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Document:ofici

Assumpte: Tramesa de les al-legacions en el tramit d'audiencia de !'Informe
provisional de les subvencions i deis contractes de la CAIB 2017-2018

En resposta a l'ofici de 18 dejuny, i dins el tramit d'audiencia relatiu a !'Informe
provisional de les subvencions i contractes de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears corresponent als exercicis 2017-2018, prorrogat per resolució de 5 de
julio!, us tramet adjunt, l'aplec d'al·legacions formulades, així com la
documentació justificativa que en cada una d'elles s'indica.

Palma, a la data de la signatura electrónica
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Firmado por SANCHEZ GRAU
ROSARIO - DNI 43066533E el dia
27/07/2021 con un certificado
emitido por AC Sector Público
Rosario Sánchez Grau

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
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Firmado por ABRAMO CARRA FACUNDO - DNI 18237700B el
día 06/07/2021 con un certificado emitido por AC
Administración Pública
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AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Auto noma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:

Pagina de l'informe:

1

48

Nom de l'entitat:ConseHeria de Medi Ambient i Territori
Apartat de l'índex de l'informe:

Ap. 11.4.A.2.2
Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:

-L 'acte de concessió no inclou tots els aspectes que fixa /'article 65 del RGLS ;, així, hi
manca lncfoure els punts següents :
- 1) compatibilitat a incompatibilitat amb a/tres subvencions, ajudes, ingressos o
recurros per a la mateixa ftnafitat, procedents de qualsevol administració o ens
públics o prívats, nacíonaJs, de la Unió f uropea o d'organismes ;nternacíonals
(art.65.3 del RGLSJ, i

- 2) terminis; maneres de pagament de la subvenció.
Text de l'aHegació:
- 1) S'adjunta informe del servei de residus.
- 2) Al punt 4 deis antecedents de la Resolució de data 20 de novembre de 2018
de concessió de subvencíó es fa constar que juntament ambla soHicitud de
subvenció per part del Conse11 Insular de Formentera aquest ensja aporta la
documentaciá que justifica els costos de la activitat subvencionada, perla qua!
cosa sembla superflu establir un termini pera la realització d'un acte queja s'ha
complert des deJ mateix moment de l'inici del procediment de concess[ó de !a
subvenció. Per aixó, no es varen preveure els terminis i maneres de pagament
de la subvenció a la resaludó.

fndex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe del servei de residus

Datació:
Carrec: Cap del Departament de Gestíó Ernnomica i Contractació
Nom i llinatges~ Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO
ANTONIO - DNI ***9400** el día
14/07/2021 con un certificado
emitido por AC Administración
Pública
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Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les mes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Aliegació núm.:

Pagina de !'informe:
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48

Nom de l'entitat: Conselleria de Medi Ambient i Territori
Apartat de l'índex de !'informe:
Ap. 11.4.A.2.2
Paragraf contra el qual presenta u l'aliegació:
No consta en l'expedient la documentació següent:
- 1) la documentació justificativa del pagament de la subvenció;
- 2) la factura número 30 (núm. 7 del registre del compte justificatiu) per un
import de B2. 566, 77 euros de data 9 de maig de 2017;
- 3) la declaració responsable o justificació que J'entitat beneficiaria de la
subvenció (Consell Insular de Formentera) no esta sotmesa a cap de les
prohibicions establertes en /'apartat 1 de l'article 10 del TRLS, i
- 4) la notificació de la concessíó de la subvenció (art. 21.4 del TRLS).

Text de l'aliegació:
1) S'adjunta document comptable ADOP 1500009475 de 2018 i relacio del
pagament realitzat
2) S'adjunta informe del cap del Servei de Residus i Sois Contaminats, de data
08 de julio/ de 2021 ,en el qua/, en el seu apartat «Cinquena» s'explica que: «
s'observa una discrepancia que va ser inadvertida en relació a la factura número
30 del compte justificatiu jaque aquesta (de devolucíó o regularització) no
correspon amb J'import relacional i, a més, en J'expedíent consten les factures
número 8, 14, 20 i 26 que, per altre constat no es relacionen en el compte
justificatiu signat per /'Interventor del Conse/1 de FormenteraJJ.

