de categoria mínima, i s’ha incomplert així el que disposa
l’article 65.1.b del TRLCSP.
AJUNTAMENT
Palma

EXPEDIENT
2017-026-A

OBJECTE
Serveis tecnològics de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma

INC_C109: En 1 expedient, l’exigència del pagament d’una taxa per a poder participar en la
licitació vulnera els principis que regeixen la contractació pública, com són el principi de llibertat
d’accés a les licitacions, el de no-discriminació i igualtat de tracte, i la salvaguarda de la lliure
competència (art. 1 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
1/2019

OBJECTE
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I

INC_C110: En 1 expedient tramitat per procediment obert simplificat abreujat, en els plecs figura
com a criteri d’adjudicació subjectiu el «Projecte tècnic», la qual cosa contravé l’art. 159 de la
LCSP, atès que en el procediment obert simplificat abreujat els únics criteris d’adjudicació
admesos són els quantificables mitjançant fórmules.
AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
2/2019

OBJECTE
Prestació servei escola d’estiu i menjador

INC_C111: En 1 expedient s’han establert dos criteris d’adjudicació: les millores i la reducció del
termini d’execució, amb una ponderació del 60 % i del 40 %, respectivament. D’acord amb el que
disposa el darrer paràgraf de l’art. 145.2 de la LCSP, els criteris qualitatius han d’anar
acompanyats d’un criteri relacionat amb els costos, el qual, a elecció de l’òrgan de contractació,
pot ser el preu o un plantejament basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat de
conformitat amb el que disposa l’art. 148 de la LCSP.
AJUNTAMENT
Santa Eugènia

EXPEDIENT
3

OBJECTE
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub

INC_C114: En 2 expedients, en la PLACSP consta que el contracte s’ha tramitat pel procediment
negociat sense publicitat. De la revisió dels expedients es desprèn que l’òrgan de contractació,
d’acord amb la naturalesa privada del contracte d’arrendament de béns immobles i de conformitat
amb l’informe jurídic de l’Ajuntament, ha dut a terme una adjudicació directa, en aplicació de l’art.
124.1 de la LPAP.
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AJUNTAMENT
Eivissa
Inca

EXPEDIENT
1984/2019
VA2019/948

OBJECTE
Arrendament solar privat (barri Can Misses polígon 10 del PGOU), per destí com a estacionament públic
Arrendament de les instal·lacions esportives cobertes del pavelló poliesportiu La Salle

INC_C116: En 4 expedients, el criteri d’adjudicació «millores» no està degudament especificat.
En l’expedient no consten els requisits, els límits, les modalitats ni les característiques de les
millores, així com tampoc la seva vinculació necessària a l’objecte del contracte (art. 145.7 de la
LCSP).
AJUNTAMENT
Escorca
es Migjorn Gran
Santa Eugènia
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
01
ObrE0003/2018/8
3
1/2019

OBJECTE
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I

INC_C119: En 1 expedient, els plecs que regeixen el contracte no estableixen els paràmetres
objectius per a poder identificar les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, malgrat s’ha
utilitzat una pluralitat de criteris d’adjudicació (art. 149.4 de la LCSP). 35
AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
2/2019

OBJECTE
Prestació servei escola d’estiu i menjador

INC_C122: En 1 expedient, la documentació publicada en el perfil de contractant i en la PLACSP
no és coincident i, en cap cas, inclou la informació mínima que disposa l’article 53.2 del TRLCSP.
AJUNTAMENT
Palma

EXPEDIENT
2017-026-A

OBJECTE
Serveis tecnològics de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma

INC_C123: En 1 expedient, el termini de presentació de proposicions publicat en la PLACSP és
inferior als vint-i-sis dies que estableix l’art. 156.6 de la LCSP per als contractes de concessió de
serveis.
AJUNTAMENT
ses Salines

EXPEDIENT
022/18

OBJECTE
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors

INC_C124: En 1 expedient, la classificació exigida als licitadors no consta en l’anunci de licitació
ni en la resta de documentació publicada per l’Ajuntament, tot i que aquesta especificació resulta
indispensable per als contractes d’obres amb un VEC igual o superior a 500 milers d’euros (art.
77 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Llubí

35

EXPEDIENT
2

OBJECTE
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.
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INC_C126: En 1 expedient, la redacció del PCAP és ambigu. En aquest sentit, la Mesa de
Contractació ha acceptat la justificació de l’oferta d’un dels licitadors presumptament en baixa
anormal i ha valorat el criteri del preu amb la màxima puntuació, tal com també ha fet en el cas
del licitador següent no incurs en baixa anormal. Per tant, s’han puntuat igual ofertes que són
substancialment diferents.
AJUNTAMENT
Consell

EXPEDIENT
01/2019

OBJECTE
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri

5. Formalització del contracte
INC_C032: En 62 expedients no consta la publicació de la formalització del contracte en el perfil
de contractant o aquesta s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert en l’art. 154.1
de la LCSP.
−

INC_C032A: En 32 expedients no consta la publicació de la formalització del contracte
en el perfil de contractant.

AJUNTAMENT
Alaró
Búger
Bunyola
Campanet
Ciutadella de
Menorca
Deià
Escorca
Esporles

EXPEDIENT
1495/2019
AE 754 2018
1/2018
EGEC-2019-01
1595/2018
3734/2018
1-2019
2-2019
13594/2018

Lloseta

278/2019
01
1/2019
2
E0002/2/2018
E0002/4/2019
339/2018

Llubí

5

Mancor de la Vall

2
306/2019

Ferreries

es Migjorn Gran

Montuïri

Petra

ObrE0003/2018/8
ServE0051/2019/1
POS 201819/conversió
arxiu
POS 201819/Voravies i
enllumenat
3/2019

OBJECTE
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
Adaptació i adequació de voravies per suprimir barreres arquitectòniques i construcció d’itineraris adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda
Serveis de recollida domiciliària de RSU del TM Bunyola
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Gestió del servei de l’Escola de Música de Deià
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma, ampliació i millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana
Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
Assistència tècnica d’il·luminació, so, maquinària escènica i coordinació tècnica i de personal necessària per el
correcte desenvolupament de les diverses activitats escèniques, culturals i protocol·làries organitzades
directament per l’Ajuntament de Lloseta o en cooperació amb altres entitats en el Teatre Municipal i a altres
edificis de titularitat municipal
Projecte d’il·luminació pública del sector roca Llisa per a adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies
3i4
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Subministrament i substitució de l’enllumenat públic existent, per un nou enllumenat de tecnologia LED en
diversos carrers municipals
Millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major
Contracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
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AJUNTAMENT
Pollença
Santa Eugènia
Santa Maria del
Camí
Sineu
Valldemossa

−

AJUNTAMENT

Andratx
Ariany
Banyalbufar
Binissalem
Calvià
Ciutadella de
Menorca
Consell

Eivissa
Felanitx

OBJECTE
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Subministrament d’una furgoneta de cinc places 100% elèctrica per a l’àrea de serveis

157/2019
1358/2019
69/2019

Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Adquisició de la màquina agranadora per a poder millorar el servei de neteja i manteniment del municipi
Prestació servei escola d’estiu i menjador

INC_C032B: En 30 expedients, la publicació de la formalització del contracte en el perfil
del contractant s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art. 154.1 de
la LCSP. 36

Alaior

Costitx

EXPEDIENT
4/2019
Contractació/201
9/26
3
4
2/2019

EXPEDIENT
5569/2018
7855/2017
162/2019
1/19
410/2019
07/2018
22/2018
2019045
3751/2019
01/2019
05/2018
AOBRES 1/2019
AOBRES2/2019
4723/2018
3633/2018

OBJECTE
Autorització ocupació domini marítim terrestre per terceres persones de determinades instal·lacions temporals
Platges de Son Bou (Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2), temporada 2019-2020
Adquisició directa immoble per a ús cultural i social per a la joventut
Manteniment i explotació dels serveis de temporada al litoral TM Andratx 2019/2021
Reforç ferm de tram de camí de Son Reixach i tram de Camí de Son Ribotet
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Reforç de l’estructura de coberta, tancament i pavimentació pista del poliesportiu de Binissalem
Serveis de consultoria i assistència tècnica d’assessorament i informació en matèria de medi ambient i activitats
Projecte d’execució per a la construcció d’edifici destinat a Museu Arqueològic Puig de Sa Morisca, Santa Ponça
Servei de neteja dels edificis i dependències municipals
Urbanització i dotació de serveis de l’ampliació del cementiri
Pavimentació asfàltica del camí des Pont
Pavimentació asfàltica del camí dels Horts, camí 84 i part del camí de Montuïri
Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal

Autorització d’ocupació temporal de béns de domini públic marítim- terrestres mitjançant la instal·lació i
explotació de serveis de temporada a les platges de terme municipal de Felanitx (Illes Balears), que inclou la
neteja i servei de salvament
Inca
OO2019/157
Execució del projecte de reforma de la plaça Mallorca
SOS2019/139
Suport al Departament d’Informàtica
Lloret de Vistalegre 439/2019
Adquisició de solar urbà per a ser destinat a aparcament públic municipal
es Mercadal
X2018002228
Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
(E0036/2018/000 energètica de l’enllumenat públic de ses Salines i Port d’Addaia
001)
Muro
3/2019
Servei d’infermeria en la residència Reina Sofia de Muro
9-2019
Servei de neteja dels edificis municipals de l’ajuntament
ses Salines
022/18
Gestió del servei públic de centre de dia per a majors
2019/946
Asfaltat de carrers i camins públics al TM de ses Salines
Sant Joan
1/2019
Transformació de part del recinte de Son Juny en pista de pàdel i pista de futbol 3x3
Sant Lluís
36/2018
Obres d’un edifici municipal de serveis
Santa Margalida
13/2019
Organització i prestació del servei de personal docent de l’Escola Municipal de Música de Santa Margalida
42/2019
Projecte de renovació de l’herba del camp de futbol Antoni Quetglas Frontera a Santa Margalida, i projecte de
renovació de l’herba del camp de futbol de Can Picafort, del TM Santa Margalida
Sóller
1687/2018
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent

36

En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament de Felanitx ha manifestat que, únicament, en el cas del lot 1 no s’ha complert el termini de quinze dies
establert en l’article 154.1 de la LCSP.
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AJUNTAMENT
Son Servera

EXPEDIENT
4357/2018
2963/2018

OBJECTE
Servei de missatgeria
Projecte de reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala Millor-Cala Bona entre els carrers des Comellar
Fondo i Mestral. Tram I

INC_C033: En 48 expedients no consta la publicació del contracte formalitzat en el perfil de
contractant, o bé aquesta s’ha realitzat fora del termini establert en l’art. 154.1 de la LCSP.
AJUNTAMENT
Alaior
Alaró
Ariany
Banyalbufar
Búger
Bunyola
Campanet
es Castell
Ciutadella de
Menorca
Costitx
Eivissa
Escorca
Esporles
Ferreries
Inca
Lloseta

Llubí
Mancor de la Vall
es Mercadal
es Migjorn Gran

Montuïri

EXPEDIENT
5569/2018
7855/2017
1495/2019
AE 754 2018
1/19
410/2019
1/2018
EGEC-2019-01
1595/2018
3734/2018
1-2019
2-2019
OBMUN
10/2017
13594/2018
3751/2019

OBJECTE
Autorització ocupació domini marítim terrestre per terceres persones de determinades instal·lacions temporals
Platges de Son Bou (Lots 3 a 8) i Cala en Porter (Lots 1 i 2), temporada 2019-2020
Adquisició directa immoble per a ús cultural i social per a la joventut
Concurs per a la compra d’un solar per ubicar el centre d’estances diürnes de 20 places
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Reforç ferm de tram de Camí de Son Reixach i tram de Camí de Son Ribotet
Gestió del servei Socioeducatiu infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.
Explotació del bar restaurant Can Dometo a Búger
Adaptació i adequació de voravies per suprimir barreres arquitectòniques i construcció d’itineraris adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda
Serveis de recollida domiciliària de RSU del TM Bunyola
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola
Renovació del primer tram de la canonada general de subministrament d’aigua potable
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Projecte de dotació i reforma de les infraestructures del nucli urbà Noria Riera
Concessió de servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
Servei de neteja dels edificis i dependències municipals

AOBRES 1/2019
AOBRES2/2019
4723/2018
01
1/2019
2
E0002/2/2018
E0002/4/2019
OO2019/157
SOS2019/139
339/2018

Pavimentació asfàltica del Camí dels Horts, Camí 84 i part del Camí de Montuïri
Supressió de barreres arquitectòniques a diversos edificis i equipaments de titularitat municipal
Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d’Eivissa, anys 2018-2021
Reforma i ampliació Casa Consistorial (fase II), accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques
Gestió del servei de suport psicosocial
Reforma, ampliació i Millora de la accessibilitat a l’Escola de Música i Dansa
Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana
Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
Execució del projecte de reforma de la plaça Mallorca
Suport al Departament d’Informàtica
Assistència tècnica d’il·luminació, so, maquinària escènica i coordinació tècnica i de personal necessària per el
correcte desenvolupament de les diverses activitats escèniques, culturals i protocol·làries organitzades
directament per l’Ajuntament de Lloseta o en cooperació amb altres entitats en el Teatre Municipal i a altres
edificis de titularitat municipal
832/2019
Adquisició i instal·lació de lluminàries exteriors tipus LED a diversos carrers del municipi
2
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
306/2019
Subministrament i substitució de l’enllumenat públic existent, per un nou enllumenat de tecnologia LED en
diversos carrers municipals
X2018002228
Execució de les actuacions contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
(E0036/2018/000 energètica de l’enllumenat públic de ses Salines i Port d’Addaia
001)
ObrMillora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major
E0003/2018/8
ServContracte de serveis Escola de Música des Migjorn Gran
E0051/2019/1
POS 2018Reforma parcial conversió de cuina en arxiu municipal
19/conversió
arxiu
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AJUNTAMENT

Palma
Petra
Sant Antoni de
Portmany
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
POS 201819/Voravies i
enllumenat
2019-024-A
3/2019
4/2019
4304/2018
36/2018
3
1/2019

Sineu
Sóller

2/2019
11/2019
20/2018
157/2019
1687/2018

Son Servera

2963/2018

Valldemossa

69/2019

Santanyí

OBJECTE
Reforma parcial renovació voravies i enllumenat públic
Servei municipal d’educació d’adults (SMEA)
Redacció de projecte i execució del parc infantil al costat de l’edifici de les oficines municipals
Projecte d’aparcament municipal a l’aire lliure en el TM Petra
Subministrament i instal·lació de tendals per a crear zones d’ombra en els parcs municipals de Plaça d’Espanya i
Can Coix
Obres d’un edifici municipal de serveis
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I
Prestació servei escola d’estiu i menjador
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric per l’Ajuntament de Santanyí
Servei de gestió i manutenció del Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament
Obres d’urbanització de la plaça de s’Alou
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent
Projecte de reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala Millor-Cala Bona entre els carrers des Comellar
Fondo i Mestral. Tram I
Reforma i ampliació de la coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa

INC_C086: En 1 expedient, el contracte, que no és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, s’ha formalitzat superant àmpliament el termini de quinze dies establert en l’art. 153
de la LCSP.
AJUNTAMENT
Ferreries

EXPEDIENT
E0002/2/2018

OBJECTE
Execució obres de protecció de despreniments del penya-segat de Cala Galdana

INC_C108: En 1 expedient, l’anunci de formalització del contracte s’ha publicat en la PLACSP i
en el BOE superant el termini establert de 48 dies, però no en consta la publicació en el DOUE,
que és preceptiva d’acord amb el que disposa l’article 154.2 del TRLCSP. En qualsevol cas, no
s’ha publicat el contracte formalitzat en cap de les plataformes electròniques.
AJUNTAMENT
Palma

EXPEDIENT
2017-026-A

OBJECTE
Serveis tecnològics de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma

6. Execució i modificació del contracte
INC_C047: En 12 expedients tramitats per urgència, l’inici de l’execució de les prestacions ha
superat el termini d’un mes a comptar des de la data de la formalització del contracte o bé no
consta la informació suficient per a poder determinar-ne el compliment per a la totalitat del
contracte o per executar algun dels lots (art. 119.2.c de la LCSP).
−

INC_C047A: En 7 expedients tramitats per urgència, l’inici de l’execució de les
prestacions ha superat el termini d’un mes a comptar des de la data de la formalització
del contracte.

AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Campanet

2-2019

Capdepera

4639/2018

OBJECTE
Pavimentació i modificacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat C/
Molins
Obra de dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
807/2019

Ferreries
es Migjorn Gran
Valldemossa

−

E0002/2/2019
E0002/4/2019
ObrE0003/2018/8
1297/2019

OBJECTE
Implantació de línia subterrània de mitjana tensió des de la Subestació Capdepera fins a entroncar amb la línia
aèria existent en la zona de Son Vadó
Adequació de local en planta baixa per a dependències de la policia municipal, (PIC-2019)
Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries
Millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major
Reforma 2ª fase casa consistorial de Valldemossa

INC_C047B: En 5 expedients tramitats per urgència no consta la informació suficient per
a poder determinar que l’inici de l’execució de les prestacions no ha superat el termini
d’un mes a comptar des de la data de la formalització del contracte.

AJUNTAMENT
Ciutadella de
Menorca
es Migjorn Gran
Palma
Valldemossa

EXPEDIENT
8117/2019

OBJECTE
Servei de restauració i col·locació del bambolinó del Teatre des Born

Obr-E003/2/2019 Canvi de lluminàries existents per altres de tecnologia LED
2019-060-A
Servei de seguretat i vigilància dels espectacles públics en les festes organitzades per la Regidoria de
Participació Ciutadana
618/2019
Obres projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques a la biblioteca municipal
886/2018
Contractació de la gestió del servei socioeducatiu d’un educador/a de carrer

INC_C063: En 1 expedient, no s’ha executat el contracte en termini, sense que hi consti si les
causes són o no imputables al contractista o que l’Administració hagi tramitat una pròrroga (art.
193 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Bunyola

EXPEDIENT
3734/2018

OBJECTE
Obres de renovació i millora dels carrers Pare Colom Franciscà i Nunyo Sanç de Bunyola

INC_C066: En 1 expedient, l’òrgan de contractació ha imposat penalitats al contractista que han
estat enregistrades com a menor obligació reconeguda, amb la qual cosa ha incomplert el principi
comptable de no-compensació. Les dites penalitats s’haurien d’haver fet efectives mitjançant un
descompte de les quantitats per abonar al contractista o bé sobre la garantia constituïda (art.
194.2 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Manacor

EXPEDIENT
2018/29

OBJECTE
Servei de neteja viària, recollida de residus solguts urbans, gestió dels centres de recollida i transport de residus
als centres de transferència i/o tractament

INC_C084: En 2 expedients, s’han produït de fet modificacions en el contracte sense atendre els
supòsits que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP.
AJUNTAMENT
Alaró
Santa Eulàlia des
Riu

EXPEDIENT
AE 754 2018
EXP2018/01682
3

OBJECTE
Instal·lació de gespa artificial, sanejament i reg al camp de futbol 7 Poliesportiu municipal
Rehabilitació i reforma d’un edifici destinat a usos socioculturals

INC_C091: En 1 expedient, les obres han finalitzat un cop exhaurit el termini d’execució, sense
que consti que s’hagi ampliat aquest d’acord amb el procediment establert en l’art. 195.2 de la
LCSP .
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AJUNTAMENT
Ferreries

EXPEDIENT
E0002/4/2019

OBJECTE
Substitució parcial de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Ferreries

INC_C092: En 1 expedient, l’execució del contracte i el reconeixement d’obligacions per part de
l’Ajuntament contravenen les especificacions que contenen els plecs, sense que se n’hagi produït
la modificació formal i s’hagi documentat la interpretació que se n’ha fet amb posterioritat.
AJUNTAMENT
Esporles

EXPEDIENT
1/2019

OBJECTE
Gestió del servei de suport psicosocial

INC_C093: En 1 expedient, l’Ajuntament ha reconegut obligacions respecte del contracte amb
periodicitat mensual sense que, d’acord amb la descripció dels períodes facturats, estiguin
meritades (art. 59 del RD 500/1990). 37
AJUNTAMENT
Sóller

EXPEDIENT
1687/2018

OBJECTE
Servei d’assessorament en matèria econòmica-financera i la tramesa d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent

INC_C097: En 1 expedient, l’execució de l’obra ha suposat un increment del cost superior al 10
per cent del preu del contracte inicial, sense que s’hagi dut a terme la modificació corresponent
del projecte d’obra ni l’òrgan de contractació hagi aprovat una modificació de l’expedient, així
com tampoc la despesa complementària (art. 242 de la LCSP).
AJUNTAMENT
Vilafranca de
Bonany

EXPEDIENT
03/2019

OBJECTE
Ampliació escoleta educació infantil Es Cucarells

INC_C112: En 1 expedient, en la relació valorada final de les obres s’han detectat unitats d’obra
no previstes en el projecte inicial que superen, en conjunt, el 3 % del preu primitiu del contracte,
i d’altres unitats no executades, sense que el director facultatiu hagi considerat necessària la
modificació del projecte. Tot i que aquestes modificacions no representen globalment una
variació de l’import del pressupost d’execució material, no poden suposar nous preus unitaris no
prevists en el contracte (art. 204.1.b de la LCSP).
AJUNTAMENT
Santa Eugènia

EXPEDIENT
3

OBJECTE
Obres de millores i rehabilitació del carrer des Moll i del carrer de s’Aljub