3)S'adjunta informe del cap del Servei de Residus í Sois Contaminats, de data
08 de julio/ de 2021 1 en qua/ als primer i segon paragraf del seu apartat
«Quarta» es deta/len els documents (que també s'hi adjuntem) que donen
resposta a la qüestió de «declaració responsable o justificació que l'entitat
beneficiaria no esta sotmesa a cap de les prohibicions establertes en l'apartat 2
de l'article 10 del TRLSJ>, que són: a) certificació emesa per J'AEAT de trabar-se
al corrent obligacions tributaries als efectes d'atorgament de subvencions, b)
certificació de la no existencia de deutes ambla CAIB, e) certificaciá de fa
TGSS de no existencia de deutes ambla Tresoreria de la Seguretat Social.
4) S'adjunta informe del cap del Servei de Residus i Sois Contaminats, de data
08 de julio/ de 2021, en qua/ en el seu apartat «SisenaJ> expliquen que es va dur
a terme una comunicació mitjam;ant correu electrónic dirigit al sr. Pablo Serra,
interventor del Consel/ de Formentera, cifo@cancorda.com

AL· LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Copia del document comptable de pagament ADOP 1500009475 de 2018
i relació del pagament realitzat segons consta al sistema informatic SAP
2. Informe del cap del Servei de Residus i Sois Contaminats, de data 08 de

juliol de 2021, acompanyat deis documents en ell detallats.

Datació:
Carrec: Cap del Departament de Gestió Economica i Contractació

Nom i llinatges: Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO ANTONIO
- DNI ***9400** el día 14/07/2021 con
un certificado emitido por AC
Administración Pública
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VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७

ఀ७

3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

ంఅ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७$௷௷७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
/௰H[SHGLHQW७HV७OLPLWD७D७GHFODUDU७O௰HVPHQWDGD७QR௶DSOLFDFLµ७GHOV७SULQFLSLV७GH७
SXEOLFLWDW७L७FRQFXUUªQFLD७HQ७OD७WUDPLWDFLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ७L७D७LQYRFDU७UDRQV७
G௰LQWHUªV७S¼EOLF௵७VRFLDO௵७HFRQ´PLF७R७KXPDQLWDUL௵७R७DOWUHV७UDRQV७TXH७GLILFXOWHQ७OD७
FRQFXUUªQFLD௵७VHQVH७MXVWLILFDU௶KR௷७
https://vd.caib.es/1625815636423-315293839-3097106532402102093