INC_C113: En 1 expedient s’han detectat excessos i defectes de mesuraments de les unitats
d’obra en la relació valorada final. Tot i així, l’execució material de l’obra és inferior al pressupost
d’execució que consta en el projecte. L’arquitecte municipal ha indicat que s’han abonat
indegudament al contractista 2.545,16 euros, en concepte de l’1 % cultural establert en l’article
80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, per a les
obres públiques amb pressupost superior als 300.506,05 €, quan no és el cas del contracte
analitzat, i, «per quadrar el pressupost executat» a canvi d’unes actuacions no documentades
d’un arbre «que datava d’antic» del lloc de la intervenció. En el moment d’elaborar aquest
37

Malgrat l'al·legació que ha formulat l'Ajuntament de Sóller, la clàusula vint-i-sisena del PCAP determina que el contractista ha de presentar la
factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la data de la prestació.
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Informe, no consta que l’Ajuntament hagi iniciat el procediment de reintegrament de la quantitat
indegudament abonada al contractista. 38
AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
1/2019

OBJECTE
Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest de la plaça dels Hostals (plaça, antiga Ma – 2020 i C/
Andria) de Santa Maria del Camí, Fase I

INC_C117: En 2 expedients amb tramitació ordinària, l’inici de l’execució de les prestacions ha
superat el termini d’un mes a comptar des de la data de la formalització del contracte (art. 237
de la LCSP).
AJUNTAMENT
Llubí
Llucmajor

EXPEDIENT
2
31/2018

OBJECTE
Construcció d’un centre docent multifuncional al carrer Roca Llisa 10
Obres de demolició d’habitatge unifamiliar i execució de tancament al carrer Sant Miquel, 54

INC_C118: En 1 expedient, el contractista ha incomplert l’oferta que havia proposat en relació
amb el criteri d’adjudicació de reducció en el termini d’execució, sense que hi consti la sol·licitud
d’ampliació del termini.
AJUNTAMENT
es Migjorn Gran

EXPEDIENT
ObrE0003/2018/8

OBJECTE
Millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major

INC_C120: En 1 expedient, el contractista ha incomplert l’obligació de trametre la memòria final
de l’activitat a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixen els plecs contractuals i l’art. 210 de
la LCSP.
AJUNTAMENT
Santa Maria del
Camí

EXPEDIENT
2/2019

OBJECTE
Prestació servei escola d’estiu i menjador

ANNEX III. RESUM D’INCIDÈNCIES PER AJUNTAMENT
A continuació, s’exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients de
contractació seleccionats per ajuntament, amb el detall de les incidències de compliment de
legalitat de cadascun d’acord amb la codificació emprada per elaborar aquest Informe.
Les incidències s’han ordenat en sis grans grups:
(1) Incidències que afecten aspectes generals dels expedients.
(2) Incidències que afecten la definició de l’objecte del contracte.
(3) Incidències que afecten el valor estimat i el pressupost base de licitació.
(4) Incidències que afecten la tramitació i el procediment d’adjudicació.
(5) Incidències que afecten la formalització del contracte.
(6) Incidències que afecten l’execució i la modificació del contracte.
38

En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí ha manifestat que s’ha iniciat el procediment de reintegrament de la quantitat
indegudament abonada al contractista, i n’ha aportat la documentació acreditativa.
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AJUNTAMENT
Alaior

Alaró

Alcúdia

EXPEDIENT

INCIDÈNCIES 39

306/2018
5569/2018

(4)
INC_C017
INC_C016B
INC_C016B
INC_C001
INC_C029
INC_C031B
INC_C046A

7855/2017

INC_C031B

1240/2019

(1)

(2)

INC_C021

1495/2019

(3)

INC_C077

AE 754 2018

INC_C029
INC_C083
INC_C031A
INC_C043A
INC_C004A

CN-25-2019
CN-03/2019

INC_C016B
INC_C029
INC_C043A
INC_C051B

CN19/2019

Algaida

CN-24/2019
421/2019
655/2019

Andratx

9457/2019

Ariany

INC_C029
INC_C044
INC_C031A
INC_C003A
INC_C004A

2418
32/2018

INC_C008

INC_C020A

INC_C022B

INC_C029
INC_C064
INC_C071

INC_C022B

INC_C065
INC_C071
INC_C046A

03/19

INC_C024A

INC_C029
INC_C039
INC_C031B

1/19

INC_C024A

INC_C044
INC_C031B

Banyalbufar

304/2019

INC_C033
INC_C032B

INC_C033
INC_C032B
INC_C033
INC_C032A

INC_C033
INC_C032A

INC_C084

INC_C051B
INC_C006

2019/3013
2019/661

(6)

INC_C043A
INC_C043A
INC_C029
INC_C044
INC_C016B

INC_C020B
INC_C020B

162/2019

Artà

(5)

INC_C023

INC_C005

INC_C032B

INC_C033
INC_C032B

INC_C031B
INC_C043A
INC_C044
INC_C082

39
Quadre que l'SCIB ha modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions que han formulat els ajuntaments de Calvià, Felanitx, Llucmajor, Maó, sa
Pobla, Santa Maria del Camí i Sóller.
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
410/2019

Binissalem

Búger

Bunyola

INCIDÈNCIES 39
(1)

22/2018

INC_C020B

INC_C022B

1/2018

INC_C024A

INC_C022B

EGEC-2019-01

INC_C024A

1595/2018

INC_C005

INC_C024A
INC_C024A

2019083
2018099
2018117
2019006

(4)
INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C089

(5)
INC_C033
INC_C032B

INC_C046A
INC_C043A
INC_C046A
INC_C043A
INC_C029
INC_C044
INC_C031A

INC_C032B

INC_C029
INC_C044
INC_C029
INC_C031A
INC_C029
INC_C031A
INC_C043A

INC_C033
INC_C032A
INC_C033
INC_C032A
INC_C033
INC_C032A

INC_C006
INC_C006

INC_C033
INC_C032A

INC_C051A

2019016
2019020

INC_C052
INC_C051A

2019023
2019027

INC_C052
INC_C051A

2019030

INC_C051A

2019031

INC_C051A

2019044

INC_C072
INC_C051A

2019045
2019063

INC_C043A
INC_C052
INC_C068
INC_C051A

INC_C032B

INC_C001
INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C045
INC_C081
INC_C031A
INC_C003A
INC_C016B

INC_C033
INC_C032A

1-2019
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(6)

INC_C032B

INC_C043A
INC_C051A

2019075

Campanet

(3)
INC_C022B

07/2018

3734/2018

Calvià

(2)
INC_C024A

INC_C063

Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2019

AJUNTAMENT

EXPEDIENT
2-2019

Campos

INCIDÈNCIES 39
(1)

es Castell

Ciutadella de
Menorca

INC_C020B

2019002
2019010
2019023
4184/2018
4639/2018

INC_C079
INC_C022A

INC_C062

(4)
INC_C001
INC_C029
INC_C039
INC_C042
INC_C044
INC_C045
INC_C003A
INC_C016B
INC_C004B

INC_C016B
INC_C016B
INC_C074
INC_C016B
INC_C001
INC_C017
INC_C037
INC_C075
INC_C085
INC_C031B
INC_C046A
INC_C043A
INC_C016B
INC_C016B
INC_C037
INC_C067
INC_C075
INC_C085
INC_C046A
INC_C043A
INC_C003A

OBMUN 10/2017

INC_C046A
INC_C043A
INC_C031B
INC_C001
INC_C029

SERVEIS 01/2019
13594/2018

INC_C006
INC_C008
INC_C009
INC_C010

8117/2019
983/2019

INC_C022A

INC_C024B

INC_C005
INC_C006

(5)
INC_C033
INC_C032A

INC_C047A

INC_C047A

INC_C033

INC_C033
INC_C032A

INC_C029
INC_C031B
INC_C016B

INC_C033
INC_C032B

01/2019

INC_C024A

INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C126
INC_C046A

INC_C032B

05/2018

INC_C024A

INC_C025

INC_C032B
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(6)
INC_C047A

INC_C043A
INC_C046B
INC_C041
INC_C044
INC_C046A
INC_C016B

4847/2018
807/2019

3751/2019

Consell

(3)

2019001
2019011

Capdepera

(2)

INC_C047B
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT

INCIDÈNCIES 39
(1)

Costitx

Deià

Eivissa

(2)

AOBRES 1/2019

INC_C024A

AOBRES2/2019

INC_C024A

278/2019

INC_C024A

(3)

INC_C022A

INC_C017
INC_C029
INC_C037
INC_C031A
INC_C043A
INC_C016A

INC_C032A

18639/2018

INC_C029
INC_C044
INC_C114
INC_C072
INC_C051A

01

INC_C005

INC_C021
INC_C024A

75

INC_C023

INC_C033
INC_C032B

INC_C033
INC_C032B

INC_C051A

4723/2018

(5)

INC_C029
INC_C044
INC_C031B
INC_C046A
INC_C003A
INC_C004A

13437/2019

1984/2019
4637/2019

Escorca

(4)
INC_C029
INC_C044
INC_C029
INC_C044
INC_C031B
INC_C046A
INC_C003A
INC_C004A

INC_C001
INC_C027
INC_C029
INC_C039
INC_C044
INC_C087
INC_C031B
INC_C046A

INC_C033
INC_C032B

INC_C017
INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C045
INC_C060
INC_C076
INC_C082
INC_C116
INC_C031A
INC_C003A
INC_C004A
INC_C016B

INC_C033
INC_C032A

(6)
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AJUNTAMENT
Esporles

EXPEDIENT
1/2019

INCIDÈNCIES 39
(1)
INC_C005
INC_C006

(2)
INC_C024A
INC_C020B

2

5
Felanitx

(3)
INC_C023

(4)
INC_C017
INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C031B
INC_C046A
INC_C003A
INC_C016B

(5)
INC_C033
INC_C032A

INC_C022B

INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C031B

INC_C033
INC_C032A

INC_C006

INC_C017
INC_C016B
INC_C051B
INC_C052

1479/2019

INC_C051B
INC_C052

1530/2019

3221/2018
3633/2018

Ferreries

INC_C005

E0002/2/2018

E0002/2/2019
E0002/4/2019

Inca

CCOD2018/560
OO2019/157

INC_C005
INC_C022B

SOS2019/139

Lloret de Vistalegre

Lloseta

SPNS2019/210
SUOSA2019/35
VA2019/948
379/2018
439/2019

(6)
INC_C092

INC_C020B

INC_C044
INC_C031B

INC_C032B

INC_C029
INC_C044
INC_C071
INC_C031A

INC_C033
INC_C086
INC_C032A

INC_C029
INC_C044
INC_C071
INC_C031A

INC_C033
INC_C032A

INC_C029
INC_C043A
INC_C029
INC_C043A
INC_C004B

INC_C033
INC_C032B
INC_C033
INC_C032B

INC_C052
INC_C018
INC_C114
INC_C080
INC_C002
INC_C029
INC_C031B
INC_C029
INC_C044
INC_C031A
INC_C004A

339/2018

76

INC_C032B

INC_C033
INC_C032A

INC_C047A
INC_C091
INC_C047A
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
832/2019

Llubí

Llucmajor

Manacor

Mancor de la Vall

INCIDÈNCIES 39
(1)

(2)
INC_C024B

5

INC_C024A
INC_C020B

2

INC_C020B
INC_C024B

01/2019
17/2019
31/2018

(3)
INC_C022A

INC_C022A

INC_C008

es Mercadal

INC_C025
INC_C029
INC_C044
INC_C081
INC_C031A

INC_C032A

INC_C029
INC_C039
INC_C042
INC_C044
INC_C045
INC_C124
INC_C046A
INC_C031A
INC_C046B

INC_C033
INC_C032A

7/2019

INC_C044

2018/29
2019/03
2019/22
2019/23
2019/37
240/2019

INC_C046A
INC_C046A

E00512019000001
2018/10264f
2018/8096f
2019/65w

INC_C005
INC_C005

INC_C029
INC_C043A
INC_C004A
INC_C006

INC_C005
INC_C006

INC_C024B
INC_C024B

X2018002228 (E0036/2018/000001)

(6)

INC_C117

INC_C117

INC_C066

INC_C016B
INC_C029
INC_C043A
INC_C004A

INC_C024A
INC_C020B

E0245/2018/000002
E50/779/2019
E52/1/2018

es Migjorn Gran

(5)
INC_C033

INC_C016A
INC_C044
INC_C003A

306/2019

Maó
Marratxí

(4)
INC_C029
INC_C044
INC_C046A
INC_C004A

INC_C022B

INC_C033
INC_C032A

INC_C043A
INC_C003A
INC_C003A

INC_C031B
INC_C017
INC_C016B
INC_C005
INC_C006

INC_C024B

Obr-E0003/2018/8

Obr-E003/2/2019

INC_C029
INC_C031B
INC_C043B

INC_C033
INC_C032B

INC_C029
INC_C044
INC_C116

INC_C033
INC_C032A

INC_C118
INC_C047A
INC_C047B
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
Serv-E0051/2019/1

Montuïri

Muro

INCIDÈNCIES 39
(1)

(2)
INC_C024A

INC_C029
INC_C044
INC_C083
INC_C046A
INC_C046B

INC_C033
INC_C032A

POS 2018-19/Voravies i enllumenat

INC_C024A
INC_C020B

INC_C029
INC_C044
INC_C083
INC_C031B
INC_C046A
INC_C046B

INC_C033
INC_C032A

3/2019

INC_C024A
INC_C020B

INC_C022B

INC_C002
INC_C029
INC_C044
INC_C031B
INC_C003A
INC_C004A

INC_C032B

INC_C094

INC_C031B
INC_C043A
INC_C003A
INC_C004A

INC_C032B

INC_C107
INC_C122
INC_C017

INC_C108

INC_C029
INC_C046A
INC_C017

INC_C033

2017-026-A

INC_C006

2019-007-S

INC_C005
INC_C125

2019-059-A

INC_C125

2019-060-A
2019-061-A
3/2019

INC_C125
INC_C005

4/2019

sa Pobla

(5)
INC_C033
INC_C032A

INC_C024A
INC_C020B

2019-024-A

Petra

(4)
INC_C029
INC_C044
INC_C045
INC_C046B

POS 2018-19/conversió arxiu

9-2019

Palma

(3)
INC_C022A

INC_C017
INC_C024A
INC_C020B

INC_C024A
INC_C020B

2755/2019
378/2019

INC_C022B

INC_C100
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INC_C047B

INC_C029
INC_C039
INC_C044
INC_C045
INC_C031A
INC_C004A
INC_C046B

INC_C033
INC_C032A

INC_C029
INC_C039
INC_C044
INC_C045
INC_C031A
INC_C003A
INC_C004A
INC_C046B

INC_C033
INC_C032A

INC_C017
INC_C016B

(6)
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
4158/2018

INCIDÈNCIES 39
(1)

(2)
INC_C020B

(3)

2018/49

INC_C029
INC_C043B
INC_C029
INC_C046A
INC_C031A

INC_C024B

Contractació/2019/26

Porreres

ses Salines

Contractació/2019/7
40/2019
98/2019
022/18

INC_C022B
INC_C006
INC_C008

2019/946

Sant Antoni de
Portmany

Sant Joan

INC_C005

1/2019

INC_C005

GEST. 2691/19

INC_C002
INC_C029
INC_C042
INC_C044
INC_C123
INC_C003A
INC_C004A

INC_C032B

INC_C024B

INC_C022A

INC_C041
INC_C043A
INC_C004A

INC_C032B

INC_C034B
INC_C016B
INC_C017
INC_C016B
INC_C051A

INC_C033

INC_C025
INC_C044
INC_C046A

INC_C032B

INC_C044
INC_C046A
INC_C029
INC_C030
INC_C043A

INC_C024B

GEST. 7334/18
Sant Llorenç des
Cardassar
Sant Lluís

INC_C052
INC_C046A
INC_C082
INC_C016B

INC_C022A

4304/2018
4520/2018
5040/2018
5159/2018

INC_C032A

INC_C024A
INC_C020B

2CIM/2019
Sant Josep de sa
Talaia

(5)

INC_C029
INC_C044

4160/2018

Pollença

(4)
INC_C029
INC_C039
INC_C040
INC_C102
INC_C104
INC_C105
INC_C046B
INC_C043B

2018/2944
2019/1802
12/2019
36/2018

INC_C022B
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INC_C029
INC_C044
INC_C044
INC_C046A
INC_C044
INC_C016B
INC_C043B

INC_C033
INC_C032B

(6)
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT

Santa Eugènia

4/2019
3

INCIDÈNCIES 39
(1)

(2)

(3)

INC_C024A

INC_C022A

INC_C022B

4

Santa Eulària des
Riu

Santa Margalida

INC_C029
INC_C044
INC_C031A
INC_C004A

EXP2018/016135

INC_C029
INC_C044
INC_C071

EXP2018/016823

INC_C029
INC_C045
INC_C071
INC_C034B

EXP2019/010452

INC_C051A

13/2019
1A/2019
42/2019

INC_C005
INC_C005

43/2019

46/2019
53/2019
1/2019

2/2019

INC_C006
INC_C011

INC_C020A

80

INC_C022A

(5)

(6)

INC_C033
INC_C032A

INC_C112

INC_C032A

INC_C084

INC_C045

INC_C032B

INC_C017
INC_C016B

INC_C032B

INC_C017
INC_C016B
INC_C017
INC_C016B
INC_C017
INC_C016B
INC_C017
INC_C016B
INC_C026
INC_C029
INC_C044
INC_C071
INC_C083
INC_C109
INC_C116
INC_C034A

45/2019

Santa Maria del
Camí

(4)
INC_C016B
INC_C029
INC_C044
INC_C071
INC_C083
INC_C111
INC_C116
INC_C046A
INC_C031A
INC_C003A

INC_C029
INC_C044
INC_C045
INC_C071
INC_C110
INC_C119

INC_C033

INC_C113

INC_C033
INC_C032A

INC_C120
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AJUNTAMENT
Santanyí

EXPEDIENT
11/2019

20/2018

Selva

INCIDÈNCIES 39
(1)

(2)

(3)
INC_C022A

INC_C006

98/2018
157/2019

INC_C024A

Sóller

1687/2018

INC_C078

2571/2019
4357/2018

(5)
INC_C033

INC_C029
INC_C044
INC_C004A

INC_C033

INC_C029
INC_C044
INC_C029
INC_C043A
INC_C029
INC_C044
INC_C071
INC_C083
INC_C031A

78/2018

Sineu

(4)
INC_C029
INC_C044
INC_C004A

INC_C098
INC_C022B

INC_C023
INC_C101

INC_C029
INC_C044
INC_C045
INC_C031B

INC_C052
INC_C029
INC_C044
INC_C031B

Son Servera

156-2019
2963/2018

INC_C044
INC_C044

Valldemossa

1203/2019

INC_C017
INC_C016A
INC_C017
INC_C016A
INC_C017
INC_C029
INC_C044
INC_C045
INC_C106
INC_C031A
INC_C003A
INC_C004A
INC_C016A

1297/2019
1358/2019

INC_C021

618/2019

INC_C023

INC_C017
INC_C016A
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(6)

INC_C033
INC_C032A

INC_C033
INC_C032B

INC_C093

INC_C032B

INC_C033
INC_C032B

INC_C047A
INC_C032A

INC_C047B
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AJUNTAMENT

EXPEDIENT
69/2019

INCIDÈNCIES 39
(1)

(2)
INC_C021

886/2018
Vilafranca de
Bonany

01/2019

INC_C024A

03/2019

INC_C024A

(3)

(4)
INC_C017
INC_C029
INC_C044
INC_C052
INC_C071
INC_C083
INC_C106
INC_C031A
INC_C003A
INC_C016A
INC_C051B

(5)
INC_C033
INC_C032A

(6)

INC_C017
INC_C016A
INC_C029
INC_C044
INC_C096

INC_C047B

INC_C029
INC_C044
INC_C003B

INC_C097

Les incidències que figuren en negreta són les més significatives i formen part del Fonament de les conclusions del compliment de la legalitat de l’apartat
II.2 d’aquest Informe.
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ANNEX IV. MODEL DE QÜESTIONARI DE L’ACTIVITAT
CONTRACTUAL LOCAL
A continuació, s’inclou el model de qüestionari que l’SCIB ha tramès als ajuntaments de les Illes
Balears per avaluar l’àmbit de control i altres aspectes de la seva activitat contractual.
AJUNTAMENT DE
Us sol·licit que designeu un interlocutor que tengui prou atribucions i facultats per atendre amb promptitud els requeriments de documents i d’informació, relatius a aquesta fiscalització
Dades de l'interlocutor designat

Nom i llinatges
Telèfon de contacte
Correu electrònic de contacte

I. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
L'Ajuntament compta amb un òrgan administratiu o departament especialitzat en la contractació?
Si heu contestat que sí, per favor, indicau
Nombre de persones adscrites al departament de contractació (introduïr un nombre enter)
Càrreg del Responsable del departament (Cap de Servei, Secció, Negociat, No n'hi ha...)
S'han delegat les competències per a contractar?
Cas que s'hagin delegat, indicau, per a cada òrgan delegat (òrgan que reb la delegació)
Òrgan delegant
Òrgan que reb la delegació
Abast de la delegació (Descripció breu)
Adjuntar documentació acreditativa de la delegació. (El nom de l'arxiu ha de ser Q04D1.04)
Comptau amb sistemes de racionalització de la contractació?
Si heu contestat que Sí marcau tots els que corresponguin,
Acords marc
Sistemes dinàmics de contractació
Sistemes centralitzats de contractació
Els responsables de la contractació i/o el personal adscrit al departament de contractació,
han assistit en els darrers dos anys a cursos, seminaris o jornades en matèria de contractació?
II. PLANIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
Teniu protocols de procediment establerts per a la contractació?
Teniu establert un sistema de planificació de la contractació dins l'Ajuntament?
Licitau contractes que superen el límits SARHA?
Si licitau contractes SARHA, optau per la possibilitat de l'anunci previ establert a LCSP?
Dels contractes formalitzats dins el 2019, indicau si n'hi ha que corresponen a licitacions
de prestacions que es trobaven en situació irregular d'execució per haver superat els límits de les pròrrogues previstes.
En cas afirmatiu heu de complimentar la següent graella, per a cada un dels contractes en aquesta situació
Contracte formalitzat el 2019
Contracte anterior en situació de pròrroga irregular
Expedient del nou
Import de la nova
contracte
Número
Data de
licitació
formalitzat (tal i
d'expedient del Tipus de contracte finalització del
(pressupost de
com figura a la
contracte
contracte
licitació)
PCSP)
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Obligacions
ORN en la
reconegudes en pròrroga irregular Descripció del
la pròrroga
que s'han tramitat contracte (objecte)
irregular
com a REC
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III. EXECUCIÓ DELS CONTRACTES FORMALITZATS AL 2019
A algún dels contractes formalitzat en el 2019, s'ha interpossat recurs especial en matèria de contractació?
En cas afirmatiu, heu de complimentar la següent graella
Import de la nova
Número
licitació
Descripció del
d'expedient del Tipus de contracte
contracte (objecte) (pressupost de
contracte
licitació)

Pel que fa als contractes formalitzats en el 2019 i tramitats per urgència o emergència, cal complimentar la següent graella
Tramitació d'urgència

Nombre d'expedients
Import total (sumatori de valors estimats)

Tramitació d'emergència

Nombre d'expedients
Import total (sumatori de valors estimats)

Complimentar respecte dels 15 expedients tramitats per urgència o emergència de major import de valor estimat
Tramitació
(Urgència /
Emergència)

Número
d'expedient del Tipus de contracte
contracte

Data formalització Data declaració
del contracte
emergència
(tramitació per
(tramitació per
urgència)
emergència)

Data de la
Data d'inici de la
primera factura o
prestació
de la única factura

Número de
factura

Pel que fa als contractes formalitzats el 2019, s'han complert els terminis d'execució?
I, en cas de que no hagi finalitzat l'execució, s'estan complint el terminis parcials?
Dels contractes formalitzats el 2019, si ha finalitzat l'execució, ha estat a satisfacció de l'administració?
I, en cas de no haver finalitzat l'execució, s'estàn executant a satisfacció de l'administració?
Dels contractes formalitzats el 2019, s'ha imposat penalitats en algún cas a l'adjudicatari?
Dels contractes formalitzats el 2019, s'ha resolt algún contracte per causa imputable a l'adjudicatari?
Dels contractes formalitzats al 2019, s'ha produït alguna cessió del contracte?
Cas que el contracte s'hagi tramitat per urgència detallau el ritme del reconeixement d'obligacions en el quadre següent:
Número
Pressupost base
d'expedient del Tipus de contracte
de licitació
contracte
anualitat 2019
--

Import
d'adjudicació
anualitat 2019

Obligacions
reconegudes
netes de l'exercici
2019

--

IV. COMUNICACIÓ DE DADES EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ
Si la comunicació de dades a la SCIB, relatives a la contractació de l'exercici 2019, s'ha retut fora de termini, explicau breument el motiu:

Heu validat que les dades comunicades es corresponguin amb les que apareixen, respecte al
vostre Ajuntament a la Plataforma de contractació del sector públic?,
o heu fet algún altra tipus de comprovació que hagi detectat indicències?
Si heu detectat incidències, ja retuda la informació, heu rectificat la informació retuda a la SCIB?
No s'han validat les dades, per tant, no s'han detectat incidències.
S'han detectat incidències, però no s'ha considerat convenient la rectificació
S'han detectat incidències, però no era possible la rectificació
S'han detectat incidències i s'han comunicat novament les dades
No s'han detectat incidències.
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Import de la
factura (IVA
inclòs)

Data entrada a
FACE o Registre
Administratiu
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IV. COMUNICACIÓ DE DADES EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ
Si la comunicació de dades a la SCIB, relatives a la contractació de l'exercici 2019, s'ha retut fora de termini, explicau breument el motiu:

Heu validat que les dades comunicades es corresponguin amb les que apareixen, respecte al
vostre Ajuntament a la Plataforma de contractació del sector públic?,
o heu fet algún altra tipus de comprovació que hagi detectat indicències?
Si heu detectat incidències, ja retuda la informació, heu rectificat la informació retuda a la SCIB?
No s'han validat les dades, per tant, no s'han detectat incidències.
S'han detectat incidències, però no s'ha considerat convenient la rectificació
S'han detectat incidències, però no era possible la rectificació
S'han detectat incidències i s'han comunicat novament les dades
No s'han detectat incidències.
V. INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONTRACTES QUE HAN RESULTATS SELECCIONATS PER A LA SEVA FISCALITZACIÓ
Pel que fa al vostre Ajuntament han resultat seleccionats per a la seva fiscalització els següents expedients.
Cal que valideu que la documentació que figura a l'expedient, cas fos preceptiva la seva publicació a la PCSP segons estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic , s'ha publicat efectivament a la PCSP.

Expedient

Tipus de contracte

Procediment

Tramitació

Resultat de
l'autovalidació

Obligacions reconegudes als següents expedients, fins a data d'avui, complimentant la següent graella, una línea per a cada factura i una graella per a cada expedient.
Expedient/ Tipus de contracte

Número de
factura

Data d'entrada
Data de factura

Data de

FACE o registre conformitat de la
administratiu

Base imposable

factura
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IVA

Total factura

Descripció de la Data d'ordenació
factura

del pagament

Data de pagament
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IV. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar als comptedants de les entitats locals perquè hi
poguessin formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que consideressin
adients (art. 30 del Reglament de la Sindicatura).
El 22 de febrer de 2022 es varen presentar les al·legacions de l'Ajuntament de Marratxí; el 28 de
febrer, les de l'Ajuntament de Palma; el 28 de febrer i el 2 i 4 de març es varen presentar les de
l'Ajuntament de Santa Maria del Camí; el 3 de març, les de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany; el 4 de març, les dels ajuntaments de Llucmajor i sa Pobla; l'11 de març, les de
l’Ajuntament de Felanitx; i el 14 de març de 2022, les dels ajuntaments de Sóller, es Mercadal,
Inca, Maó i Calvià.
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat aquest ni s’ha emès opinió, és perquè són explicacions que confirmen els fets
i les valoracions de l'informe, o perquè no s'han justificat adequadament els criteris o les
afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el futur.
Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha estat diferent a les abans
esmentades, aquesta raó es fa constar en una nota a peu de pàgina dins l'informe.
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V. APROVACIÓ DE L’INFORME
El Consell de la Sindicatura de les Illes Balears, en l’exercici de la funció fiscalitzadora que li
atribueix l’article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
va acordar aprovar l’Informe 204/2022 sobre determinats aspectes de l'activitat contractual dels
ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019, en la sessió de 6 de maig de
2022.
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VI. AL·LEGACIONS
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AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Referencia:

2021/00003967A

Procedimiento:

Tràmits amb altres administracions públiques

CONTRACTACIO (TSC)

AL.LEGACIONS
Nom de l’informe: ANNEX
D’INCIDENCIES PER ENTITAT

III

DETALL Al·legació núm.:1

AJUNTAMENT DE MARRATXI

Pàgina de l’informe:

1.
1

Nom de l’entitat:AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Apartat de l’índex de l’informe:
A. DETALL D’INCIDÈNCIES D’EXPEDIENTS FISCALITZATS EN ELS SEUS
ASPECTES FONAMENTALS

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:Exñp. 2018/8096F, obres de
millora de voravies i asfalts de varis vials del terme de municipal de Marratxí
fase 2 (ampliada) 2018
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
INC_C003A: En l’expedient no consta el certificat d’existència de crèdit (art.
116.3 de la LCSP)

Text de l’al·legació: Es fa constar que el certificat d’existència de crèdit es va
enviar al seu moment i s’adjunta de nou, també s’adjunta l’informe de
fiscalització.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe d’existència de crèdit de data 15-12-2018.
2. Informe de fiscalització de data 14-12-2018
_________________________________________________________________________
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d'aquest document es pot validar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es mitjançant el CSV: 14157770531742741252

EL BATLE,
MIQUEL CABOT RODRÍGUEZ:

Marratxí, 21 de febrero de 2022
El Batle,

Miquel Cabot Rodríguez

_________________________________________________________________________
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d'aquest document es pot validar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es mitjançant el CSV: 14157770531742741252

Referencia:

2021/00003967A

Procedimiento:

Tràmits amb altres administracions públiques

CONTRACTACIO (TSC)

AL.LEGACIONS
Nom de l’informe: ANNEX
D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT

III

DETALL Al·legació núm.:2

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Pàgina de l’informe:

2
2

Nom de l’entitat:AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

A. Apartat de l’índex de l’informe: A. DETALL D’INCIDÈNCIES
D’EXPEDIENTS FISCALITZATS EN ELS SEUS ASPECTES
FONAMENTALS

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:04. Forma de tramitació i
procediment d’adjudicació
INC_C003A: En l’expedient no consta el certificat d’existència de crèdit (art.
116.3 de la LCSP)

Text de l’al·legació: Es fa constar que el certificat d’existència de crèdit es va
enviar al seu moment, i s’adjunta de nou, també s’adjunta l’informe de
fiscalització

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe d’existència de crèdit de data 28-12-2018.
2. Informe de fiscalització de data 28-12-2018

_________________________________________________________________________
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d'aquest document es pot validar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es mitjançant el CSV: 14157771214453127544

EL BATLE,
MIQUEL CABOT RODRÍGUEZ

Marratxí, 21 de febrero de 2022
El Batle,

Miquel Cabot Rodríguez

_________________________________________________________________________
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d'aquest document es pot validar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es mitjançant el CSV: 14157771214453127544

AJUNTAMENT DE PALMA

Unitat
emissora:

Secretaria de la Junta de Govern

Assumpte:

Unitat destinatària:

Intervenció

Al·legació a l’Informe provisional SCIB activitat contractual 2019 sobre
l’enviament del contracte 2017-026A

En relació al que es destaca a la pàgina 16 de l’Informe provisional de la SCIB sobre l’activitat
contractual 2019 i respecte a l’enviament del contracte 2017-026A s’informa que aquest contracte, per
error, va quedar dins la plataforma de tramitació de la Sindicatura, però sense enviar donat que
determinats contractes s'envien de forma diferent a la relació contractual i l’aplicació és poc intuïtiva
al respecte. En el moment en que ens adonarem de l'error, es va enviar en data 17_02_2021.
S’adjunta el justificant de la recepció correcte de l’expedient de contractació.
Miquel Ballester Oliver
Secretari adjunt

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

INFORME PROVISIONAL SOBRE
DETERMINATS ASPECTES DE L’ACTIVITAT
CONTRACTUAL DELS AJUNTAMENT DE LES
ILLES BALEARS CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2019

Pàgina de l’informe:

ANNEX III DETALL D’INCIDENCIES PER
ENTITAT
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

ANNEX III DETALL
D’INCIDENCIES PER
ENTITAT

1

2

AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DEL
CAMI

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

Apartat de l’índex de l’informe:
EXPEDIENT:1/2019 RENOVACIÓ URBANA I MILLORA ACCESIBILITAT AL
SECTOR OEST DE LA PLAÇA DELS HOSTALS (PLAÇA ANTIGA Ma-2020 i c/
Andrià) de Santa Maria del Camí, fase I

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
06. Execució i modificació del contracte
INC_C113: S’han detectat excessos i defectes de mesuraments de les unitats d’obra en la
relació valorada final. Tot i així, l’execució material de l’obra és inferior al pressupost
d’execució que consta en el projecte. L’arquitecte municipal ha indicat que s’han abonat
indegudament al contractista 2.545,16 euros, en concepte de l’1 % cultural establert en
l’article 80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears, per a les obres públiques amb pressupost superior als 300.506,05 €, quan no és el
cas del contracte analitzat, i, «per quadrar el pressupost executat» a canvi d’unes
actuacions no documentades d’un arbre «que datava d’antic» del lloc de la intervenció. En
el moment d’elaborar aquest Informe, no consta que l’Ajuntament hagi iniciat el
procediment de reintegrament de la quantitat indegudament abonada al contractista.

Text de l’al·legació:
D’acord amb l’expedient administratiu de reintegrament 217/2022, de l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí, consten:
-

Informe de control financer permanent de la Intervenció municipal

-

Comunicació de la Intervenció municipal a Batlia

Codi Validació: 7MW34PLYDJ9AGNHYQA4PZC6ZG | Verificació: https://ajsantamariadelcami.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

INC-C113

AL·LEGACIONS

Providència de Batlia d’inici del reintegrament de pagaments indeguts al contractista
Amer e Hijos S.A, en concepte de 1% cultural, quantia total que ascendeix a 2.545,17
euros.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Providència de Batlia d’inici del reintegrament de pagaments indeguts
2. Comunicació a Batlia (Intervenció municipal)

Datació: Santa Maria del Camí, 28 de febrer de 2022
Càrrec: Interventora interina

Codi Validació: 7MW34PLYDJ9AGNHYQA4PZC6ZG | Verificació: https://ajsantamariadelcami.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Nom i llinatges: Nicoleta Cazacu Cazacu

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

2

1

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació

Text de l’al·legació:
Si bé no és necessària la classificació del contractista en els contractes
d’obres inferiors a 500.000 €, no és menys cert que la Llei no prohibeix que
es pugui demanar. Així l’art. 77.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de noviembre de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) estableix que:
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del
contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar”.
El mateix redactor del projecte justifica que s’hagi de demanar classificació al
disposar en la memòria del projecte que:

Codi Validació: 3XYPAAMAANY7NR2Q95N3ZDK44 | Verificació: https://ajsantamariadelcami.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

INC_C026: En l'expedient, la categoria de la classificació exigida per
acreditar la solvència dels licitadors no es correspon amb la que, en
funció de l’objecte del contracte, pertocaria. L’exigència d’una
classificació superior condiciona el compliment del principi de
concurrència (art. 1 i 77 de la LCSP).

AL·LEGACIONS

“D’acord amb l’indicat a l’Art.77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sect
or Público, al tenir un valor de pressupost de les obres inferior a 500.000.‐€,
l’empresa
adjudicatària no haurà de disposar de la classificació pertinent per acreditar la seva solvènci
a per contractar amb l'administració pública, si bé el projectista creu adient
l’esmentada
classificació, ja que, en principi, assegura que l’adjudicatari de les obres disposarà d’una mill
or capacitat tècnica i econòmica per dur‐les a terme”.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
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Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

3

1

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
L’únic que manca publicar són les actes de les meses de contractació ja que
la resta de documentació que exigeix l’art. 63.3 de la LCSP està publicada i
tot el quadre de puntuacions i valoracions es va enviar a tots els licitadors
que el sol·licitaren; per tant no es va crear cap tipus d’indefensió jurídica, que
és el que vé a exigir aquest article.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Codi Validació: 3YN376WNCLZXA5DGCEFAPQGGK | Verificació: https://ajsantamariadelcami.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

INC_C029: La documentació publicada en el perfil de contractant, la
qual ha de ser allotjada en la PLACSP d’acord amb el que disposa
l’article 347 de la LCSP, no és completa i, per tant, no es
compleixen els requisits d’informació mínima que disposa l’art. 63.3
de la LCSP.
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AL·LEGACIONS

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

4

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C034A: En l'expedient no consta acreditada l’exclusió de
licitadors per incompliment dels requisits previs presentats (art. 140
i 141 de la LCSP).

Està acreditada l’exclusió dels licitadors per Decret de data 18-03-2019, Acta
de la Mesa de Contractació de data 12-03-2019, Acta de la Mesa de
Contractació de data 22-03-2022, notificacions a tots els licitadors i a més, a
la pròpia plataforma estatal de contractació del sector públic consta
expressament l’exclusió d’aquests licitadors i el motiu d’exclusió.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

5

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
Al plec de clàusules económico-administratives particulars hi consten els
criteris que s’han de considerar per adjudicar el contracte i són els criteris que
normalment utilitza aquest Ajuntament en les contractacions d’obres ja que
s’estima que garantitzen el compliment del principi d’igualtat de tracte de tots
els licitadors i es consideren directament vinculats a l’objecte del contracte i
permeten una adequada selecció del contractista. Es varen escollir amb
l’objecte d’aconseguir una millor qualitat del contracte i una major eficàcia en
la seva execució.
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INC_C044: En l'expedient no consta la justificació dels criteris que
s’han de considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la
LCSP).
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AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

6

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
Els criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules regulador són plurals i
objectius. En total n’hi ha quatre, dels quals tres són de valoració automàtica i
un subjecte a judici de valor. Els criteris automàtics representen el 80% de
l’adjudicació i els sotmesos a judici de valor el 20%; per tant no hi ha llibertat
de decisió per a l’òrgan de contractació i no conculquen cap principi atès que
en tot moment es garantitzen els principis d’igualtat, no-discriminació,
transparència i proporcionalitat.
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INC_C045: Els criteris d’adjudicació establerts conculquen algun
dels principis generals de la contractació, com són el d’igualtat, nodiscriminació, transparència i proporcionalitat, atès que confereixen
a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada (art. 1 i
145.5.b de la LCSP).
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Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

7

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
L’informe jurídic és un informe “ab initio”, molt complet i que detalla tots els
documents i etapes de l’expedient de contractació. L’expedient s’ajustarà a la
legalitat si compleix tot el que assenyala l’informe jurídic.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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INC_C071: L’informe jurídic preceptiu emès en el procediment de
contractació és merament descriptiu, i no conté un pronunciament
crític, favorable o desfavorable, sobre l’adequació de la proposta a
la normativa aplicable.
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AL·LEGACIONS

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

8

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
Com ja s’ha indicat en anteriors al·legacions, hi va haver una pluralitat de
criteris d’adjudicació, totalment objectius i de la conjugació de tots ells va
sortir l’adjudicatari. A més, varen ser unes dades en que va ploure molt i hi va
haver temperatures de 38º i 39º en què pel Conveni Col·lectiu de la
construcció no es permetia treballar als operaris.
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INC_C083: La ponderació de la reducció del termini d’execució com
a criteri d’adjudicació ha estat determinant per adjudicar el
contracte. S’ha constatat que el termini ofert s’ha incomplert, sense
que l’entitat local hagi justificat el motiu d’aquest incompliment, o
que l’incompliment quedi justificat per la suspensió de l’execució de
l’obra acordada conforme al que disposa la LCSP.
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

9

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
La taxa que s’abona és una taxa ínfima de tramitació de documentació (5 €),
continguda en la pertinent Ordenança Fiscal en vigor des de fa molts anys i
no conculca cap principi ja que el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals de 2004 estableix en el seu art. 20.1 que “Las entidades
locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así
como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
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INC_C109: L’exigència del pagament d’una taxa per a poder
participar en la licitació vulnera els principis que regeixen la
contractació pública, com són el principi de llibertat d’accés a les
licitacions, el de no-discriminació i igualtat de tracte, i la
salvaguarda de la lliure competència (art. 1 de la LCSP).
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particular a los sujetos pasivos”.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

10

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
El plec de clàusules administratives regulador i la plataforma estatal de
contractació del sector públic especifica que les millores són de dos tipus:
-Millores d’amidament.
-Millores en l’eficiència energètica del projecte.
Entenem que les millores estan clarament delimitades al plec de clàusules i
plataforma estatal i vinculades a l’objecte del contracte al disposar-se que les
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INC_C116: El criteri d’adjudicació «millores» no està degudament
especificat. En l’expedient no consten els requisits, els límits, les
modalitats ni les característiques de les millores, així com tampoc la
seva vinculació necessària a l’objecte del contracte (art. 145.7 de la
LCSP).

AL·LEGACIONS

millores d’amidament s’hauran de referir a materials de major durabilitat i
resistència als actes vandàlics, amb partides amb descomposició i les
millores en l’eficiència energètica ho hauran de ser del projecte i amb partides
amb descomposició. No hi ha límits perquè ja es diu que “l’empresa que realitzi
el millor còmput obtindrà 15 punts. Per als altres licitadors, s’aplicarà una regla de
càlcul de proporcionalitat”; i en les millores energètiques s’atorguen de 0 a 5
punts, representant el 5 la millor oferta.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
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Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

11

2

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 1/2019. Renovació urbana i millora de l’accessibilitat al sector oest
de la Plaça dels Hostals (Plaça, antiga Ma-2020 i C/ Andria) de Santa Maria
del Camí, Fase I.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
05. Formalització del contracte

Text de l’al·legació:
A la Plataforma Estatal de Contractació del Sector Públic consta publicat el
pertinent anunci de formalització del contracte, indicant que el mateix es va
subscriure dia 08-04-2019.
L’art. 63.3 de la LCSP el que exigeix en tot cas són els anuncis d’informació
prèvia, de convocatòria de les licitacions, d’adjudicació i de formalització
dels contractes (...).
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INC_C033: No consta la publicació del contracte formalitzat en el
perfil de contractant, o bé aquesta s’ha realitzat fora del termini
establert en l’art. 154.1 de la LCSP.
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

12
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Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
01. Aspectes generals

Text de l’al·legació:
La prestació que es va contractar va ser la d’un contracte de prestació de
serveis, com així explicita el plec de clàusules regulador i es recull també a la
PLACSP quan parla de l’objecte del contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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INC_C006: En l'expedient, la tipificació del contracte explicitada en
la PLACSP no es correspon amb la naturalesa de la prestació que es
vol contractar (art. 12-18 de la LCSP).
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1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

13

3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C011: S’ha tramitat una concessió de serveis per procediment
obert simplificat, cosa que no preveu l’art. 159 de la LCSP.