७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
(Q७UHODFLµ७DPE७OD७LQFLGªQFLD७SODQWHMDGD௵७GఖDFRUG७DPE७HOV७(VWDWXWV७GH७OD७)XQGDFLµ७
,PSXOVD७%DOHDUV௵७OD७VROyOLFLWXG७SUHVHQWDGD७SHU७OD७)XQGDFLµ७DPE७GDWD७GH७UHJLVWUH७
GఖHQWUDGD७GH७७GH७VHWHPEUH७GH७௹௺ఁ७L७OD७PHP´ULD७MXVWLILFDWLYD७GHO७GLUHFWRU७
JHQHUDO७GH७3RO¯WLFD७,QGXVWULDO७GH७ం७GఖRFWXEUH७GH७௹௺ఁ௵७OD७)XQGDFLµ७W«७OD७ILQDOLWDW७GH७
FRQWULEXLU७DPE७OD७VHYD७DFWLYLWDW७D७OD७UHFXSHUDFLµ७L७DO७VRVWHQLPHQW७GఖXQD७VHQGD७GH७
SURJU«V७SHU७D७OHV७,OOHV७%DOHDUV௵७PLWMDQ©DQW७OD७GHILQLFLµ७GఖXQD७HVWUDWªJLD७GH७
FRPSHWLWLYLWDW७JOREDO७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७TXH७LGHQWLILTXL७GH७PDQHUD७UHDOLVWD७OHV७
SDODQTXHV७FODX௵७WDQW७S¼EOLTXHV७FRP७SULYDGHV௵७DPE७FDSDFLWDW७GఖDSUR[LPDU७HO७SDWUµ७
GH७FUHL[HPHQW७७DO७GH७OHV७UHJLRQV७P«V७DYDQ©DGHVఄ७HVWLPXODU७OD७WUDQVIRUPDFLµ७GHO७
VLVWHPD७SURGXFWLX७FDS७D७DFWLYLWDWV७JHQHUDGRUHV७GH७PDMRU७YDORU७DIHJLW௵७VREUH७OD७
EDVH७GH७OD७LQFRUSRUDFLµ७GH७FRQHL[HPHQW७HVWUDWªJLF௵७L७SODQWHMDU७REMHFWLXV७
HVWUDWªJLFV७L७GLUHFWULXV७GఖDFFLµ७FRQVHQVXDWV७TXH௵७GHV७GఖXQ७HQIRFDPHQW७LQWHJUDO௵७
JDUDQWHL[LQ७OD७XQLµ७GH७OD७YRFDFLµ७L७OఖHVIRU©७WDQW७GH७Oఖ$GPLQLVWUDFLµ७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRP७GH७OHV७HPSUHVHV७L७DVVRFLDFLRQV७HPSUHVDULDOV७HQ७
JHQHUDO७L७GH७OD७&RQIHGHUDFLµ७Gఖ$VVRFLDFLRQV७(PSUHVDULDOV७GH७%DOHDUV७HQ७SDUWLFXODU௵७
DPE७XQ७LPSDFWH७VLJQLILFDWLX७HQ७HO७SURF«V७GH७WUDQVIRUPDFLµ७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV௷७
/ఖDUWLFOH७ఀ௷௺௷F௲७GHO७'HFUHW७OHJLVODWLX७௸௹௹௵७GH७ఁ७GH७GHVHPEUH௵७SHO७TXDO७V௰DSURYD७HO७
WH[W७UHIµV७GH७OD७/OHL७GH७VXEYHQFLRQV௵७HVWDEOHL[७TXH७TXDQ७SHU७OHV७FDUDFWHU¯VWLTXHV७
HVSHFLDOV७GHO७EHQHILFLDUL७R७GH७OఖDFWLYLWDW७VXEYHQFLRQDGD௵७QR७VLJXL७SRVVLEOH௵७
REMHFWLYDPHQW௵७SURPRXUH७OD७FRQFXUUªQFLD७S¼EOLFD௵७DL[¯७FRP७TXDQ७VఖDFUHGLWLQ७UDRQV७
GఖLQWHUªV७S¼EOLF௵७VRFLDO௵७HFRQ´PLF७R७KXPDQLWDUL௵७R७TXDOVHYRO७DOWUD७UDµ७GHJXGDPHQW७

--
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MXVWLILFDGD७TXH७GLILFXOWL७DTXHVWD७FRQFXUUªQFLD௷७
$WHVRV७OD७ILQDOLWDW७L७HOV७REMHFWLXV७GH७OD७)XQGDFLµ௵७HV७FRQVLGHUHQ௵७REMHFWLYDPHQW௵७
FDUDFWHU¯VWLTXHV७HVSHFLDOV७TXH७OD७FRQYHUWHL[HQ७HQ७¼QLFD७UHVSHFWH७GH७OఖDFWLYLWDW७GXWD७
D७WHUPH௵७OD७TXDO७DPE७OD७VHYD७FRQWULEXFLµ७GHL[D७SDOªV७L७MXVWLILFD७OఖH[LVWªQFLD७GH७UDRQV७
GఖLQWHUªV७S¼EOLF௵७VRFLDO७L७HFRQ´PLF७SHU७D७OD७FRQFHVVLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௷७3HU७WDQW௵७SHU७
DTXHVWHV७UDRQV७LQYRFDGHV७L७SHU७VHU७Oఖ¼QLFD७HQWLWDW७HQ७HO७VHX७¢PELW७TXHGD७
VXILFLHQWPHQW७MXVWLILFDGD७D७OఖH[SHGLHQW७OD७GLILFXOWDW७GH७FRQFXUUªQFLD७S¼EOLFD௷७७