No es va tramitar cap concessió de serveis ja que de tota la documentació
que consta a l’expedient no s’observa que la seva naturalesa sigui la que
defineix l’art. 15 de la LCSP sinó que del propi plec i resta de documentació
es dedueix que es va tramitar un contracte de prestació de serveis. Tal
vegada hi hagi confusió per la terminologia emprada però aquesta no pot
desvirtualitzar de cap de les maneres la vertadera naturalesa del contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.
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Text de l’al·legació:

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

14

3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
02. Definició de l'objecte del contracte

INC_C020A:
En l'expedient, la necessitat per satisfer que
consta en la memòria justificativa no té una relació directa, clara i
proporcional amb l’objecte del contracte (art. 116.4.e) de la LCSP).

En la memòria a l’igual que a l’objecte del contracte es parla de prestació del
servei d’escola d’estiu i menjador.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.
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Text de l’al·legació:

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.
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Pàgina de
l’informe:

3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
03. Valor estimat i pressupost base de licitació

INC_C022A:
En l'expedient, la determinació del
compleix els requisits establerts en la LCSP (art. 101).

VEC

no

Text de l’al·legació:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.
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Entenem que es compleixen els requisits establerts a l’art. 101 a) de la LCSP.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:
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3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació

Text de l’al·legació:
L’únic que manca publicar són les actes de les meses de contractació ja que
la resta de documentació que exigeix l’art. 63.3 de la LCSP està publicada i
tot el quadre de puntuacions i valoracions es va enviar a tots els licitadors
que el sol·licitaren; per tant no es va crear cap tipus d’indefensió jurídica, que
és el que vé a exigir aquest article.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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INC_C029: La documentació publicada en el perfil de contractant, la
qual ha de ser allotjada en la PLACSP d’acord amb el que disposa
l’article 347 de la LCSP, no és completa i, per tant, no es
compleixen els requisits d’informació mínima que disposa l’art. 63.3
de la LCSP.
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AL·LEGACIONS

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

17

3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C044: En l'expedient no consta la justificació dels criteris que
s’han de considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la
LCSP).

El plec de clàusules regulador recull els criteris d’adjudicació del contracte en
base a la justificació que consta a la memòria justificativa: “Interessa en aquesta
contractació i a efectes de donar el millor servei possible als nins i a les famílies, que
es valorin els següents aspectes”.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.
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Text de l’al·legació:

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:
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3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C045: Els criteris d’adjudicació establerts conculquen algun
dels principis generals de la contractació, com són el d’igualtat, nodiscriminació, transparència i proporcionalitat, atès que confereixen
a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada (art. 1 i
145.5.b de la LCSP).

No es confereix a l’òrgan de contractació cap llibertat de decisió il·limitada
des del moment en que hi ha una pluralitat de criteris d’adjudicació que s’han
d’aplicar conjuntament per determinar l’adjudicatari i en els que prevaleixen
els automàtics.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:
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3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C046A:
Els criteris d’adjudicació establerts inclouen
llindars de sacietat o d’altre tipus (art. 1 i 145.5.b i c de la LCSP).

Text de l’al·legació:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.
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Entenem que no és així des del moment en què s’apliquen diferents criteris,
amb prevalència dels automàtics, amb total objectivitat i respectant els
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:
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Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C071: L’informe jurídic preceptiu emès en el procediment de
contractació és merament descriptiu, i no conté un pronunciament
crític, favorable o desfavorable, sobre l’adequació de la proposta a
la normativa aplicable.

L’informe jurídic és un informe “ab initio”, molt complet i que detalla tots els
documents i etapes de l’expedient de contractació. L’expedient s’ajustarà a la
legalitat si compleix tot el que assenyala l’informe jurídic.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:
Càrrec: Batle-President.
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:
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Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
En aquesta contractació es cerca donar el millor servei als nins i les seves
famílies, com s’ha dit anteriorment, i una de les maneres d’aconseguir-ho és
mijançant la presentació d’un projecte que aclari objectius i feina a
desenvolupar. El projecte no és decisiu per a l’adjudicació del contracte i a
més el propi art. 159 no parla de què sols s’admetin criteris automàtics, sinó
que es manifesta en termes de “potestivitat” al disposar que:
“La valoración de las ofertes se podrà efectuar automàticamente mediante
dispositives informàticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al
órgano de contratación”.
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INC_C110: En l'expedient, tramitat per procediment obert simplificat
abreujat, en els plecs figura com a criteri d’adjudicació subjectiu el
«Projecte tècnic», la qual cosa contravé l’art. 159 de la LCSP, atès
que en el procediment obert simplificat abreujat els únics criteris
d’adjudicació admesos són els quantificables mitjançant fórmules.
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AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:
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Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
Els plecs que regulen el contracte estableixen en les seves clàusules primera
i dinovena que:

“Aquest contracte tendrà caràcter administratiu i es regirà pel que estableix el
present plec, el plec de prescripcions tècniques, la Llei 9/2017 de 08 de novembre de
Contractes del Sector Públic, el Reglament General de Contractació (R.D 1098/2001,
de 12 d’octubre) en tot el que no s’oposi a la Llei 9/2017, la Llei 7/85 de 2 d’abril

Codi Validació: 6ZM2754W3JQ9AE3RTCZ637P4H | Verificació: https://ajsantamariadelcami.sedelectronica.es/
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INC_C119: Els plecs que regeixen el contracte no estableixen els
paràmetres objectius per a poder identificar les ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, malgrat s’ha utilitzat una pluralitat de
criteris d’adjudicació. Entre les ofertes presentades, se n’han
trobades algunes que poder ser considerades ofertes anormalment
baixes, sense que consti en l’expedient que l’òrgan de contractació
les va detectar, o bé que, un cop detectades, es va dur a terme el
procediment legalment establert per tal que el licitador pogués
justificar-les (art. 149.4 de la LCSP).

AL·LEGACIONS

reguladora de les Bases de Règim Local, el R.D Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril del
Texte Refòs de les Bases de Règim Local, la Llei 20/2006 de 15 de desembre
municipal i de règim local de les Illes Balears i resta de normativa legal aplicable”.

Per tant, supletòriament a manca d’algun punt concret, es pot acudir a la
normativa reguladora i així es va fer, aplicant l’art. 85 del Reglament General
de Contractació (R.D 1098/2001, de 12 d’octubre) i observant que si bé
qualque oferta era més baixa que les altres, no estava incursa en
pressumpció de temeritat o anormalitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Càrrec: Batle-President.
Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.
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Datació:

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:

23

3

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
05. Formalització del contracte

Text de l’al·legació:
Consta en l’expedient de contractació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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INC_C032A:
No consta la publicació de la formalització del
contracte en el perfil de contractant (l’art. 154.1 de la LCSP).
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Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:
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Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
L’art. 63.3 de la LCSP el que exigeix en tot cas són els anuncis d’informació
prèvia, de convocatòria de les licitacions, d’adjudicació i de formalització
dels contractes (...).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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INC_C033: No consta la publicació del contracte formalitzat en el
perfil de contractant, o bé aquesta s’ha realitzat fora del termini
establert en l’art. 154.1 de la LCSP.

Codi Validació: 9WFKT5STT53HYAEP5F2EYRSHL | Verificació: https://ajsantamariadelcami.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

AL·LEGACIONS

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional sobre determinats de
l’activitat contractual dels Ajuntaments de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Annex III Detall d’incidències per entitat.

Pàgina de
l’informe:
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Nom de l’entitat:
Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient 2/2019. Prestació servei escola d’estiu i menjador.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
06. Execució i modificació del contracte

Text de l’al·legació:
Se li ha reiterat que ha de presentar aquesta documentació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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INC_C120: El contractista ha incomplert l’obligació de trametre la
memòria final de l’activitat a l’Ajuntament, d’acord amb el que
estableixen els plecs contractuals i l’art. 210 de la LCSP.
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AL·LEGACIONS

1.

Datació:

Càrrec: Batle-President.

Nom i llinatges: Nicolau Canyelles Parets.

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Departamento de Contratación
Expediente: 727/2021
Asunto: Alegaciones que se formulan al Informe provisional sobre determinados aspectos de la
actividad contractual de los ayuntamientos de las Islas Baleares correspondientes al ejercicio 2019
por la Sindicatura de Cuentas de Illes Balears.
En relación con el informe provisional sobre determinados aspectos de la actividad contractual de los
ayuntamientos de las Islas Baleares correspondientes al ejercicio 2019, este Ayuntamiento formula
las siguiente alegación:
Primera y única.- Alegaciones relativas al apartado II de la actividad contractual de los
Ayuntamientos de las Islas Baleares, aspectos generales, en la letra c) respecto al análisis del
control interno del área de contratación, página 19.
En el cual se hace una mención al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, del tenor literal
siguiente:
“En 2019, l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha formalitzat el contracte 1613/2017: «Gestió de
servei públic de proveïment d’aigua potable i sanejament en el municipi de Sant Antoni de Portmany»,
per un import de 99.618 milers d’euros. El contracte anterior va finalitzar el 31 de desembre del 2015,
sense que constin en el qüestionari tramès a l’SCIB ni les obligacions reconegudes en situació de
pròrroga irregular, ni d’aquestes quines s’han tramitat per REC.”
Respecto a lo anterior, se alega que el formulario enviado por la Sindicatura de Cuentas de Islas
Baleares sobre la actividad contractual de los ayuntamientos de Islas Baleares para el ejercicio 2019,
no tiene un recuadro de observaciones en el documento en el que se puedan hacer constar algunos
aspectos del contrato que refieren en el párrafo anterior.
Dado que se trata de un contrato de concesión de explotación del servicio de abastecimiento y
saneamiento de agua del término municipal de San Antonio Abad, que fue adjudicado por acuerdo del
Pleno en fecha del 29/08/1985 y que habiendo finalizado el plazo de duración el 31/12/2015 ha
estado en situación de prórroga irregular hasta el posterior contrato de gestión de servicio público de
abastecimiento de agua potable y saneamiento (1613/2017).

Así, también la cláusula decimoséptima apartado tercero del Pliego de condiciones recoge que “ El
precio del suministro de agua y saneamiento será pagado por los abonados por periodos
trimestrales.” Y que las tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento, de conformidad con la cláusula
vigésimo sexta del mismo Pliego.
Visto lo anterior, cabe indicar que ésta falta de información suministrada al no haber rellenado ningún
dato correspondiente al apartado Q21.01 del formulario (obligaciones reconocidas para este contrato),
obedece a que la propia modalidad contractual del contrato de concesión de explotación del servicio
de abastecimiento y saneamiento, implica que el concesionario se retribuye directamente de las
tarifas de los usuarios del servicio.
Por último, se quiere recalcar que no habido dejadez, desidia o desinterés en el suministro de
información por parte de éste Ayuntamiento, siendo una prioridad para ésta entidad local la
colaboración con el órgano de fiscalización de Islas Baleares.
A la vista de lo anterior, se solicita que se tenga en cuenta la alegación formulada y que si lo estiman
conveniente añadan en el formulario un apartado de observaciones a los efectos de que las entidades
locales puedan completar o aclarar algún dato de la información del formulario.
En Sant Antoni de Portmany,
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Y que, consecuentemente es evidente que la titularidad del servicio, seguirá ostentando en todo
momento la calificación de servicio público municipal, según la cláusula cuarta del Pliego de
condiciones.

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre Al·legació núm.:
determinats aspectes de l’activitat contractual dels
ajuntaments de les IB corresponent a l’exercici
2019.
Pàgina de l’informe:

1
1

Nom de l’entitat: Ajuntament de Llucmajor
Apartat de l’índex de l’informe: A. Detall d’incidències d’expedients fiscalitzats en
els seus aspectes fonamentals
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient 7/2019: Gestió dels Parcs verds, vigilància d’àrees d’aportació vigilades i
recollida de residus voluminosos i restes de poda del TM de Llucmajor.
INC_C044: En l'expedient no consta la justificació dels criteris que s’han de
considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP.
INC_C046A: Els criteris d’adjudicació establerts inclouen llindars de sacietat o d’altre
tipus (art.1 i 145.5.b i c de la LCSP).

Text de l’al·legació:
- A la memòria justificativa de l’expedient de contractació que va ser objecte de
publicació al Perfil del Contractant (allotjat a la PCSP), consta entre d’altres la
justificació dels criteris que es varen tenir en consideració per a l’adjudicació del
contracte.
- En relació als llindars de sacietat, les fórmules per a la valoració de l’oferta
econòmica són lineals, per la qual cosa sempre es valora la rebaixa en els preus
unitaris, obtenint més punts l’empresa que fa més rebaixa.
Pel que fa al criteri de mesures ambientals, en el qual s’indica que “Si la totalitat dels
camions que s’adscrigui a l’execució del contracte compleix amb les esmentades
mesures: 5 punts. De lo contrari, aquest apartat serà valorat amb 0 punts”, cal
assenyalar, que de conformitat amb les previsions del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a l’efectiu compliment de les necessitats del servei no es necessiten
més de 5 camions i per aquest motiu es va valorar amb 5 punts aquest criteri sigui
quin sigui el nombre de vehicles.
Quant al criteri de temps de resposta, i que es valorar de la següent manera: “a)
Temps de resposta de 12 hores, en horari laboral de l'empresa: 5 punts, b) Temps
de resposta 0de 24 hores, en horari laboral de l'empresa: 2 punts, c) Temps de
resposta igual que el requerit en el Plec de Prescripcions Tècniques: 0 punts”, no es
valora la resposta en terminis inferiors a 12 hores per considerar-se una oferta de
difícil compliment.
En qualsevol cas, a futures licitacions es tractarà d’avaluar aquest tipus de criteris,
en la mesura que sigui possible, amb fórmules lineals o en trams que comprenguin
totes les opcions d’oferta possibles.

AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Memòria justificativa del contracte 7/2019
Datació: Llucmajor, 2 de març de 2022.
Càrrec: La TAG de Contractació
Nom i llinatges: Silvia Mayol Gómez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l’activitat contractual dels
ajuntaments de les IB corresponent a l’exercici
2019.

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

2
2

Nom de l’entitat: Ajuntament de Llucmajor

Apartat de l’índex de l’informe: A. Detall d’incidències d’expedients fiscalitzats en
els seus aspectes fonamentals
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: Expedient: 31/2018, Obres de
demolició d'habitatge unifamiliar i execució de tancament al carrer Sant Miquel, 54:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C003A: En l'expedient no consta el certificat d’existència de crèdit (art. 116.3 de
la LCSP).
INC_C044: En l'expedient no consta la justificació dels criteris que s’han de
considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP
06. Execució i modificació del contracte
INC_C117: En l'expedient, amb tramitació ordinària, l’inici de l’execució de les
prestacions ha superat el termini d’un mes a comptar des de la data de la
formalització del contracte (art. 237 de la LCSP).

Text de l’al·legació:
La que subscriu no estava present en el moment de tramitar l’expedient referenciat,
però de la documentació obrant dins l’expedient, es pot informar el següent:
- A l’expedient de contractació consta el document comptable RC, per import de
73.832,95 € on l’Interventor Accidental certifica que existeix crèdit disponible.
- La memòria justificativa de l’expedient de contractació que va ser objecte de
publicació al Perfil del Contractant (allotjat a la PCSP), consta entre d’altres la
justificació dels criteris que es varen tenir en consideració per a l’adjudicació del
contracte.
- Es va superar el termini ja que, d’acord amb la informació facilitada per l’arquitecta
municipal, no se li va comunicar l’adjudicació i formalització del contracte fins mesos
després.
A dia d’avui, i per tal d’evitar que s’incompleixi el termini fixat a l’article 237 LCSP, es
comunica l’adjudicació al responsable del contracte i es disposa d’un excel on es
van emplenant les dades més rellevants de l’expedient en fase d’execució.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL·LEGACIONS

1.

Document comptable RC de l’expedient 31/2018

2. Memòria justificativa del contracte 31/2018

Datació: Llucmajor, 2 de març de 2022.
Càrrec: La TAG de Contractació
Nom i llinatges: Silvia Mayol Gómez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l’activitat contractual dels
ajuntaments de les IB corresponent a l’exercici
2019.

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

3
2

Nom de l’entitat: Ajuntament de Llucmajor

Apartat de l’índex de l’informe: B. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS
FISCALITZATS ÚNICAMENT RESPECTE D’ALGUNS ASPECTES COM SÓN LA
TIPIFICACIÓ, LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA O EMERGÈNCIA I EL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: Expedient: 01/2019, Servei de barcantina en el camp municipal d'esports de S'Arenal
01. Aspectes generals
INC_C008: En l'expedient, de concessió de serveis especials dels enumerats en
l’annex IV de laLCSP, l’adjudicació no s’ha dut a terme mitjançant el procediment
restringit (art. 131.2 de la LCSP).

Text de l’al·legació:
La que subscriu no estava present en el moment de tramitar l’expedient referenciat,
però s’ha intentat obtenir informació respecte a aquesta qüestió, i sembla que en
aquell moment no es tenia coneixement de quines eren les empreses / persones
físiques que podien estar interessades en l’explotació de l’esmentada cantina, als
efectes de fer la selecció en atenció a la seva solvència, d’acord amb allò disposat a
l’article 160.2 LCSP, i es va tramitar per procediment obert, per afavorir la
concurrència.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Llucmajor, 2 de març de 2022.
Càrrec: La TAG de Contractació
Nom i llinatges: Silvia Mayol Gómez

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l’activitat contractual dels
ajuntaments de les IB corresponent a l’exercici
2019.

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

4
2

Nom de l’entitat: Ajuntament de Llucmajor

Apartat de l’índex de l’informe: B. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS
FISCALITZATS ÚNICAMENT RESPECTE D’ALGUNS ASPECTES COM SÓN LA
TIPIFICACIÓ, LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA O EMERGÈNCIA I EL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 17/2019, Servei de prevenció i control de plagues urbanes en el TM
Llucmajor
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C016A: En l'expedient no consta la declaració d’urgència (art. 119.1 de la
LCSP).

Text de l’al·legació:
No consta la declaració d’urgència de manera expressa (mitjançant Decret de
Batlia), si bé si que es va justificar la urgència a l’expedient, la qual cosa es posa de
manifest a l’informe justificatiu de la urgència del servei interessat en la contractació,
de data 25.09.2019.
A dia d’avui, la tramitació per urgència es motiva a l’informe de l’àrea interessada, es
declara de manera expressa al Decret d’aprovació de l’expedient de l’òrgan de
contractació competent, i s’incorpora la justificació de la urgència a la memòria
justificativa del contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
-

l’informe justificatiu de la urgència del servei interessat en la contractació, de
data 25.09.2019.

Datació: Llucmajor, 2 de març de 2022.
Càrrec: La TAG de Contractació
Nom i llinatges: Silvia Mayol Gómez

AJUNTAMENT DE SA POBLA

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4158/2018, Pavimentació i renovació de conduccions
d'abastament d'aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
LLuna, Palou i Fred

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C104........: Les millores no tenen assignada una puntuació específica, sinó
que el seu import minva l’oferta que ha presentat el licitador i computa com a
major baixa. Així instrumentades, no es pot considerar que aquestes millores
compleixen els requisits establerts en l’article 145.7 de la LCSP.

Efectivament la descripció de la millora no estableix un límit en quan al
seu màxim, el que permet que el licitador pugui oferir una millor oferta
que suposa un estalvi públic. S’entén que l’establiment de límit hauria
implicat establir una clàusula de sacietat contaria als interessos
generals, ja que suposaria assumir l’administració una major despesa
de l’estrictament necessària
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: tag secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

Codi Validació: 9GFDRLWNJXFT56F9RZWAYANDZ | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Text de l’al·legació:

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4158/2018, Pavimentació i renovació de conduccions
d'abastament d'aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
LLuna, Palou i Fred

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C102.......: El preu d’adjudicació publicat en la PLACSP és el d’adjudicació,
al tipus, minvat en la valoració de les millores gratuïtes que ha ofert el
licitador. Segons consta en els certificats, el preu finalment abonat al
contractista es correspon amb l’import d’adjudicació, al tipus (art. 102 de la
LCSP).

Una vegada repassada la documentació que consta al departament
d’intervenció, i haver realitzar la consulta a la directora de l’obra, resulta
que es va imputar a aquest expedient una factura per import de
42.589,25 euros -IVA inclòs-, corresponent a una obra al carrer Lluc de
sa Pobla, la qual no te cap tipus de relació amb el nostre expedient.
Pel que fa al nostre expedient, la quantia total que s’abonà al
contractista Amer e Hijos SA és de 243.840,73 euros IVA exclòs s.e.u.o-, essent que l’adjudicacio fou per 243.857,60 euros IVA exclòs.
La millora, clar està, no suposa cap tipus de despesa per a
l’Ajuntament, ni fou facturada.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Codi Validació: 3WL3LFPCMNPWDT9LQNYYT2FFG | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
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Text de l’al·legació:

Codi Validació: 3WL3LFPCMNPWDT9LQNYYT2FFG | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
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AL·LEGACIONS

Datació: 25 de febrer de 2022

Càrrec: Tag secretaria

Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4158/2018, Pavimentació i renovació de conduccions
d'abastament d'aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
LLuna, Palou i Fred

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C043B: .......En l'expedient, és insuficient la justificació d’elegir el preu com
l’únic criteri d’adjudicació (arts. 116.4.c i 145 de la LCSP).

Text de l’al·legació:
Conforme consta a la documentació contractual, a més del preu ha hi
una millora, conformant ambdues els criteris d’adjudicació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: tag secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

Codi Validació: 4Z34M532N9AGS3EK5FF92R3ZC | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/d81ae417-3180-48f38193-4fe6b23b85f5/

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4158/2018, Pavimentació i renovació de conduccions
d'abastament d'aigües potables, xarxa pluvials i sanejament carrers
LLuna, Palou i Fred

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C039...............: Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació no
figuren en l’anunci de licitació (art. 145.5 de la LCSP).

Text de l’al·legació:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: tag secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

Codi Validació: A5M7TMEEA9X7EPXCFGWFSLR76 | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Conforme permet la plataforma de contractació, la documentació de
l’expedient es troba relacionada via URL.
https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/d81ae417-3180-48f38193-4fe6b23b85f5/

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4160/2018, Pavimentació asfàltica carrer Vaumera (Crestatx)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
02. Definició de l'objecte del contracte
INC_C024B............: En l'expedient, la justificació de la no-divisió de l’objecte del
contracte en lots resulta insuficient (art. 99.3 de la LCSP)

Text de l’al·legació:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: TAG secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

Codi Validació: 9ZNFD72GT4PGHH32HQGHDDSSM | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
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Conforme l’annex I de la documentació contractual, la no divisió en lots
es deriva de la pròpia naturalesa de l’objecte recollit en el projecte – que
és documentació contractual i forma part de l’expedient- , essent que és
el mateix el que recull les indicacions de tipus tècnic que fonamenten la
inviabilitat d’una execució independent -art. 99.3.b LCSP-.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4160/2018, Pavimentació asfàltica carrer Vaumera (Crestatx)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C044........: En l'expedient no consta la justificació dels criteris que s’han de
considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP.

Text de l’al·legació:
Els criteris emprat es determinen conforme el projecte d’obres i les
indicacions dels tècnics redactors. La pròpia naturalesa de l’objecte
recollida en el projecte justifica els criteris, essent aquest documentació
contractual i formant part de l’expedient.

1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: TAG secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

Codi Validació: 7TMWTE9QTP4GWP7FT6CT2X752 | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 2755/2019, Rehabilitació paviment de llamborda d'un tram
del carrer Lluc

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació

Text de l’al·legació: L’expedient de referència deriva de l’expedient núm.
4663/2018, el qual queda desert per falta d’ofertes. La declaració de
l’urgència vingué motivada per la necessitat pressupostària de licitar i
adjudicar dintre l’anualitat 2019, baix el risc de perdre la inversió. Es
mostra la conformitat amb l’informe de la Sindicatura, ja que dites
circumstàncies haurien de va estar degudament exposades i
fonamentades. S’adoptaran les mesures per a la millora de la
documentació justificativa pel que fa a les circumstàncies que impedien
ajornar la licitació, no perdre la inversió i donar compliment a l’interès
públic.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022

Codi Validació: 375WCDDWSK7DF5ARZ62WQSJ26 | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
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INC_C017...............: La justificació de la urgència no correspon a una necessitat
inajornable o a raons d’interès públic (art. 119.1 de la LCSP).
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AL·LEGACIONS

Càrrec: TAG secretaria

Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 2755/2019, Rehabilitació paviment de llamborda d'un tram
del carrer Lluc

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C016B.....: En l'expedient, la urgència no està degudament justificada (art.
119.1 de la LCSP).

L’expedient de referència deriva de l’expedient núm. 4663/2018, el qual
queda desert per falta d’ofertes. La declaració de l’urgència vingué
motivada per la necessitat pressupostària de licitar i adjudicar dintre
l’anualitat 2019, baix el risc de perdre la inversió. Es mostra la
conformitat amb l’informe de la Sindicatura, ja que dites circumstàncies
haurien de va estar degudament exposades i fonamentades.
S’adoptaran les mesures per a la millora de la documentació
justificativa.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: TAG secretaria

Codi Validació: AMRTDY6WSLWRSFC46AHDWTEMN | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Text de l’al·legació:

Codi Validació: AMRTDY6WSLWRSFC46AHDWTEMN | Verificació: https://sapobla.eadministracio.cat/
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AL·LEGACIONS

Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4160/2018, Pavimentació asfàltica carrer Vaumera (Crestatx)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C029......: La documentació publicada en el perfil de contractant, la qual ha
de ser allotjada en la PLACSP d’acord amb el que disposa l’article 347 de la
LCSP, no és completa i, per tant, no es compleixen els requisits d’informació
mínima que disposa l’art. 63.3 de la LCSP.

Text de l’al·legació:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: TAG secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Rieral
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Conforme la mateixa permet la Plataforma de contractació, la totalitat de
la documentació es troba a disposició de la URL, en el nostre cas:
https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/2f23f7cb-2b57-4106b5b7-705aa46765b7/ .

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 4160/2018, Pavimentació asfàltica carrer Vaumera (Crestatx)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C046B............: Els criteris d’adjudicació s’instrumenten mitjançant fórmules
excessivament complicades (art. 1 i 145.5.b i c de la LCSP).

Text de l’al·legació:
Conforme la documentació contractual l’únic criteri d’adjudicació és la
baixa en l’oferta econòmica.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 25 de febrer de 2022
Càrrec: TAG secretaria
Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera
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1.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Al·legacions a l’informe
provisional sobre determinats aspectes de
l’activitat contractual dels ajuntaments de
les Illes Balears corresponent a l’exercici
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat: Ajuntament de sa Pobla

Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient: 378/2019, Patrocini club de futbol de tercera divisió del
municipi per a la temporada 2019-2020 (juliol 2019 a juny 2020)
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
02. Definició de l'objecte del contracte
INC_C100........: El patrocini té com a prestació un retorn publicitari (art. 22 de la
LGPub), si bé el contracte fiscalitzat n’inclou d’addicionals, com són el
manteniment i la neteja dels camps de futbol. L’Ajuntament fa una aportació
econòmica en concepte de patrocini i cedeix l’ús dels camps. Així, en aquest
expedient es donen tres negocis jurídics vinculats: el patrocini, la cessió d’ús i
els serveis de manteniment i neteja, sense que es pugui concloure que el
patrocini sigui la prestació principal.

Entenem que l’objecte del contracte és un i l’altre son prestacions
accessòries per dur a terme el principal, així com els drets i obligacions
instrumentals de les parts necessaris per realitzar la prestació principal
que és el retorn publicitari; en cas contrari, l’umbral als efectes de
determinar el límit de contracte i prestacions obligaria a un
fraccionament indefinit de qualsevol prestació. Així i tot, es prendran les
mesures adients als efectes d’evitar els dubtes plantejats.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 25 de febrer de 2022
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Càrrec: TAG secretaria

Nom i llinatges: Llorenç Reus Riera

AJUNTAMENT DE FELANITX

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: AJ ASPECTES CONTR.
2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

1
19

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
II. ACTIVITAT CONTRACTUAL DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Un total de 12 ajuntaments declara que algunes de les prestacions incloses
en els contractes formalitzats en 2019 es troben en situació de pròrroga
irregular. En total, es veurien afectats 34 contractes, per un import de 2.392
milers d’euros d’obligacions reconegudes, de les quals 1.556 milers d’euros
s’han tramitat mitjançant reconeixements extrajudicials de crèdit (REC).
Amb més d’un contracte en situació de pròrroga irregular figuren els
ajuntaments de Felanitx (14 contractes), Manacor (5 contractes), Sant
Llorenç des Cardassar (4 contractes) i Andratx (3 contractes).

Vista la proposta d'informe provisional sobre determinats aspectes de
l'activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2019, en relació amb el punt II d'aquest informe, apartat 1.c:
Aspectes Generals - Anàlisi del control intern en l'àrea de contractació, i pel
que fa a la conclusió número 6, volem al·legar el següent:
En aquest apartat s’exposa que “un total de 12 ajuntaments declara que
algunes de les prestacions incloses en els contractes formalitzats en 2019 es
troben en situació de pròrroga irregular”.
Consideram que per arribar a aquesta conclusió s'han emprat les dades
emplenades pels Ajuntaments en l'apartat II del qüestionari de l'activitat
contractual local (annex IV de l'informe), on s’indica literalment el següent
“dels contractes formalitzats dins el 2019, indicau si n'hi ha que corresponen
a licitacions de prestacions que es trobaven en situació irregular d'execució
per haver superat els límits de les pròrrogues previstes”, de manera que
entenem que la conclusió que s’exposa a l'informe hauria d'indicar que
algunes de les prestacions incloses en els contractes formalitzats en 2019 ES
TROBAVEN, i no es troben, en situació de pròrroga irregular pel fet que amb
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Text de l’al·legació:

AL·LEGACIONS

la formalització dels contractes corresponents l’any 2019 aquesta situació ja
va quedar regularitzada.
Pel que fa al llistat de contractes que va presentar l'Ajuntament de Felanitx
amb relació a l’apartat II del qüestionari esmentat, hem detectat que a aquest
llistat es va introduir per error el contracte de l'expedient 3633/2018 relatiu a
l’explotació dels serveis de temporada a les platges del municipi. Aquest
contracte no correspon estar al llistat ja que les prestacions incloses en el
mateix no es trobaven en situació de pròrroga irregular sino que estaven
correctament prorrogades. Adjuntam els acords adoptats per a la pròrroga
corresponent a la temporada 2018, la darrera abans de formalitzar el
contracte per a la temporada 2019 i següents, i sol·licitam que s’exclogui
aquest contracte del llistat del qüestionari referent als contractes que es
trobaven en situació irregular d’execució per haver superat els límits de les
pròrrogues previstes.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

2.

Acord pròrroga explotació dels serveis de temporada a les platges
del municipi temporada 2018 (platges s’Arenal de Portocolom, Cala
Marçal, Cala Ferrera i Cala Sa Nau)
Acord pròrroga del contracte de gestió integral i explotació
d’instal·lacions temporals a la platja Cala Mitjana

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022
Càrrec: Batle de l’Ajuntament de Felanitx
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Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
AJ ASPECTES CONTR. 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

2
1

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
ANNEX III DETALL D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 3633/2018, Autorització d'ocupació temporal de béns de domini
públic marítim- terrestres mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de
temporada a les platges de terme municipal de Felanitx (Illes Balears), que
inclou la neteja i servei de salvament
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C031B.........: La publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant s’ha realitzat
excedint el termini de quinze dies establert en l’art. 151.1 de la LCSP.

Text de l’al·legació:

El lot 1 corresponent a la platja de Cala Serena es va adjudicar per acord de Junta de
Govern Local dia 09/04/2019. El lot 3 (platges Cala Ferrera i Cala Sa Nau) i el lot 4
(platges Cala Marçal i s'Arenal de Portocolom) es van adjudicar per acord de Junta de
Govern Local dia 07/05/2019.
El lot 1, de menys rellevància econòmica dins el conjunt de la contractació, es va
adjudicar en una data diferent als altres dos lots i es va optar per fer la publicació de
l'adjudicació del lot 1 en el perfil del contractant coincidint amb el dia que es van
adjudicar els lots 3 i 4, ometent el termini de 15 dies per fer la publicació del lot amb
menys rellevància. Pel que fa a la publicació de l'adjudicació del lot 3 i lot 4, es va dur a
terme dia 09/05/2019 acomplint el termini establert en l'art. 151.1 de la LCSP.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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En el contracte per a l'autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic
marítim-terrestres mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les
platges del terme municipal de Felanitx, que inclou la neteja i servei de salvament, al
qual li és d’aplicació supletòria la Llei 9/2017, de 8 de novembre, d’acord amb la
clàusula 2 del Plec de clàusules administratives particulars, es van adjudicar tres lots.
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AL·LEGACIONS

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022

Càrrec: Batle de l’Ajuntament de Felanitx

Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
AJ ASPECTES CONTR. 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

3
1-2

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
ANNEX III DETALL D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 3633/2018, Autorització d'ocupació temporal de béns de domini
públic marítim- terrestres mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de
temporada a les platges de terme municipal de Felanitx (Illes Balears), que
inclou la neteja i servei de salvament
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C042...........: La definició dels criteris d’adjudicació no permet determinar si
aquests estan vinculats a l’objecte del contracte (art. 145.6 de la LCSP).
INC_C044........: En l'expedient no consta la justificació dels criteris que s’han de
considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP.
Per donar compliment a l’art. 116.4.c. i d’acord amb les previsions de l’art. 145 de la
LCSP, l’adjudicació d’aquest contracte es va realitzar utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu que es va avaluar d’acord a
criteris econòmics i qualitatius, vinculats a l’objecte del contracte pel fet que integren
prestacions a realitzar en virtud del mateix. A la clàusula 10 del PCAP es defineixen el
criteris d’adjudicació emprats indicant si es tracta de criteris econòmics o qualitatius.
Amb la nomenclatura emprada per designar els criteris d’adjudicació es fa constar que
integren prestacions vinculades a l’objecte del contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022
Càrrec: Batle de l’Ajuntament d Felanitx
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
AJ ASPECTES CONTR. 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

4
2

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
ANNEX III DETALL D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 3633/2018, Autorització d'ocupació temporal de béns de domini
públic marítim- terrestres mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de
temporada a les platges de terme municipal de Felanitx (Illes Balears), que
inclou la neteja i servei de salvament
05. Formalització del contracte
INC_C032B...........: La publicació de la formalització del contracte en el perfil del
contractant s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art.
154.1 de la LCSP.
Text de l’al·legació:

En relació a la formalització dels tres lots adjudicats, el contracte corresponent al lot 1
(Cala Serena), de menys rellevància econòmica dins el conjunt de la contractació, es
va formalitzar dia 17/04/2019 i es va publicar l’anunci de formalització al perfil del
contractant dia 13/05/2019; els contractes corresponents al lot 3 (platges Cala Ferrera i
Cala Sa Nau) i el lot 4 (platges Cala Marçal i s'Arenal de Portocolom) es van formalitzar
dia 09/05/2019 i es va publicar l’anunci de formalització al perfil del contractant dia
14/05/2019. Per tal convergir en la publicitat dels contractes i per facilitar tràmits, ja que
la formalització dels contractes dels diferents lots es va dur a terme en dates diferents,
en la publicació de la formalització del lot 1, com a menys rellevant dins el conjunt de la
contractació, no es va observar el termini dels 15 dies establert a l'art. 154.1 de la
LCSP i es va publicar el dia abans a la publicació de la formalització dels altres dos
lots, amb més pes econòmic dins el conjunt d’aquest expedient.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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En el contracte per a l'autorització d'ocupació temporal de béns de domini públic
marítim-terrestres mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les
platges del terme municipal de Felanitx, que inclou la neteja i servei de salvament, al
qual li és d’aplicació supletòria la Llei 9/2017, de 8 de novembre, d’acord amb la
clàusula 2 del Plec de clàusules administratives particulars, es van adjudicar tres lots.
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AL·LEGACIONS

1.

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022

Càrrec: Batle de l’Ajuntament de Felanitx

Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
AJ ASPECTES CONTR. 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

5
2i3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
ANNEX III DETALL D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 1479/2019, Contractació d'una actuació musical durant les festes
de Sant gustí2019 (24 d'agost)
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051B..................: En l'expedient, la descripció dels aspectes que s’han de
negociar no és suficientment precisa (art. 166.2 de la LCSP).
INC_C052......: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Expedient: 1530/2019, Contractació d'una actuació musical durant les festes
de Sant Agustí 2019 (31 d'agost)
INC_C051B: ..................En l'expedient, la descripció dels aspectes que s’han de
negociar no és suficientment precisa (art. 166.2 de la LCSP).
INC_C052......: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
Atès que es tracta de dos expedients a adjudicar per procediment negociat
sense publicitat per raons artístiques relacionades amb la protecció de drets
exclusius, en els quals només podia presentar oferta un únic licitador, els
aspectes econòmics i tècnics que es varen negociar ja es varen reflectir en el
PCAP com a drets i obligacions de les parts.

Codi Validació: 6HJLNLZLDX6QKEMTXGQ3RTAT9 | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació

AL·LEGACIONS

Les incidències detectades es tendran en compte en futurs expedients.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022
Càrrec: Batle de l’Ajuntament de Felanitx

Codi Validació: 6HJLNLZLDX6QKEMTXGQ3RTAT9 | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
AJ ASPECTES CONTR. 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

6
3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
ANNEX III DETALL D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 1479/2019, Contractació d'una actuació musical durant les festes
de Sant gustí2019 (24 d'agost)
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C072: ....En l'expedient, tramitat per procediment negociat sense publicitat,
no consta justificat que el licitador, al qual s’ha sol·licitat una oferta, sigui
l’únic que, de forma exclusiva i excloent, pot donar resposta a la necessitat
artística que es pretén satisfer (art. 168.a.2 de la LCSP).
Expedient: 1530/2019, Contractació d'una actuació musical durant les festes
de Sant Agustí 2019 (31 d'agost)
INC_C072....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat sense publicitat,
no consta justificat que el licitador, al qual s’ha sol·licitat una oferta, sigui
l’únic que, de forma exclusiva i excloent, pot donar resposta a la necessitat
artística que es pretén satisfer (art. 168.a.2 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
Amb el contracte de cessió de l’exclusivitat dels artistes a les empreses
contractades, els quals consten dins l’expedient, queda justificat que el
licitador és l’únic que, de forma exclusiva i excloent, pot donar resposta a la
necessitat artística que es pretén satisfer.
Els contractes d’exclusivitat ja es varen remetre a la Sindicatura de Comptes
mitjançant el correu electrònic enviat dia 5 de maig de 2021.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
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AL·LEGACIONS

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022

Càrrec: Batle de l’Ajuntament de Felanitx

Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
AJ ASPECTES CONTR. 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

7
3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE FELANITX
Apartat de l’índex de l’informe:
ANNEX III DETALL D’INCIDÈNCIES PER ENTITAT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: 3221/2018, Contractació de la concessió de llocs de venda i trasters
del mercat municial
01. Aspectes generals
INC_C005............: En l'expedient, la tipificació, el procediment, la tramitació o la
informació econòmica del contracte que consta en el Portal de Rendició no
coincideix amb la de la PLACSP, la qual cosa dificulta el compliment dels
principis de publicitat i transparència (art. 1 de la LCSP i Acord de 18 de juliol de
2018 del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció
relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació contractual del sector
públic local de les Illes Balears).

Es va cometre una errada en el tipus de contracte quan es va passar la informació al
Portal de Rendició de Comptes. Es va informar que es tractava d’un contracte de
concessió de serveis, quan en realitat es tracta d’un contracte de l’àmbit de domini
públic i l’àmbit patrimonial, inicialment exclòs de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Es tracta d’una errada material. Es tendrà en compte en futurs procediments.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Felanitx, 9 de març de 2022
Càrrec: Batle de l’Ajuntament de Felanitx
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Nom i llinatges: Jaume Monserrat Vaquer

AJUNTAMENT DE SÓLLER

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

1

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
02. Definició de l’objecte del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C078: En l'expedient es dona una correspondència significativa
entre el servei licitat i les funcions reservades als funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la qual cosa
comporta un risc respecte al desenvolupament de la gestió
economicofinancera de l’entitat i el seu control (RJFALHN i art. 28 de la
LCSP).

El contracte de serveis en matèria d’assessorament, té per finalitat donar suport
a la Intervenció en determinades tasques, atès el gran volum de feina existent.
Esmentar el fet de que el personal adscrit al negociat tan sols és un auxiliar
administratiu, un administratiu i la Interventora. El fet de la manca de mitjans
personals, i la necessitat de donar cobertura a totes les remissions a la
plataforma del Ministeri d’Hisenda, i altres que la normativa prescriu, així com
totes les altres funcions, varen determinar acudir a la figura del contracte de
serveis.
D’aquesta manera, consta en l’expedient un informe d’insuficiència de mitjans
per a la realització del servei, en el qual s’exposa que pel volum de treball descrit
en la proposta, s’evidencia que no es pugui dur a terme amb el personal
municipal que en el moment estava adscrit al negociat.
L’assessorament que es dur a terme i les tasques realitzades, són finalment
revisades i assumides per la Interventora, tal com es faria en cas de tenir
personal adscrit a l’àrea.
A l’increment de funcions i a la falta de personal, s’afegia la dificultat per
contractar personal a nivell del capítol 1 de despeses, limitat per un Pla d’Ajust
que determinava un import màxim de despesa que no es podia superar, i que va
fer cercar una altra via per poder complir amb totes les obligacions, sobretot de
remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda, els incompliments de les quals
podrien determinar una retenció en la PTE d’aquest municipi.
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Text de l’al·legació:
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AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 14/03/2022

Càrrec: Batle president

Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

2

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
03. Valor estimat i pressupost base de licitació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C022B: el càlcul del valor estimat no està correctament justificat en la
memòria (art. 116.4.d) de la LCSP).

Text de l’al·legació:
Article 116.4.d) LCSP – contingut de la memòria justificativa:
El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que
l’integren, incloent sempre les despeses laborals si existissin.
Article 101.2 LCSP referit al valor estimat:

En els contractes de serveis i de concessió de serveis en els que sigui rellevant la
mà d’obra, en l’aplicació de la normativa laboral vigent a la que es refereix el
paràgraf anterior es tendran especialment en compte les despeses laborals
derivades dels convenis col·lectius sectorial d’aplicació.
L’objecte del contracte (assessorament i suport en matèria comptable) no
determina que les despeses salarials serveixin per a formar el valor estimat del
contracte. Entenem que els preceptes normatius resulten aplicables en els
contractes on les despeses dels salaris de les persones treballadores per a la seva
execució formin part del preu total del contracte.
Resolució 633/2019 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
(...)
El requisit esmentat no pot referir-se a tots els contractes en que les despeses
salarials serveixin per a formar el preu total, atès que en tal cas es troben tots els
contractes, ja que el preu d’una prestació sempre comporta un cost directe
laboral que haurà contribuït a determinar el preu. Per tant, si el que es desitjava
és que es desglossassin les despeses salarial amb desagregació de gènere i
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(...)