'ఖDOWUD७EDQGD௵७SHU७FRQFORXUH७OఖDOyOHJDW௵७HQ७YLUWXW७GHO७'HFUHW७௸௹௺௵७GH७ఀ७GఖDJRVW௵७
GH७OD७SUHVLGHQWD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV௵७SHO७TXDO७VఖHVWDEOHL[HQ७OHV७FRPSHWªQFLHV७L७
OఖHVWUXFWXUD७RUJ¢QLFD७E¢VLFD७GH७OHV७FRQVHOOHULHV७GH७Oఖ$GPLQLVWUDFLµ७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV௵७YLJHQW७HQ७OD७GDWD७GH७OఖH[SHGLHQW७GH७VXEYHQFLµ७GH७
UHIHUªQFLD௵७OD७&RQVHOOHULD७GH७7UHEDOO௵७&RPHU©७L७,QG¼VWULD७HUD७FRPSHWHQW௵७HQWUH७
GఖDOWUHV௵७HQ७IRPHQW७GH७OఖDFWLYLWDW७LQGXVWULDO௵७LPSXOV७GHO७GHVHQYROXSDPHQW७
HPSUHVDULDO௵७FRPSHWLWLYLWDW௵७LQQRYDFLµ௵७FRPHUFLDOLW]DFLµ७L७GLVVHQ\७GHO७WHL[LW७
HPSUHVDULDOఄ७SODQLILFDFLµ७L७RUGHQDFLµ७HFRQ´PLTXHV७JHQHUDOVఄ७SURPRFLµ७GH७
OఖHFRQRPLD७SURGXFWLYDఄ७DQ¢OLVL७GH७FRQMXQWXUD७ODERUDO௵७HFRQ´PLFD७L७HVWDG¯VWLFD௷७
6HJRQV७OHV७FRPSHWªQFLHV७HVPHQWDGHV௵७HV७SRW७DILUPDU७TXH७H[LVWHL[௵७
PDMRULW¢ULDPHQW௵७XQD७FRUUHODFLµ७LQHTX¯YRFD७HQWUH७HOV७REMHFWLXV७L७OD७ILQDOLWDW७
SHUVHJXLWV७SHU७OD७)XQGDFLµ७L७DTXHVWHV७FRPSHWªQFLHV७L௵७SHU७WDQW௵७«V७XQ७PRWLX७DIHJLW७L७
GHWHUPLQDQW७SHU७D७OD७FRQFHVVLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௷७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ ७
(Q७GDWD७GH७OD७VLJQDWXUD७HOHFWU´QLFD७
(O७GLUHFWRU७JHQHUDO७GH७0RGHO७(FRQ´PLF७L७2FXSDFLµ७
७
७

https://vd.caib.es/1625815636423-315293839-3097106532402102093

$७P«V௵७HQ७GDWD७௺७GఖRFWXEUH७GH७௹௺ఁ௵७OD७,QWHUYHQFLµ७*HQHUDO७GH७OD७&$,%७YD७
ILVFDOLW]DU७GH७FRQIRUPLWDW७OఖH[SHGLHQW७VHQVH७RSRVDU௶KL७REMHFFLRQV७DWªV७TXH७OD७
GRFXPHQWDFLµ७H[DPLQDGD७VఖDGHTXD७D७OD७OHJLVODFLµ७YLJHQW௵७WRW७DL[´७FRQGLFLRQDW७D७
TXH७HO७&RQVHOO७GH७*RYHUQ७DGRSWL७OఖDFRUG७FRUUHVSRQHQW௷७(Q७FRQVHT¾ªQFLD௵७HQ७GDWD७
௺७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७HO७&RQVHOO७GH७*RYHUQ७YD७GLFWDU७Oఖ$FRUG७SHO७TXDO७
VఖDXWRULW]D७OD७FRQFHVVLµ७GఖXQD७VXEYHQFLµ७GH७ం௹௷௹௹௹௵௹௹७HXURV७D७OD७)XQGDFLµ७,PSXOVD७
%DOHDUV७SHU७FRQWULEXLU७D७OD७VHYD७VRVWHQLELOLWDW७L७JDUDQWLU७OD७VHYD७FRQWLQX±WDW௷७3HU७
WDQW௵७DPEGµV७GRFXPHQWV७UHFRO]HQ७DTXHVWD७MXVWLILFDFLµ௷७

/ORUHQ©७3RX७*DUFLDV७
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AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७
1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

ఁ७

'

ంఆ७

-

७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७$௷௷७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

https://vd.caib.es/1625815731744-315295797-3610157642914285294

(O७3OD७G௰DFWXDFLµ७௹௺ఁ७TXH७KD७SUHVHQWDW७OD७)XQGDFLµ௵७TXH७VHUYHL[७GH७EDVH७SHU७
VROyOLFLWDU७O௰DMXW७GH७UHIHUªQFLD௵७HVWDEOHL[७OHV७SUHYLVLRQV७VHJ¾HQWV७HQ७UHODFLµ७DPE७
O௰H[HUFLFL७௹௺ఁః७XQHV७GHVSHVHV७WRWDOV७GH७௹७PLOHUV७GఖHXURV७L७XQV७LQJUHVVRV७SHO७
PDWHL[७LPSRUW७௱H[FORHQW௶QH७OD७VXEYHQFLµ௲௷७(Q७FRQVHT¾ªQFLD௵७GఖDFRUG७DPE७OHV७
SUHYLVLRQV७GH७OD७PDWHL[D७)XQGDFLµ௵७DO७OODUJ७GH७௹௺ఁ७VHULD७SRVVLEOH७VXIUDJDU७
O௰DFWLYLWDW७FRUUHQW७VHQVH७DMXGHV௷७0DOJUDW७TXH७O௰REMHFWLX७GH७OD७VXEYHQFLµ७VLJXL७
mFRQWULEXLU७D७OD७VRVWHQLELOLWDW७L७JDUDQWLU७OD७FRQWLQX±WDW७GH७OD७)XQGDFLµ}௵७QR७FRQVWD७HQ७
OఖH[SHGLHQW७XQD७MXVWLILFDFLµ७R७XQ७HVWXGL७TXH७FRPSDWLELOLW]L७OD७FRQFHVVLµ७GఖXQ७DMXW७
DPE७XQHV७SUHYLVLRQV७HFRQ´PLTXHV७IDYRUDEOHV௵७G௰DFRUG७DPE७HO७TXH७KD७LQGLFDW७
O௰HQWLWDW७HQ७HO७3OD७G௰DFWXDFLµ७SHU७D७O௰H[HUFLFL७௹௺ఁ௵७QL७SHU७OఖLPSRUW७FRQFUHW७GH७ం௹७
PLOHUV७GఖHXURV௷७(O७७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७OD७)XQGDFLµ७SUHVHQWD७OD७MXVWLILFDFLµ७GH७OD७
VXEYHQFLµ௵७TXH७LQFORX७XQD७PHP´ULD७GఖDFWLYLWDWV७GH७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ७OLTXLGDGD७D७௹७GH७
QRYHPEUH७GH७௹௺ఁఄ७HO७FRPSWH७MXVWLILFDWLX७FRUUHVSRQHQW௵७TXH७LQFORX७XQ७GHWDOO७GH७
GHVSHVHV७UHDOLW]DGHV७SHU७OఖLPSRUW७GH७ం௵७PLOHUV७GఖHXURV௵७L७HO७GHWDOO७GHOV७UHFXUVRV७
HFRQ´PLFV७GHO७SHU¯RGH௷७/D७PHP´ULD७GఖDFWXDFLRQV७SUHVHQWDGD७HV७UHIHUHL[७DO७
SHU¯RGH७FRPSUªV७HQWUH७Oఖ௺७GH७JHQHU७L७HO७௹७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७'ఖDFRUG७DPE७OD७
UHVROXFLµ७GH७OD७VHYD७FRQFHVVLµ௵७HO७SHU¯RGH७REMHFWH७GH७VXEYHQFLµ७«V७HO७FRPSUªV७
HQWUH७Oఖ௺७GH७JHQHU७L७Oఖ௺७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७DPE७SDJDPHQWV७DQWHULRUV७DO७௺७GH७
QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७6L७E«७OHV७GHVSHVHV७TXH७V௰DSRUWHQ७FRP७D७MXVWLILFDFLµ७HV७WUREHQ७
PHULWDGHV७GLQV७HO७SHU¯RGH७FRUUHFWH௵७HO७3OD७GఖDFWXDFLµ७OLTXLGDW७QR७FRUUHVSRQ७DO७
SHU¯RGH७REMHFWH७GH७VXEYHQFLµ௷७'ఖDOWUD७EDQGD௵७DTXHVW७GRFXPHQW७QR७LQFORX७OD७
OLTXLGDFLµ७SHU७FDS¯WROV७R७DFWLYLWDWV௵७WDO७FRP७HV७UHTXHULD७HQ७OD७5HVROXFLµ७GH७
FRQFHVVLµ௷७
७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
(Q७SULPHU७OORF௵७FRP७MD७VఖKD७HVPHQWDW७D७OఖDOyOHJDFLµ७Q¼P௷७७OD७ILQDOLWDW७GH७OD७)XQGDFLµ७
,PSXOVD७%DOHDUV७«V७OD७GH७FRQWULEXLU७D७OD७UHFXSHUDFLµ७L७DO७VRVWHQLPHQW७GఖXQD७VHQGD७