AL·LEGACIONS

categoria professional estimats segons conveni laboral de referència, resultaria
que en tot contracte de qualsevol naturalesa hauria d’efectuar-se aquest
desglossament i desagregació, ja que en tots ells el cost salarial contribueix a
fixar el preu, la qual cosa faria innecessària l’especificació que conté la norma,
que és que el cost dels salaris de les persones empleades en l’execució del
contracte formi part del preu total del contracte, la qual cosa implica no només
que sigui un cost, sinó que sigui preu, és a dir, formi part del preu com un
element d’ell, és a dir, integri preu perquè aquest es fixi per unitat de treball i
temps, com ara preu per treballador / dia o mes o anys o per hores o per borses
addicionals d’hores, o per treballs extraordinaris, o per dies laborals o per dies
festius.
(...)
Per tant, ha de tractar-se de serveis en els que l’execució de la prestació
s’efectua per treballadors empleats i posats a disposició per fer-ho, la qual cosa
exclou tots aquells contractes en que la prestació es realitza per al públic en
general, de manera que l’ús per part de l’administració contractant és un més de
molts i el cost per això és una tarifa, preu unitari o comissió, en el que no formen
part del preu les despeses salarials dels treballadors que en general es dedicaran
a executar el contractant (...)

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

3

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
03. Valor estimat i pressupost base de licitació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C098: En l’expedient, el VEC que figura en els plecs és correcte però no el
PBL, per la qual cosa aquests s’haurien d’haver esmenat. La correcció de
l’errada en el PBL no consta publicada en la PLACSP, cosa que ha suposat
que els licitadors hagi presentat ofertes considerant un PBL calculat per a 4
anys, quan el contracte té una durada de 2 anys prorrogable per 2 anys més. A
més, aquesta incidència afecta l’import d’adjudicació que es correspon amb
una durada del contracte de 4 anys.

Text de l’al·legació:

Tampoc no va esdevenir en un obstacle a l’hora de presentar l’oferta econòmica
per part dels quatre licitadors, ni fou detonant de confusió a l’hora de valorar
dites ofertes ni motiu de presentació de recursos.
En cap cas es pot considerar que l’error detectat hagi estat conseqüència de
males pràctiques de l’òrgan de contractació que hagin produït distorsions en la
tramitació de l’expedient. El valor estimat del contracte, essencial per a
determinar el règim jurídic aplicable al procediment licitatori és correcte i, en
conseqüència, no s’alteren els principis substancials que han de garantir la
igualtat de tracte entre els licitadors.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
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Si bé és cert que es va produir un error a l’hora de reflectir el pressupost base de
licitació en el plec de clàusules, aquest no va derivar en cap moment en
incompliment dels preceptes normatius en quant a la llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència del procediment i no discriminació i igualtat
de tracte entre els licitadors.
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AL·LEGACIONS

Càrrec: Batle president

Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

4

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C029: la documentació publicada en el perfil de contractant, la qual ha de
ser allotjada en la PLACSP d’acord amb el que disposa l’article 347 de la
LCSP, no és completa i, per tant, no es compleixen els requisits d’informació
mínima que disposa l’art. 63.3 de la LCSP.

Text de l’al·legació:

És a dir, la obligatorietat de publicar la informació que s’indica a l’article 63 de la
LCSP, té com a objectiu principal assegurar la transparència del procediment i no
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Ens remetem novament al fet
que no es va produir en cap moment, durant la tramitació del procediment, cap
alteració d’aquests principis bàsics. Tampoc no es va plantejar a la pròpia
plataforma cap qüestió, per part de cap dels licitadors interessats, que fora
indicativa de manca de claredat i/o transparència.
En absolut es pretén afirmar la innecessarietat de publicar tota la documentació
en el perfil del contractant, però voldríem deixar patent la recent inclusió de la
vessant tecnològica de la contractació pública i les dificultats que en ocasions (en
especial, en la seva implantació inicial) ha suposat per a determinades
administracions locals. Consta a l’expedient el corresponent informe
d’insuficiència de mitjans i la memòria justificativa, juntament amb l’acord de
l’òrgan de contractació relatiu a l’aprovació dels plecs i la tramitació de
l’expedient i no es va constatar cap dificultat per a la correcta preparació de les
ofertes per part de les empreses interessades.
Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
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D’acord amb l’article 63 de la LCSP, els òrgans de contractació difondran
exclusivament a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que
agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual a
l’objecte d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos. (...).

AL·LEGACIONS

transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

5

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C031B: la publicació de l’adjudicació en el perfil del contractant s’ha
realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art. 151.1 de la LCSP.

Text de l’al·legació:

És a dir, la obligatorietat de publicar la informació que s’indica a l’article 63 de la
LCSP, té com a objectiu principal assegurar la transparència del procediment i no
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Ens remetem novament al fet
que no es va produir en cap moment, durant la tramitació del procediment, cap
alteració d’aquests principis bàsics. Tampoc no es va plantejar a la pròpia
plataforma cap qüestió, per part de cap dels licitadors interessats, que fora
indicativa de manca de claredat i/o transparència.
En absolut es pretén afirmar la innecessarietat de publicar tota la documentació
en el perfil del contractant, però voldríem deixar patent la recent inclusió de la
vessant tecnològica de la contractació pública i les dificultats que en ocasions (en
especial, en la seva implantació inicial) ha suposat per a determinades
administracions locals. Consta a l’expedient el corresponent informe
d’insuficiència de mitjans i la memòria justificativa, juntament amb l’acord de
l’òrgan de contractació relatiu a l’aprovació dels plecs i la tramitació de
l’expedient i no es va constatar cap dificultat per a la correcta preparació de les
ofertes per part de les empreses interessades.
Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
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D’acord amb l’article 63 de la LCSP, els òrgans de contractació difondran
exclusivament a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que
agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual a
l’objecte d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos. (...).

AL·LEGACIONS

ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

6

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C044: A l’expedient no consta la justificació dels criteris que s’han de
considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP).

Text de l’al·legació:
En la incidència es fa referència a l’article 116.4 c) de la LCSP, en el qual es
determina la necessitat de la justificació dels criteris d’adjudicació.

Així mateix també es troba dintre de la Memòria justificativa que consta en
l’expedient, en el qual existeix una relació exhaustiva de les tasques a realitzar.
Entenem que el criteri basat en l’oferta relativa al programa de treball, és
intrínsec al contracte de serveis i que es justifica en la pròpia Memòria.
Pel que fa al preu com a criteri de valoració, essent que segons les Directives
trasposades a l’ordenament jurídic, es centren en el Principi de «l’oferta
econòmicament més avantatjosa», amb el què s’aspira a garantir la millor relació
qualitat – preu, entenem que dintre del plec queda justificat la utilització d’aquest
criteri de valoració.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Posar de manifest en aquest punt que la justificació dels criteris està en el propi
PCAP, en la clàusula segona, quan es diu que l’adjudicació del contracte es
realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris, en base a la millor relació qualitat preu de conformitat amb el què s’estableix en la clàusula deu. Així doncs dintre
dels criteris d’adjudicació es diu que es basen en el preu i en el programa de
treball.
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AL·LEGACIONS

Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

7

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C045: els criteris d’adjudicació establerts conculquen algun dels principis
generals de la contractació, com són el d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, atès que confereixen a l’òrgan de contractació
una llibertat de decisió il·limitada (art. 1 i 145.5.b de la LCSP).

Text de l’al·legació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor:

10.1

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (màxim 45 punts).



Els mitjans i procediments que es posaran a disposició de l'administració per
dur a terme l'assessorament tècnic en matèria econòmico-financera



Els mitjans i procediments que es posaran a disposició de l'administració per
dur a terme treballs de tramesa d'informació telemàtica al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques.



Mitjans i procediments que es posaran a disposició de l'administració per dur
a terme la calendarització indicada en el punt 3. del PPT.

Es presentarà amb nivell de detall suficient per tal que la mesa de contractació (o
tècnics competents) puguin emetre el seu informe de valoració de manera
fonamentada.
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Els licitadors presentaran un programa de treball que descriurà:

AL·LEGACIONS

En la fixació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor s’ha pretès poder
fer una comparació d’ofertes en funció de les necessitats que constitueixen
l’objecte del contracte, respectant en tot cas el principi d’igualtat de tracte.
Els 4 licitadors coneixien el contingut dels plecs quan varen presentar les seves
ofertes i durant la tramitació del procediment no es va presentar cap qüestió
indicativa que els criteris d’adjudicació induïen a error per considerar-se
imprecisos i/o contraris a dret.
En base a l’objecte del contracte, l’execució del qual duu implícita l’aplicació
d’uns mitjans i procediments molts concrets, es va considerar que per garantir el
Principi de Seguretat Jurídica en la presa de decisions de la mesa de contractació i
del propi òrgan de contractació, la valoració dels criteris no alterava el principi
d’igualtat de tracte, així com tampoc incloïa (l’esmentada valoració) elements
que, d’haver estat coneguts en el moment de la preparació de les ofertes,
haguessin pogut influir en tal preparació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

8

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C046A: els criteris d’adjudicació establerts inclouen llindars de sacietat o
d’altre tipus (art.1 i 145.b.c de la LCSP).

Text de l’al·legació:

Entenem per tant que, l’existència dels criteris va encaminada a la necessitat de
tenir una valoració més justa i adequada a la prestació del servei que es licita. En
aquest punt, vista la doctrina i jurisprudència relativa als llindars de sacietat i que
no és pacífica, cal fer referència a la Resolució 484/2019 del TACRC, el qual es
pronuncia respecte als límits a la utilització dels llindars, en el sentit d’acceptar
com ajustats a dret, els llindars de sacietat sempre que el preu no sigui l´únic
criteri a valorar.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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En aquest punt esmentar, tal i com disposa la LCSP, que els òrgans de
contractació vetllaran per que s’estableixin criteris d’adjudicació que permetin
obtenir subministraments i serveis de qualitat, que responguin el millor possible a
les necessitats; i en especial, en els procediments de contractes de serveis que
tenguin per objecte prestacions de caràcter intel-lectual.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

9

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C046B: els criteris d’adjudicació s’instrumenten mitjançant fórmules
excessivament complicades (art.1 i 145.b.c de la LCSP).

Text de l’al·legació:
Per a la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el cas que ens
ocupa, atenent a l’objecte del contracte que determina el fet que les ofertes més
econòmiques no tenen perquè ser les més recomanables, s’ha considerat que el
criteri PREU no pot tenir el mateix abast que tendria, per exemple, en el cas d’un
contracte d’adquisició d’un vehicle.

“(…) diversas causas, como por ejemplo, el objetivo de obtener obras, servicios o
suministros de gran calidad, o el presupuesto riguroso de una contrata con
arreglo a precios de mercado, aconsejan y permiten modular el criterio precio y
establecer límites a las reducciones de precios en las ofertas económicas sobre el
precio máximo, para evitar precisamente desvirtuar la calidad de la prestación
ofertada, o para desincentivar la presentación de ofertas mediocres en los
criterios de valoración cualitativos a causa d la minoración de los precios
ofertados(…). La libertad del órgano de contratación ampara modular,por tanto,
el criterio precio en relación con el resto de los criterios previstos para valorar las
ofertas y lograr el máximo nivel de calidad u otras características de la prestación
perseguidas.”

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
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Ens remetem a la resolució 853/2019, de 18 de juliol, del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals on deixa constància que la Llei atribueix als
òrgans de contractació la potestat per a modular i fixar els criteris d’adjudicació
que, respectant la llei, més s’ajustin a les seves prioritat en cada contractació.
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AL·LEGACIONS

Càrrec: Batle president

Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

10

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Text de l’al·legació:
Respecte a la primera part d’aquest apartat ens remetem al reflectit en el punt
anterior.
Respecte a la segona part, relativa als criteris avaluables mitjançant judici de
valor, es considera que l’informe de valoració estableix subapartats precisament
per garantir l’objectivitat i facilitar la seva comprensió. A més, deixa constància
raonada i diferenciadora de les puntuacions assignades a cada licitador.
El desglossament tècnic efectuat:
a) No modifica els criteris d’adjudicació del contracte definits en el plec.

b) No conté elements que, d’haver estat coneguts en el moment de la
preparació de les ofertes, haguessin pogut influir en aquesta. Tots els
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INC_C099: la puntuació dels criteris d’adjudicació que figura en els plecs és de
55 punts pel que fa al preu i de 45 punts pel que fa al programa de treball, que
es defineix com a criteri subjectiu. La fórmula que s’aplica per a valorar el
criteri del preu pren com a referència l’oferta presentada i no la baixa
proposada pels licitadors, la qual cosa implica que, sense incórrer en baixa
temerària, no es reparteixen tots els punts possibles enter els licitadors. Quant
al criteri avaluable per un judici de valor, en l’informe de valoració de les
ofertes s’han definit cinc blocs, que no figuren en els plecs, els quals
contenen diferents aspectes per valorar i la seva puntuació. Així, el licitador
que ha resultat adjudicatari ha presentat una oferta amb una baixa del 2,5% i
ha obtingut el 99% dels punts possibles del criteri subjectiu, menter que la
resta de licitadors han presentat baixes entre el 20% i el 30% i només han
obtingut entre el 7% e el 22% de la puntuació total del criteri subjectiu. Per a
garantir el compliment del principi de transparència, s’haurien d’haver
concretat en els plecs els subcriteris subjectius que s’han valorat per
adjudicar el contracte (art. 1 de la LCSP)

AL·LEGACIONS

conceptes que conformen els apartats es poden considerar de sobre
subsumits per part dels licitadors com a part integrant de l’objecte del
contracte.
c) No ha estat adoptat tenint en compte elements que poguessin tenir efecte
discriminatori en perjudici d’algun dels licitadors.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

11

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
05. Formalització del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C032B: la publicació de la formalització del contracte en el perfil del
contractant s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art.
154.1 de la LCSP.

Text de l’al·legació:
Ens remetem novament a l’indicat en el punt 04. Forma de tramitació i
procediment d’adjudicació (INC_029 – INC_031B).

Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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El contracte es va adjudicar en data 19/07/19. Consta la publicació a la
plataforma de contractació del sector públic el 22/08/19.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

12

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
05. Formalització del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C033: no consta la publicació del contracte formalitzat en el perfil de
contractatn, o bé aquest s’ha realitzat fora del termini establert a l’art. 154.1 de
la LCSP.

Text de l’al·legació:
Ens remetem novament a l’indicat en el punt 04. Forma de tramitació i
procediment d’adjudicació (INC_029 – INC_031B).

Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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El contracte es va adjudicar en data 19/07/19. Consta la publicació a la
plataforma de contractació del sector públic el 22/08/19.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 1687/2018.
Servei d’assessorament en matèria
econòmica-financera i la tramesa
d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la normativa vigent.

Al·legació núm.:

13

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
06. Execució i modificació del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C093: l’Ajuntament ha reconegut obligacions respecte del contracte amb
periodicitat mensual sense que, d’acord amb la descripció dels períodes
facturats, estiguin meritades (art. 59 del RD 500/1990).

Text de l’al·legació:

MES FACTURAT

DATA OBLIGACIÓ RECONEGUDA

JULIOL 2019

09/08/2019

AGOST 2019

27/09/2019

SETEMBRE 2019

11/10/2019

OCTUBRE 2019

31/10/2019

NOVEMBRE 2019

22/11/2019

DESEMBRE 2019

30/12/2019

En el detall anterior es posa de manifest que les obligacions reconegudes tenen
data posterior al mes facturat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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L’Ajuntament ha reconegut les obligacions amb posterioritat a la mensualitat
facturada. A continuació es presenta el detall de cada mes facturat:
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AL·LEGACIONS

Datació: 14/03/2022

Càrrec: Batle president

Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 4657/2018.
Servei de missatgeria

Al·legació núm.:

14

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
03. Valor estimat i pressupost base de licitació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C023: a l’expedient no consta el càlcul del VEC (art. 116.4.d de la LCSP).

Text de l’al·legació:
El valor estimat es va determinar amb preus unitaris (annex II del plec de clàusules
administratives). Es va considerar que els preus reflectits incloïen tots els conceptes
retributius dels treballadors. L’adjudicatari s’obliga a prestar el servei als preus
oferits, sense que l’import total del contracte es defineixi amb exactitud.
En el cas que ens ocupa, la manca del desglossament del VE no esdevé en
l’omissió de dades el coneixement de les quals es pugui considerar transcendental
per a l’adjudicació i execució del contracte; més encara tenint en compte l'escassa
entitat econòmica del contracte.
Facturació 2019..................................................................................................831,69€

Facturació 2021.................................................................................................. 263,95€

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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Facturació 2020..................................................................................................578,86€

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 4657/2018.
Servei de missatgeria

Al·legació núm.:

15

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
03. Valor estimat i pressupost base de licitació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C101: a l’expedient, els plecs preveuen que el contracte es licitarà per 2
anys, prorrogable 2 anys més, tot i que el PBL s’ha determinat en funció dels 4
anys totals de durada del contracte, i s’ha adjudicat atenent a aquest fet. A
pesar que l’ajuntament declara que hi ha una errada en els plecs (que haurien
d’establir 4 anys de contracte i no 2+2 de pròrroga), no consta que s’hagi
publicat cap rectificació ni diligència al respecte.

Text de l’al·legació:
Ens remetem a l’indicat anteriorment: expedient 1687/2018 (INC_C098)

Tampoc no va esdevenir en un obstacle a l’hora de presentar l’oferta econòmica
per part dels licitadors, ni fou detonant de confusió a l’hora de valorar dites
ofertes ni motiu de presentació de recursos.
En cap cas es pot considerar que l’error detectat hagi estat conseqüència de
males pràctiques de l’òrgan de contractació que hagin produït distorsions en la
tramitació de l’expedient. El valor estimat del contracte, essencial per a
determinar el règim jurídic aplicable al procediment licitatori (abreujat sumari) és
correcte i, en conseqüència, no s’alteren els principis substancials que han de
garantir la igualtat entre els licitadors.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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Si bé és cert que es va produir un error a l’hora de reflectir la durada del
contracte en el plec de clàusules, aquest fet no va derivar en cap moment en
incompliment dels preceptes normatius en quant a la llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència del procediment i no discriminació i igualtat
de tracte entre els licitadors.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 4657/2018.
Servei de missatgeria

Al·legació núm.:

16

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C029: la documentació publicada en el perfil del contractant, la qual ha de
ser allotjada en la PLACSP d’acord amb el que disposa l’article 347 de la
LCSP, no és completa i, per tant, no es compleixen els requisits d’informació
mínima que disposa l’art. 63.3 de la LCSP.

Text de l’al·legació:
Ens remetem a l’indicat anteriorment: expedient 1687/2018 ( INC_C029 –
INC_C031B).

És a dir, la obligatorietat de publicar la informació que s’indica a l’article 63 de la
LCSP, té com a objectiu principal assegurar la transparència del procediment i no
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Ens remetem novament al fet
que no es va produir en cap moment, durant la tramitació del procediment, cap
alteració d’aquests principis bàsics. Tampoc no es va plantejar a la pròpia
plataforma cap qüestió, per part de cap dels licitadors interessats, que fora
indicativa de manca de claredat i/o transparència.
En absolut es pretén afirmar la innecessarietat de publicar tota la documentació
en el perfil del contractant, però voldríem deixar patent la recent inclusió de la
vessant tecnològica de la contractació pública i les dificultats que en ocasions (en
especial, en la seva implantació inicial) ha suposat per a determinades
administracions locals. Consta a l’expedient el corresponent informe
d’insuficiència de mitjans i la memòria justificativa, juntament amb l’acord de
l’òrgan de contractació relatiu a l’aprovació dels plecs i la tramitació de
l’expedient i no es va constatar cap dificultat per a la correcta preparació de les
ofertes per part de les empreses interessades.
Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
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D’acord amb l’article 63 de la LCSP, els òrgans de contractació difondran
exclusivament a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que
agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual a
l’objecte d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos. (...)

AL·LEGACIONS

transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 4657/2018.
Servei de missatgeria

Al·legació núm.:

17

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C031B: la publicació de l’adjudicació en el perfil del contractant s’ha
realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art. 151.1 de la LCSP.

Text de l’al·legació:
Ens remetem a l’indicat anteriorment: expedient 1687/2018 ( INC_C029 –
INC_C031B).

És a dir, la obligatorietat de publicar la informació que s’indica a l’article 63 de la
LCSP, té com a objectiu principal assegurar la transparència del procediment i no
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Ens remetem novament al fet
que no es va produir en cap moment, durant la tramitació del procediment, cap
alteració d’aquests principis bàsics. Tampoc no es va plantejar a la pròpia
plataforma cap qüestió, per part de cap dels licitadors interessats, que fora
indicativa de manca de claredat i/o transparència.
En absolut es pretén afirmar la innecessarietat de publicar tota la documentació
en el perfil del contractant, però voldríem deixar patent la recent inclusió de la
vessant tecnològica de la contractació pública i les dificultats que en ocasions (en
especial, en la seva implantació inicial) ha suposat per a determinades
administracions locals. Consta a l’expedient el corresponent informe
d’insuficiència de mitjans i la memòria justificativa, juntament amb l’acord de
l’òrgan de contractació relatiu a l’aprovació dels plecs i la tramitació de
l’expedient i no es va constatar cap dificultat per a la correcta preparació de les
ofertes per part de les empreses interessades.
Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
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D’acord amb l’article 63 de la LCSP, els òrgans de contractació difondran
exclusivament a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que
agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual a
l’objecte d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos. (...)

AL·LEGACIONS

ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
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Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 4657/2018.
Servei de missatgeria

Al·legació núm.:

18

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C044: a l’expedient no consta la justificació dels criteris que s’han de
considerar per adjudicar el contracte (art. 116.4.c de la LCSP)

Text de l’al·legació:
D’acord amb l’article 1 de la LCSP, els criteris han de garantir el respecte dels
principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i assegurar en
connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el
principi d’integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la contractació de
serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer
(d’escassa entitat en el cas que ens ocupa), la salvaguarda de la lliure competència i
la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Consideram que:

2. L’adopció del PREU com a únic criteri d’adjudicació és una conseqüència
lògica de l’objecte del contracte, juntament amb el procediment
d’adjudicació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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1. En cap moment s’han alterat el preceptes normatius esmentats (ni hi ha
hagut intenció de fer-ho).

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 4657/2018.
Servei de missatgeria

Al·legació núm.:

19

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
05. Formalització del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C032B: la publicació de la formalització del contracte en el perfil del
contractant s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art.
154.1 de la LCSP.

Text de l’al·legació:
Ens remetem a l’indicat anteriorment: expedient 1687/2018 (INC_C032B).
Si bé la implantació de mitjans electrònics esdevé en un important estalvi de
temps i despeses, contribuint a incrementar el nivell de competència,
transparència i control, la mecanització i normalització de tots els processos no
ha estat senzilla; especialment en l’àmbit de la contractació, ja de per si
caracteritzada per una especial complexitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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Datació: 14/03/2022
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Nom de l’informe: Fiscalització de
l’expedient de contractació 2571/2019.
Subministrament de combustible per als
vehicles de la policia local

Al·legació núm.:

20

Pàgina de
l’informe:

Nom de l’entitat:
Ajuntament de Sóller
Apartat de l’índex de l’informe:
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C052: a l’expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància a
l’expedient dels avantatges que s’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la LCSP)

Text de l’al·legació:
Tal i com queda reflectit a la clàusula 2ona del PCAP «En vista de la complexa
orografia del municipi de Sóller i atès que resulta imprescindible garantir la bona
operativitat i eficàcia de la policial local, tant en cas d’emergències com en el
treball quotidià, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una estació de servei
dins el terme municipal de Sóller. En conseqüència, en base a l’article 168.a).2 de
la Llei de Contractes del Sector Públic i d’acord amb l’informe esmentat en el punt
1. i amb tots els preceptes normatius reguladors de l’activitat de les forces i
cossos de seguretat, se seguirà un procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques.»

En aquest cas només existeix una sola empresa capacitada per executar l’objecte
del contracte. En conseqüència, el fet de no deixar constància de la negociació
duita a terme amb el contractista no altera els principis bàsics esmentats.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: 14/03/2022
Càrrec: Batle president
Nom i llinatges: Carlos Simarro Vicens
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La norma exigeix que en aquests procediments s’obri una fase de negociació,
havent d’assegurar els òrgans de contractació que dita negociació es dugui a
terme complint am bel principis d’igualtat, no discriminació i confidencialitat.

AJUNTAMENT DES MERCADAL

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:
Informe provisional sobre
Al·legació núm.:
determinats aspectes de l'activitat contractual dels
ajuntament de les Illes Balears corresponent a de
l’exercici 2019.
Pàgina de l’informe:
Nom de l’entitat:Ajuntament des Mercadal
Apartat de l’índex de l’informe: Annex III Detall d’incidències per entitat
Expedient: X201800228 (E0036/2018/000001)

Identif. doc. elect.: ES:07037-2022-B1DF4488-7C9D-499B-8A62-9C951F8DC118 14/03/2022 12:37:20 Pag.:1/3
AJUNTAMENT DES MERCADAL-07037- Org.:07037 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validarDoc.aspx

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: X201800228 (E0036/2018/000001) Execució de les actuacions
contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
energètica de l’enllumenat públic de ses salines i port d’Addaia».
02. Definició de l’objecte del contracte
INC_C024B: En l’expedient, la justificació de la no-divisió de l’objecte del contracte
resulta insuficient (art. 99.3 de la LCSP).
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
INC_C029: La documentació publicada en el perfil de contractant no és completa i, no
es compleixen els requisits d’informació mínima que disposa l’art. 63.3 de la LCSP.
INC_C043B: En l’expedient, és insuficient la justificació d’elegir el preu com l’únic criteri
d’adjudicació (arts. 116.4 c i 145 de la LCSP).
0.5. Formalització del contracte
INC_C033: No consta la publicació del contracte formalitzat en el perfil del contractant,
o bé aquesta s’ha realitzat fora del termini establert en l’art. 154.1 de la LCSP.
Expedient: E50/779/2019, Servei mixt d’instal·lació, manteniment i retirada de
l’abalisament de les platges des Mercadal
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
INC_C017 La justificació de la urgència no correspon a una necessitat inajornable o a
raons d'interès públic (art. 119.1 de la LCSP)
Text de l’al·legació:
Expedient: X201800228 (E0036/2018/000001) ) Execució de les actuacions
contingudes al «Projecte d’execució per a la renovació i millora de la eficiència
energètica de l’enllumenat públic de ses salines i port d’Addaia».
0.2. Definició de l’objecte del contracte
INC_C024B. A l’expedient administratiu consta l’informe de necessitat i s’ha procedit a
__________________________________________________________________________________________________
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la seva publicació a la plataforma de contractació.
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Identif. doc. elect.: ES:07037-2022-B1DF4488-7C9D-499B-8A62-9C951F8DC118 14/03/2022 12:37:20 Pag.:2/3
AJUNTAMENT DES MERCADAL-07037- Org.:07037 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validarDoc.aspx

INC_C029: L’article 63.3 a) de la LCSP disposa que almenys s’ha de publicar la
memòria justificativa del contracte , la justificació del procediment utilitzat per a la seva
adjudicació quan s’utilitzi un procediment diferent de l’obert o del restringit, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el
contracte o documents equivalents, si s’escau, i el document d’aprovació de l’expedient.
b) L’objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de licitació i
l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit. Aquesta documentació
consta publicada a la plataforma. L’objecte detallat del contracte, la seva durada, el
pressupost base de licitació i l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit
consta als Plecs i als anuncis corresponent.
INC_C043B: L’execució del projecte té com a finalitat millorar l’eficiència energètica de
l’enllumenat que es vincula directament amb la millora de la qualitat de les instal·lacions
i amb un menor impacte mediambiental, el qual s’especifica degudament al projecte. La
finalitat de l’article 145 es garantir una millor qualitat-preu de l’adjudicació establint com
a preferent la utilització d’una pluralitat de criteris, però també estableix la possibilitat de
que l'adjudicació es realitzi en base a un plantejament que tingui en compte la millor
relació cost-eficàcia, sobre la base del preu del contracte. A més, no estem davant els
supòsits descrits a l’article 145.3 de la LCSP.
0.5 Formalització del contracte
INC_C033: La manca de publicació del contracte en el perfil del contractant es degut a
l'exigència de protecció de les dades de caràcter personal que hi consten. Tot i així, es
prendran les mesures per procedir a la publicació dels futurs contractes mitjançant
l’anonimització de les dades per tal del complir amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals.
Expedient: E50/779/2019, Servei mixt d’instal·lació, manteniment i retirada de
l’abalisament de les platges des Mercadal
04. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
INC_C024B. L’article 119.1 de la LCSP estableix que l'objecte de la tramitació
d'urgència correspon als contractes la subscripció dels quals respongui a una necessitat
inajornable o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic.
D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentencia nº1229/2002, de 27 de
febrer de 2008, «la necesidad inaplazable comporta que no se pueda esperar para la
celebración del contrato porque existe un límite temporal impuesto por las
circunstancias del caso, hecho que debe acreditarse en el expediente;” y que, “lo mismo
sucede con el segundo supuesto, deben concurrir las razones de interés público que
hagan preciso, que exijan acelerar la adjudicación, que no la ejecución del contenido
del contrato”. Com s’exposa a la memòria justificativa del contracte tenint en compte
que l’anunci de licitació es va publicar el dia 2 de maig de 2019, els terminis del
procediment ordinari i que l’obligació d’abalisar les platges s’havia d’executar abans de
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l’1 de maig la qual cosa no es podia complir, la opció de reduir els terminis en la
tramitació de l’expedient era la opció menys gravosa per tal de d'assegurar l'interès
public consistent en garantir la seguretat dels usuaris de les platges almenys els mesos
de més afluència i per tant de més risc.
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Com s’exposa a la Sentencia n.º 4963/2017, de 31 de març del TSJ de Catalunya, “s’ha
de tenir en compte que la tramitació d'urgència només comporta, en l’essencial, una
reducció dels terminis aplicables, però no disminueix en absolut l’aplicació de les
garanties essencials de tot procediment de contractació».
La decisió d’aplicar la tramitació d’urgència ve precedida necessàriament de la
ponderació en cada cas concret i atenent a les circumstàncies concurrents, de la
rellevància de l'interès públic implicat i la eventual afectació dels principis que regeixen
la contractació pública, en aquest cas, la tramitació d'urgència no suposava, degut a la
poca complexitat de l'expediente, un termini de presentació insuficient per la
presentació d’ofertes, i prevalia l'ingrés públic consistent en garantir la seguretat dels
usuaris de les platges.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Datació: Es Mercadal, 14 de març de 2022
Càrrec: Tècnic d’Administració General
Nom i llinatges: Maria Jose Agudo Martinez
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AJUNTAMENT D’INCA

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l'activitat contractual
dels ajuntaments de les Illes Balears
corresponent a de l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

1
1

Nom de l’entitat: Ajuntament d’Inca

Apartat de l’índex de l’informe:

A. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS FISCALITZATS EN ELS
SEUS ASPECTES FONAMENTALS
Expedient: OO2019/157, Execució del projecte de reforma de la Plaça
Mallorca
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C043A:En l'expedient, és insuficient la justificació dels criteris que s’han
considerat per adjudicar els contractes i no permet assegurar que amb
l’oferta seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la
prestació (arts. 116.4.c i 145 de la LCSP).

De l’anàlisi de la justificació dels criteris d’adjudicació prevists tant en la
Memòria justificativa del contracte (apartat 12) com en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (apartat 16) es pot comprovar que els criteris
establerts estan fixats de manera que amb l’oferta que resulti adjudicada
s’aconseguirà la millor relació qualitat-preus. S’observa com s’han fixat una
pluralitat de criteris d’adjudicació, no sent el preu l’únic establert. Així, es
preveu un criteri que és l’oferta econòmica, amb una puntuació de 55 punts i
una fórmula amb un impacte que permet que els altres criteris siguin
igualment determinants. Per altra banda, es preveuen uns criteris de qualitat,
avaluables mitjançant judici de valor, en forma de millores. Aquestes, amb
una puntuació de 45 punts, tal i com exigeix la LCSP i la doctrina, estan
totalment especificades amb concreció dels requisits, límits, modalitats i
característiques de les mateixes i estan vinculades a l’objecte del contracte.
Igualment, s’observa com aquests criteris estan plenament justificats a l’estar
directament relacionats amb l’objecte del contracte.
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Text de l’al·legació:
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Per tant, de l’anàlisi dels criteris d’adjudicació s’observa com s’han establert
una pluralitat de criteris d’adjudicació, uns relacionats amb el preu del
contracte i els altres amb la qualitat del projecte, amb una puntuació
proporcionada i perfectament delimitats, tots plenament relacionats amb
l’objecte del contracte. Tot això permet concloure que aquests criteris
d’adjudicació permeten seleccionar l’oferta més avantatjosa en relació a la
qualitat-preu.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Inca, 14 de març de 2022
Càrrec: Secretari de la Corporació
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Nom i llinatges: Guillermo Corró Truyol

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l'activitat contractual
dels ajuntaments de les Illes Balears
corresponent a de l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

2
2

Nom de l’entitat: Ajuntament d’Inca

Apartat de l’índex de l’informe:

A. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS FISCALITZATS EN ELS
SEUS ASPECTES FONAMENTALS
Expedient: SOS2019/139, Suport al Departament d'Informàtica
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C004B: En l'expedient, l’informe preceptiu del secretari o dels serveis
jurídics relatiu a l’aprovació o, en el seu cas, a la modificació de l’expedient,
és posterior a la data d’aprovació d’aquest (apartat 8 de la disposició
addicional tercera de la LCSP).

Text de l’al·legació:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Inca, 14 de març de 2022
Càrrec: Secretari de la Corporació

Codi Validació: 35K4G7AZK4XXQEXHC3TF5K3FS | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Ens trobam davant un error material de transcripció de la data d’emissió de
l’informe. Prova d’això és que a la pròpia proposta d’inici del procediment
d’adjudicació es fa referència expressa a l’informe preceptiu del secretari. Per
tant, l’aprovació de l’expedient per part de l’òrgan de contractació va tenir lloc
amb l’emissió prèvia de l’informe preceptiu del secretari.
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Nom i llinatges: Guillermo Corró Truyol

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l'activitat contractual
dels ajuntaments de les Illes Balears
corresponent a de l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

3
2

Nom de l’entitat: Ajuntament d’Inca

Apartat de l’índex de l’informe:

A. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS FISCALITZATS EN ELS
SEUS ASPECTES FONAMENTALS
Expedient: SOS2019/139, Suport al Departament d'Informàtica
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C043A: En l'expedient, és insuficient la justificació dels criteris que s’han
considerat per adjudicar els contractes i no permet assegurar que amb
l’oferta seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la
prestació (arts. 116.4.c i 145 de la LCSP).

De l’anàlisi de la justificació dels criteris d’adjudicació prevists tant en
l’informe justificatiu del procediment d’adjudicació, de la solvència i dels
criteris d’adjudicació (apartat 3) com en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars (apartat 16) es pot comprovar que els criteris establerts estan
fixats de manera que amb l’oferta que resulti adjudicada s’aconseguirà la
millor relació qualitat-preus. S’observa com s’han fixat una pluralitat de criteris
d’adjudicació, no sent el preu l’únic establert. Així, es preveu un criteri que és
l’oferta econòmica, amb una puntuació de 50 punts i una fórmula amb un
impacte que permet que els altres criteris siguin igualment determinants. Per
altra banda, es preveuen uns criteris de qualitat, igualment avaluables
automàticament, i que valoren l’experiència, la formació i els estudis
superiors de les persones adscrites directament al contracte, tal i com la
LCSP i la doctrina preveuen.
Igualment, s’observa com aquests criteris estan plenament justificats a l’estar
directament relacionats amb l’objecte del contracte.
Per tant, de l’anàlisi dels criteris d’adjudicació s’observa com s’han establert
una pluralitat de criteris d’adjudicació, uns relacionats amb el preu del
contracte i els altres que incrementen la qualitat del servei a prestar, tots
plenament relacionats amb l’objecte del contracte. Tot això permet concloure
que aquests criteris d’adjudicació permeten seleccionar l’oferta més
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avantatjosa en relació a la qualitat-preu.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Inca, 14 de març de 2022
Càrrec: Secretari de la Corporació
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Nom i llinatges: Guillermo Corró Truyol

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l'activitat contractual
dels ajuntaments de les Illes Balears
corresponent a de l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

4
3

Nom de l’entitat: Ajuntament d’Inca

Apartat de l’índex de l’informe:
B. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS FISCALITZATS ÚNICAMENT
RESPECTE D’ALGUNS ASPECTES COM SÓN LA TIPIFICACIÓ, LA
TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA O EMERGÈNCIA I EL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Expedient: CCOD2018/560, Concessió demanial de l'ocupació privativa
d'espais públics del sòl urbà del terme municipal d'Inca per la seva explotació
publicitària mitjançant la instal·lació d'elements publicitaris
01. ASPECTES GENERALS

INC_C005: En l'expedient, la tipificació, el procediment, la tramitació o la
informació econòmica del contracte que consta en el Portal de Rendició no
coincideix amb la de la PLACSP, la qual cosa dificulta el compliment dels
principis de publicitat i transparència (art. 1 de la LCSP i Acord de 18 de juliol
de 2018 del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la
Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació
contractual del sector públic local de les Illes Balears).
Text de l’al·legació:
La falta de coincidència en alguns aspectes s’expliquen per aquests motius:
- La tipificació del contracte, tal com està anunciat a la PLACSP, és de
concessió demanial. L’error detectat al Portal de Rendició es deu a un error
humà a l’hora de seleccionar el tipus de contracte (donant per fet que en el
Portal de Rendició hi havia l’opció d’indicar com a tipus el ‘patrimonial’ o
‘privat’).
- Tal com s’anuncia en la PLACSP, el pressupost base de licitació, entès com
el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan
de contractació (art. 100.1 LCSP) és 0.-€, perquè en el present contracte és
el contractista qui ha d’abonar un cànon a l’Ajuntament. En el Portal de
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
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Rendició, obligatòriament s’havia d’introduir una quantia (no es permetia
indicar 0€) i, per això, és va indicar la quantia relativa al cànon a abonar pel
contractista i en l’apartat observacions, es va apuntar aquesta circumstància.
En definitiva, la informació que consta als anuncis publicats en la Plataforma
de Contractació del Sector Públic és la correcta quedant explicada la falta de
coincidència en algunes dades als apartats anteriors.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Inca, 14 de març de 2022
Càrrec: Secretari de la Corporació
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Nom i llinatges: Guillermo Corró Truyol

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l'activitat contractual
dels ajuntaments de les Illes Balears
corresponent a de l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

5
3

Nom de l’entitat: Ajuntament d’Inca

Apartat de l’índex de l’informe:
B. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS FISCALITZATS ÚNICAMENT
RESPECTE D’ALGUNS ASPECTES COM SÓN LA TIPIFICACIÓ, LA
TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA O EMERGÈNCIA I EL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Expedient: SPNS2019/210, Serveis de manteniment de dues llicències de
Microstation
04. FORMA DE TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C052: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).

El present contracte té per objecte la contractació del servei de manteniment
de dues llicències del programa MicroStation, amb les quals ja comptava
l’Ajuntament. No es pot perdre de vista que es va seguir el procediment
negociat sense publicitat previst en l’article 168.a.2º de la LCSP, per raons
d’exclusivitat tècnica. Exclusivitat que ja redueix considerablement la
capacitat negociadora de l’Ajuntament.
No obstant l’anterior, en els Plecs que regeixen la licitació s’expliquen en
detall les prescripcions tècniques que ha de complir el servei. En el tràmit de
presentació d’ofertes, s’exigia que el licitador presentés una oferta tècnica,
que havia de contenir les característiques tècniques del producte. Presentada
l’oferta pel licitador, se li va requerir perquè presentés un aclariment respecte
a l’oferta econòmica. Presentat l’aclariment, es va emetre informe per part del
tècnic corresponent valorant l’oferta, segons el qual es pot concloure que
l’oferta presentada pel licitador és acceptada per l’Ajuntament atès que
reuneix les condicions exigides per a la correcta prestació del servei.
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Text de l’al·legació:
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Inca, 14 de març de 2022

Càrrec: Secretari de la Corporació

Nom i llinatges: Guillermo Corró Truyol

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre
determinats aspectes de l'activitat contractual
dels ajuntaments de les Illes Balears
corresponent a de l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

6
3

Nom de l’entitat: Ajuntament d’Inca

Apartat de l’índex de l’informe:

B. DETALL D'INCIDÈNCIES D'EXPEDIENTS FISCALITZATS
ÚNICAMENT RESPECTE D’ALGUNS ASPECTES COM SÓN LA
TIPIFICACIÓ, LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA O EMERGÈNCIA I
EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Expedient: SUOSA2019/35,
instal·lada al carrer Llubí

Subministrament

d'una

bomba

impulsora

04. FORMA DE TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
INC_C018: La justificació de l’emergència no es correspon amb una
necessitat d’actuar de manera immediata per esdeveniments catastròfics o
per atendre situacions que suposin un greu perill a la defensa nacional o que
l’afectin (art. 120.1 de la LCSP).