-
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(Q७VHJRQ७OORF௵७HQ७UHVSRVWD७DO७VHJ¾HQWః७గ(O७3OD७G௰DFWXDFLµ७௹௺ఁ७TXH७KD७SUHVHQWDW७OD७
)XQGDFLµ௵७TXH७VHUYHL[७GH७EDVH७SHU७VROyOLFLWDU७O௰DMXW७GH७UHIHUªQFLD௵७HVWDEOHL[७OHV७
SUHYLVLRQV७VHJ¾HQWV७HQ७UHODFLµ७DPE७O௰H[HUFLFL७௹௺ఁః७XQHV७GHVSHVHV७WRWDOV७GH७௹७
PLOHUV७GఖHXURV७L७XQV७LQJUHVVRV७SHO७PDWHL[७LPSRUW७௱H[FORHQW௶QH७OD७VXEYHQFLµ௲௷७(Q७
FRQVHT¾ªQFLD௵७GఖDFRUG७DPE७OHV७SUHYLVLRQV७GH७OD७PDWHL[D७)XQGDFLµ௵७DO७OODUJ७GH७௹௺ఁ७
VHULD७SRVVLEOH७VXIUDJDU७O௰DFWLYLWDW७FRUUHQW७VHQVH७DMXGHVఘ௷७/ఖREMHFWH७GH७OD७FRQFHVVLµ७
GH७OD७VXEYHQFLµ७QR७«V७PDQWHQLU७OఖHTXLOLEUL७SUHVVXSRVWDUL७GH७OD७)XQGDFLµ௵७HQFDUD७
TXH७HV७SRW७LQWHUSUHWDU७FRP७XQD७SDUW७GఖDTXHVW७SHU७HQWHQGUH७TXH७HTXLYDO७D७
గJDUDQWLU७OD७VHYD७FRQWLQX±WDWఘ௷७(Q७FDQYL௵७WDPE«७VఖKL७LQFORX७గFRQWULEXLU७D७OD७VHYD७
VRVWHQLELOLWDWఘ௷७(O७WHUPH७VRVWHQLELOLWDW௵७QR७W«७XQD७GHILQLFLµ७WDQFDGD௵७DL[¯७FRP७
VఖLQWHUSUHWD௷७/D७VRVWHQLELOLWDW७LQFORX७XQ७FRQMXQW७GఖDFWXDFLRQV७QR७TXDQWLILFDEOHV७
DPE७XQ७¼QLF७REMHFWLX७FRP¼௵७TXH७«V७HO७GH७PD[LPLW]DU७OఖLPSDFWH७SRVLWLX७VHPSUH७
WHQLQW७HQ७FRPSWH७HOV७WUHV७SLODUV७E¢VLFV७௱HFRQ´PLF௵७VRFLDO७L७DPELHQWDO௲௷७3HU७WDQW௵७HV७
SRW७FRQVLGHUDU७TXH७OD७VXEYHQFLµ७HVW¢७GLULJLGD௵७HQWUH७GఖDOWUHV७DFWXDFLRQV௵७D७
FRPSHQVDU७SªUGXHV७GఖH[HUFLFLV७DQWHULRUV௵७IRPHQWDU७SDUW७GH७OఖDFWLYLWDW७GH७OఖH[HUFLFL७
HQ७FXUV௵७DL[¯७FRP७PLOORUDU७L७SRWHQFLDU७DFWLYLWDWV७IXWXUHV७௱5௴'௲௵७DPE७OD७ILQDOLWDW७
HVPHQWDGD७GH७PD[LPLW]DU७OఖLPSDFWH७SRVLWLX௷७&DO७DIHJLU७TXH७HO७IDFWRU७5௴'௵७5HFHUFD७L७
'HVHQYROXSDPHQW௵७W«७XQD७JUDQ७UHOOHY¢QFLD७L७UHSHUFXVVLµ७DPE७UHIHUªQFLD७D७OD७
VRVWHQLELOLWDW௵७MD७TXH७JU¢FLHV७DO७GHVFREULPHQW७GH७QRXV७FRQHL[HPHQWV७L७D७OD७VHYD७
DSOLFDFLµ७HV७SRGHQ७DFRQVHJXLU७DYHQ©RV७QRWDEOHV७HQ७OD७PDWªULD७LQYHUWLGD७PLWMDQ©DQW७
OD७LQQRYDFLµ௷७७
(Q७WHUFHU७OORF௵७HQ७UHODFLµ७DPE७గ௷௷௷QL७SHU७OఖLPSRUW७FRQFUHW७GH७ం௹७PLOHUV७GఖHXURVఘ௷७(Q७
GDWD७७GH७VHWHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७OD७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७YD७VROyOLFLWDU७XQD७DMXGD७
SHU७XQ७LPSRUW७GH७ం௹௷௹௹௹७HXURV७SHU७VXIUDJDU७XQD७SDUW७GH७OHV७GHVSHVHV७FRUUHQWV७L७GH७
IXQFLRQDPHQW७FRUUHVSRQHQWV७D७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௵७PRWLYDGD७SHU७OHV७SªUGXHV७
DFXPXODGHV७GఖDQ\V७DQWHULRU௵७IHW७TXH७LPSHGHL[७HO७FRUUHFWH७GHVHQYROXSDPHQW७GHO७