Ens reiteram en la justificació de l’emergència que consta a l’informe emès
per l’enginyer municipal de data 3 de maig de 2019. En aquest sentit, la
substitució immediata de la bomba impulsora que no es capaç de
subministrar el cabdal nominal que té assignat, la qual cosa posa en
important perill el subministrament d’aigua potable a la població, constitueix
una emergència, atès que ens trobam davant el perill de deixar sense
subministrament d’aigua potable a la població, que ens portaria a una situació
de catàstrofe sanitària, i de la qual seria responsable l’administració
municipal.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Datació: Inca, 14 de març de 2022

Càrrec: Secretari de la Corporació

Nom i llinatges: Guillermo Corró Truyol

AJUNTAMENT DE MAÓ

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Annex III Detall d’incidències Al·legació núm.:
de l’Ajuntament de Maó, de l’informe provisional
sobre determinats aspectes de l'activitat
Pàgina de
contractual dels ajuntaments de les Illes Balears
l’informe:
corresponent a de l'exercici 2019

1
1

Nom de l’entitat: Ajuntament de Maó

Apartat de l’índex de l’informe:
Annex III Detall d’incidències de l’Ajuntament de Maó

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: E00832019000001, Contracte basat en l’acord marc per a la
prestació del servei d’assistència per a la gestió tributària, en via executiva
(lot 2), per part de la Central de Contractació de la FEMP
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Text de l’al·legació:
Respecte de les incidències corresponents al contracte basat en l’acord marc
per a la prestació del servei d’assistència per a la gestió tributària, en via
executiva (lot 2), per part de la Central de Contractació de la FEMP, cal aclarir
el que segueix:
· Quant a la incomplerta documentació allotjada a la Plataforma, a l’informe
provisional s’indica que “no es compleixen els requisits d’informació mínima
que disposa l’art. 63.3 de la LCSP”, però la normativa aplicable a aquesta
licitació, atès que és un contracte basat en l’acord marc per a la prestació del
servei d’assistència per a la gestió tributària, en via executiva (lot 2), per part
de la Central de Contractació de la FEMP, és la que regeix aquest acord marc,
que no ho és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
(LCSP), sinó la normativa anterior, la establerta al Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), d’aplicació a l’acord marc, en atenció
al moment en que es va iniciar, d’acord amb la Disposició transitòria primera
de la LCSP.
Fixada la normativa aplicable, observem que la exigida en el TRLCSP, en
concret en el seu article 53, no és la que ara s’exigeix en l’article 63.3 de la
LCSP, i l’Ajuntament, amb la documentació que va allotjar, va satisfer els
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requisits d’informació exigits a l’esmentat article 53, que difereixen dels prevists
a l’article 63.3 de la LCSP que es cita a l’informe provisional, deixant més
marge d’autonomia a l’administració, com va fer l’Ajuntament, seguint l’objectiu
de publicar la informació adequada i suficient per a garantir els principis de la
contractació pública i afavorir la concurrència i la igualtat entre els licitadors,
especialment els de publicitat i transparència de la contractació.
· Quant al no compliment del termini de quinze dies establert en l’art. 151.1 de
la LCSP per a la publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant, cal
efectuar la mateixa consideració, atès que, per les mateixes raons
expressades en el paràgraf precedent, no era d’aplicació aquest article 151 de
la LCSP, sinó l’article 53.2 del TRLCSP, en el que no s’indica taxativament el
termini en el que s’ha de procedir a la publicació en la Plataforma de
l’adjudicació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Maó, 14 de març de 202
Càrrec: secretari accidental
Nom i llinatges: Carlos Seguí Puntas

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Annex III Detall d’incidències Al·legació núm.:
de l’Ajuntament de Maó, de l’informe provisional
sobre determinats aspectes de l'activitat
Pàgina de
contractual dels ajuntaments de les Illes Balears
l’informe:
corresponent a de l'exercici 2019

2
2

Nom de l’entitat: Ajuntament de Maó

Apartat de l’índex de l’informe:
Annex III Detall d’incidències de l’Ajuntament de Maó

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Expedient: E00512019000001, Assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l'Ajuntament de Maó
01. Aspectes generals
INC_C006 : En l'expedient, la tipificació del contracte explicitada en la
PLACSP no es correspon amb la naturalesa de la prestació que es vol
contractar (art. 12-18 de la LCSP).
03. Valor estimat i pressupost base de licitació
INC_C022B: El càlcul del valor estimat no està correctament justificat en la
memòria (art. 116.4.d) de la LCSP)
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C043A : En l'expedient, és insuficient la justificació dels criteris que s’han
considerat per adjudicar els contractes i no permet assegurar que amb l’oferta
seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la prestació
(arts. 116.4.c i 145 de la LCSP).

Text de l’al·legació:
Respecte de les incidències corresponents a l’assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de l’Ajuntament de Maó, cal fer les següents precisions:
· Quant als aspectes generals, la tipificació del contracte com a privat, responia
a una de les característiques del mateix, atès que el seu CPV-2008: 665160000 Serveis d’assegurances de responsabilitat civil, es troba entre els serveis
que tenen per objecte serveis financers amb número de referència CPV de
66100000-1 a 66720000-3, i que conforme a l’article 25.1.a) de la LCSP es
tipifiquen com a contractes privats, que cal conjugar amb l’article 26.1 a) de la
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LCSP, en considerar que tindran la consideració de contractes privats “els que
celebrin les Administracions Públiques l'objecte de les quals sigui diferent dels
referits en les lletres a) i b) de l'apartat primer de l'article anterior.
Com que, a l’hora de publicar-ho, les opcions que la Plataforma dona són
alternativament excloents, davant la disjuntiva entre clicar com a de serveis o
privat, es va optar, per les raons abans indicades, per la característica
aparentment més diferencial, la de ser contracte privat.
De totes maneres, en posteriors licitacions, ja s’ha optat per definir-lo, i així
publicar-ho a la Plataforma, com a de serveis.
· Quant a la justificació del càlcul del valor estimat, la mateixa responia a
l’anàlisi contextual, encara que no suficientment explicitat, de les diverses
circumstàncies que incidien en la fixació de la prima de l’assegurança, que
constitueix el preu de la mateixa, entre d’elles, com a més rellevants, el preu
habitual de mercat per a contractacions similars, la cobertura exigida, les
ofertes fetes en les licitacions precedents, l’evolució de la sinistralitat pròpia de
l’Ajuntament, incidint especialment en les quanties de les reclamacions. Es va
fer, a més, expressa menció de que no hi havia costos indirectes.
· Quant a la insuficient justificació dels criteris que es van considerar idonis per
adjudicar els contractes, cal indicar que els escollits permetien garantir que
amb l’oferta seleccionada es pogués aconseguir la millor relació qualitat-preu
de la prestació, no debades incidien en el aspectes que més incideixen en la
fermança d’una prestació adequada per cobrir la responsabilitat civil i
patrimonial de l’Ajuntament, com són la millor oferta econòmica, la millora en
els límits d’indemnització i en la franquícia.
En les particulars característiques de la contractació d’una assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial d’un ens local, considerant molt especialment
les especificitat i singularitat dels esdeveniments, el risc dels quals són objecte
de cobertura a indemnitzar, l’experiència i una ponderació analítica dels
aspectes més rellevants a l’hora de valorar les ofertes, ens demostra que, en
el marc d’un preu adequat —millor oferta econòmica—, esdevenen preferent
la maximització de les quanties cobertes per l’assegurança —millora en els
límits i sublímits d’indemnització—, i la minimització de la franquícia a càrrec
de l’Ajuntament. Aquests són, precisament, els criteris pels que es va optar, en
resultar els més important per a garantir la màxima indemnitat de l’Ajuntament.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Datació: Maó, 14 de març de 202
Càrrec: secretari accidental
Nom i llinatges: Carlos Seguí Puntas

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de l’informe:

1

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Exp. 2019045 Expedient:
2019045, Projecte d'execució per a la construcció d'edifici destinat a
Museu Arqueològic Puig de Sa Morisca, Santa Ponça

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C043A: ...En l'expedient, és insuficient la justificació dels criteris que s’han
considerat per adjudicar els contractes i no permet assegurar que amb l’oferta
seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la prestació
(arts. 116.4.c i 145 de la LCSP).
05. Formalització del contracte
INC_C032B..........: La publicació de la formalització del contracte en el perfil del
contractant s’ha realitzat excedint el termini de quinze dies establert a l’art.
154.1 de la LCSP.

CAL05640155300577P7373D3DIJ

Text de l’al·legació:
L'article 145 de la LCSP estableix que l'adjudicació dels contractes es realitzarà
emprant una pluralitat de criteris d'adjudicació en fonament a la millor relació
qualitat-preu, indicant que la millor relació qualitat preu s'avaluarà mitjançant
criteris econòmics i qualitatius. Els criteris d'adjudicació de l'expedient de
referència contemplen criteris econòmics i qualitatius i acompleixen els requisits
establerts a l'apartat 5 de l'article 145. Per tant pensam que permeten
assegurar que amb l'oferta seleccionada es pugui aconseguir la millor relació
qualitat-preu de la prestació.
Pel que fa a la justificació adequada a l'expedient dels criteris que es tendran
en consideració per adjudicar el contracte, si bé és cert que no apareix de
forma explícita a l'expedient, si és dedueix del contingut de la documentació
que l'acompanya.

CSV:

Pel que fa a la publicació de la formalització del contracte al perfil del

https://www.admonline.calvia.com/csv
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contractant excedint el termini establert a l'article 154.1 de la LCSP, cal indicar
que efectivament s'ha produït aquest retard degut a circumstàncies
relacionades en canvis en la plantilla de personal del Servei, que afectaren a
les persones que tenien els permisos requerits per poder dur a terme les
publicacions.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental

CSV:

CAL05640155300577P7373D3DIJ

Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

2

Pàgina de l’informe:

2

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019083,
Subministrament de dutxes adaptades a persones de mobilitat reduïda
(PMR) per a les platges de Calvià

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C043A: ...En l'expedient, és insuficient la justificació dels criteris que s’han
considerat per adjudicar els contractes i no permet assegurar que amb l’oferta
seleccionada es pugui aconseguir la millor relació qualitat-preu de la prestació
(arts. 116.4.c i 145 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
L'article 145 de la LCSP estableix que l'adjudicació dels contractes es realitzarà
emprant una pluralitat de criteris d'adjudicació en fonament a la millor relació
qualitat-preu, indicant que la millor relació qualitat preu s'avaluarà mitjançant
criteris econòmics i qualitatius. Els criteris d'adjudicació de l'expedient de
referència contemplen criteris econòmics i qualitatius i acompleixen els requisits
establerts a l'apartat 5 de l'article 145. Per tant pensam que permeten
assegurar que amb l'oferta seleccionada es pugui aconseguir la millor relació
qualitat-preu de la prestació.

CAL326740F020F4D5813P3D3DIC
CSV:

Al·legació núm.:

Pel que fa a la justificació adequada a l'expedient dels criteris que es tendran
en consideració per adjudicar el contracte, si bé és cert que no apareix de
forma explícita a l'expedient, si és dedueix del contingut de la documentació
que l'acompanya.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

3

Pàgina de l’informe:

3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2018099, Obres de
canvi de pavimentació de la pista d'atletisme de Magaluf

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A.........: En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
A l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte es fa esment a
informe tècnic de data 17 de maig de 2018. A l'esmentat informe, que forma
part de l'expedient, es descriu el procés de negociació que es va dur a terme,
així com dels avantatges que se n'han obtingut.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

CSV:

CAL05005804F96P34B7373D3IDS

1. Informe tècnic de data 17 de maig de 2018 emès per la cap de secció de
Manteniment i Equipament de l'Institut Calvianer d'Esports (ICE)

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

4

Pàgina de l’informe:

3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2018117, Explotació
i gestió del bar-restaurant situat a la Casa Consistorial

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
01. Aspectes generals
INC_C006. : En l'expedient, la tipificació del contracte explicitada en la PLACSP
no es correspon amb la naturalesa de la prestació que es vol contractar (art.
12-18 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
L'article 25.2 de la LCSP estableix quins contractes poden qualificar com
Administratius Especials, indicant que ho són aquells distints dels de obra,
concessió d'obra, concessió de serveis, subministre i serveis, que tenguin
naturalesa administrativa especial per estar vinculats al gir o tràfic específic de
l'Administració contractant o per satisfer de forma directa o immediata una
finalitat pública de l'específica competència de l'Administració.

CAL052030A936P614B7733D3DIM
CSV:

Al·legació núm.:

Partint d'aquesta premissa cal indicar que l'Ajuntament de Calvià enten que
l'objecte del contracte de referència no es pot subsumir en cap de les
categories establertes a l'apartat 1 de l'article 25 de la LCSP (obra, concessió
d'obra, concessió de serveis, subministre i serveis), en canvi si considera que
té per objecte la satisfacció d'una finalitat pública, tal com s'exposa a l'informe
justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte.
Per els motius exposat es considera que la tipificació del contracte és adient a
la seva naturalesa segons la regulació establerta a la LCSP.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental

CSV:

CAL052030A936P614B7733D3DIM

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

5

Pàgina de l’informe:

3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019006, Patrocini
dels tornejos de Tennis ITF-U14-12 desenvolupats en el municipi de Calvià
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
01. Aspectes generals
INC_C006. : En l'expedient, la tipificació del contracte explicitada en la PLACSP
no es correspon amb la naturalesa de la prestació que es vol contractar (art.
12-18 de la LCSP).
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).

CAL0003953B7A4DP52637I3D3DB

Text de l’al·legació:
Pel que respecte a la errònia tipificació del contracte, cal esmentar que a
l'expedient de referència li és d'aplicació la Llei 34/1988, de 11 de novembre,
General de Publicitat. L'article 22 de l'esmentada Llei regula el contracte de
patrocini publicitari, que és l'activitat objecte de la contractació. L'article 7 de la
Llei 34/1988 estableix que els contractes publicitaris es regiran per les normes
establertes a la mateixa Llei i en els seu defecte per les regles generals del dret
comú. L'article 26 de la LCSP estableix que tendran la consideració de
contractes privats aquells que celebrin les Administracions Públiques l'objecte
dels quals sigui distint dels indicats a les lletres a) i b) del punt primer de l'article
25. Es considera que l'objecte del contracte no es pot subsumir a les lletres a) i
b) de l'article 25.1. En fonament a l'establert a la Llei 34/1988, General de
Publicitat i als articles 25 i 26 de la LCSP es considera que la tipificació del
contracte com a privat és idònia.
Pel que fa al procés de negociació cal indicar el següent:

CSV:

Es tracta d'un expedint que només pot ser encomanat a un empresari

https://www.admonline.calvia.com/csv
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determinat, els imports venen taxats.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental

CSV:

CAL0003953B7A4DP52637I3D3DB

Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

6

Pàgina de l’informe:

3

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019020,
Arrendament de local per ubicar l'Associació de la Tercera Edat de Calvià
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
Es tracta d'una licitació que per les seves característiques únicament podia ser
encomanada a un únic empresari. Previament a la licitació existia un contracte
(a punt de finalitzar) sobre el mateix objecte en el qual venien determinades les
condicions i un import determinat com a contraprestació. A l'actual contracte
únicament s'ha procedit a actualitzar l'import indicat a l'any de la licitació.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe de necessitat de data 12/03/2019

CSV:

CAL0570030C6AP42730673ID3D3

2. PPT 18/01/2019

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

7

Pàgina de l’informe:

4

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019023, Obres de
millora de l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda al
centre social i cultural del Passeig Illetes
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
A l'acta de la mesa de contractació de la sessió celebrada el dia 4 de juny de
2019 es fa esment de l'informe tècnic, de data 29 de maig de 2019, sobre el
procés de negociació, informe tècnic que s'adjunta a l'acta. A l'esmentat
informe, que forma part de l'expedient, es descriu el procés de negociació que
es va dur a terme, així com dels avantatges que se n'han obtingut.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe de negociación de fecha 29/05/22

CSV:

CAL070007D1735A7951P33DI3D7

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

8

Pàgina de l’informe:

4

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019027, Patrocini
IV Torneig Santa Ponça Cup 209 desenvolupat en el municipi de Calvià
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
Pel que fa al procés de negociació cal indicar el següent:
Es tracta d'un expedient que només pot ser encomanat a un empresari
determinat, i en el qual, per la seva idiosincràsia, els imports venen taxats.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. PPT 26/03/2019

CSV:

CAL630200EB467451513DP33IDE

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

9

Pàgina de l’informe:

4

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019030, Patrocini
del Mallorca Live Festival 2019

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
L'Ajuntament de Calvià determina, en funció de les necessitats a les que dona
satisfacció el contracte, al rèdit que li pot proporcionar el patrocini i a les
quantitats previstes pressupostàriament per aquesta finalitat.
El patrocini està en funció del caixet dels artistes, i per tant no hi cap
negociació.

CAL3020546F4A401FP3773D3ID8
CSV:

Al·legació núm.:

L'objecte del contracte és el patrocini de l'esdeveniment MALLORCA LIVE
FESTIVAL 2019. Un esdeveniment que ja es va dur a terme en 2017 i 2018 en
el municipi i que consisteix en un festival que fusiona, Indie-Rock, Electrònica i
World Music a més de respecte al medi ambient i gastronomia. El festival està
declarat com una activitat d'interès turístic municipal que promociona la
participació dels comerços privats i activitats turístiques del municipi a més de
revaloritzar els recursos naturals, d'oci i culturals de la zona.
L'Ajuntament de Calvià participa com a PATROCINADOR amb les empreses,
companyies o associacions que presentin proposades de dinamització dins del
municipi de Calvià en aquest cas relacionades amb la cultura i el turisme que
recolzin la desestacionalització turística sobretot en el sector cultural i serveis
L'empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA, S.L. és una empresa dedicada a la
cultura i esdeveniments a través de l'organització i producció de diferents
activitats i ha presentat un projecte al l'Ajuntament per a la realització del
Mallorca Live Festival 2019, del que té exclusivitat.

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. PPT de data 04/04/2019

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Càrrec: El Batle accidental

CSV:

CAL3020546F4A401FP3773D3ID8

Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

10

Pàgina de l’informe:

4

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019031, Patrocini
VII Port Adriano Sup Race 2019 desenvolupat en el municipi de Calvià
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
Es tracta d'un expedint que només pot ser encomanat a un empresari
determinat, i l'àrea ha duit a terme negociacions previes que han pogut ser fins
i tot de tipus verbals, no consten dins l'expedient de contractació pel fet de que
domes hi ha un possible adjudicatari.

CSV:

CAL704614D3700304G1P33D3IDG

Marbalsup S.L., te els drets de la organització del torneig i el control del
calendari nacional, mitjançant la Federació de Padel Surf de les Illes Balears,
donades les funcions delegades a nivell autonòmic, és l’entitat que pot ostentar
la titularitat dels tornejos, aprofitant els clubs afiliats, com a promotors i seus de
la competició.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Memòria justificativa de l’expedient 03/04/19

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental

CSV:

CAL704614D3700304G1P33D3IDG

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

11

Pàgina de l’informe:

5

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019040,
Subministrament de pèl·let per a la caldera de biomassa de la piscina
municipal de Santa Ponça
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
Text de l’al·legació:
A l'acta de la mesa de contractació de la sessió celebrada el dia 4 de juny de
2019 es procedeix a l'apertura i qualificació de la documentació administrativa,
així com a l'apertura del sobre amb l'oferta avaluable mitjançant criteris
automàtics, acordant donar-ne trasllat als tècnics de l'ICE (Institut Calvianer
d'Esports) als efectes de que s'iniciï el procés de negociació. A l'acta de la
mesa de contractació de data 11 de juny de 2019, s'acompanya informe tècnic
de data 7 de juny de 2019, emès per la cap de secció de Manteniment i
Equipament de l'ICE fa esment al procés de negociació dut a terme.

CSV:

CAL044075047H7P86E5313D3IDS

A l'esmentat informe, que forma part de l'expedient, es descriu el procés de
negociació que es va dur a terme, així com dels avantatges que se n'han
obtingut.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Acta mesa de contractació de 4 de juny de 2019.
2. Acta mesa de contractació de 11 de juny de 2019, acompanyada de
informe tècnic de data 7 de juny de 2019

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica

CSV:

CAL044075047H7P86E5313D3IDS

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Càrrec: El Batle accidental

Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

12

Pàgina de l’informe:

5

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019044, Serveis per
a la realització de la Festa de la Nit de Sant Joan a Santa Ponça i
Palmanova per lots
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
INC_C072...: En l'expedient, tramitat per procediment negociat sense publicitat,
no consta justificat que el licitador, al qual s’ha sol·licitat una oferta, sigui l’únic
que, de forma exclusiva i excloent, pot donar resposta a la necessitat artística
que es pretén satisfer (art. 168.a.2 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
Pel que fa a la justificació d'exclusivitat, cal indicar que consta a l'expedient per
cada un dels dos lots respectivament informe d'exclusivitat aportat per les
entitats adjudicatàries

CAL477001706A302413IP3ID3D5

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe exclusivitat lot 1
2. Informe exclusivitat lot 2
3. Memòria justificativa 13/05/2019
Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental

CSV:

Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

13

Pàgina de l’informe:

5

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019063, Contracte
de lloguer de dos solars per a aparcament públic a Calvià Vila (per lots)
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
INC_C068.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consten els
PCAP i, per tant, no s’hi determinen, entre d’altres, els aspectes econòmics i
tècnics objecte de negociació (art. 166.2 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
L'import ha vengut determinat per l'informe de valoració i adequació emès pel
Servei impulsor de la licitació, al qual s'han avengut els licitadors, l'informe de
valoració i negociació amb els propietaris es el signat per l'arquitecte municipal
de data 14.03.2019.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

CSV:

CAL040096F5JP386536I513D3DZ

1. Informe de valoració signat per l'arquitecte municipal de data
14.03.2019.

Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

https://www.admonline.calvia.com/csv
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Nom de l’informe: PROPOSTA INFORME
PROVISIONAL SOBRE DETERMINATS
ASPECTES DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2019

Al·legació núm.:

13

Pàgina de l’informe:

5

Nom de l’entitat:
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Apartat de l’índex de l’informe: Annex III – Expedient: 2019075, Concert de
Bisbal del programa de les Festes del Rei en Jaume 2019
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
04. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
INC_C051A: .........En l'expedient no consta que s’hagi dut a terme el procés de
negociació (art. 166.1 de la LCSP).
INC_C052.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consta que
s’hagi dut a terme el procés de negociació, o bé no s’ha deixat constància en
l’expedient dels avantatges que se n’han obtingut (art. 166.1 i 169.6 de la
LCSP).
INC_C068.....: En l'expedient, tramitat per procediment negociat, no consten els
PCAP i, per tant, no s’hi determinen, entre d’altres, els aspectes econòmics i
tècnics objecte de negociació (art. 166.2 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
GRUP TRUI MALLORCA, S.L. d'ara endavant, GRUP TRUI té l’exclusivitat de
l’artista Bisbal.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe d’exclusivitat 08/08/2019

CSV:

CAL406440069K5P34I67773D3DP

2. Informe de necessitats 19/08/2019
3. PPT 19/08/2019
Datació: Calvià, a la data de la signatura electrònica
Càrrec: El Batle accidental
Nom i llinatges: Marcos Pecos Quintans