https://vd.caib.es/1625815731744-315295797-3610157642914285294

GH७SURJU«V७SHU७D७OHV७,OOHV७%DOHDUV௵७PLWMDQ©DQW७OD७VHYD७DFWLYLWDW௵७OD७TXDO७VఖDUWLFXOD७DO७
YROWDQW७GH७FLQF७LQLFLDWLYHV७HVWUDWªJLTXHV७௱SRVLFLRQDPHQW७FRPSHWLWLX७L७IDFWRUV७FU¯WLFVఄ७
HVSHFLDOLW]DFLµ७SURGXFWLYD७L७FOXVWHULW]DFLµఄ७GLQ¢PLFD७HPSUHVDULDOఄ७FDSDFLWDW७
H[SRUWDGRUD௵७L७DFWLYDFLµ७GH७SDODQTXHV७HVWUDWªJLTXHV௲७SHU७LPSXOVDU७OD७
FRPSHWLWLYLWDW७JOREDO७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV௷७७3HU७D७FDGDVFXQD७GH७OHV७LQLFLDWLYHV७
HVWUDWªJLTXHV௵७OఖHQWLWDW७PDQW«७XQ७FDW¢OHJ७GH७UHFXUVRV७GH७EDVH७௱HLQHV௵७
SXEOLFDFLRQV௷௷௷௲७D७OఖDEDVW७GH७OHV७SHUVRQHV७LQWHUHVVDGHV७DPE७OD७ILQDOLWDW७GH७GLVWULEXLU७
FRQHL[HPHQW७HVWUDWªJLF७JHQHUDO७L७LGHQWLILFDU௶QH७OHV७QRYHV७QHFHVVLWDWV௵७SHU७WDO७GH७
IDFLOLWDU७OD७SUHVD७GH७GHFLVLRQV७VREUH७FDGDVFXQD७GH७OHV७LQLFLDWLYHV௷७(Q७DTXHVW७VHQWLW௵७
OఖREMHFWH७GH७OD७VXEYHQFLµ௵७HQWUH७GఖDOWUHV௵७«V७FRQWULEXLU७DPE७DTXHVWD७ODERU௵७HQFDUD७
TXH७D७FXUW७WHUPLQL७FRVWL७TXDQWLILFDU७HOV७HIHFWHV७SRVLWLXV௵७MD७TXH७VµQ७GH७FDU¢FWHU७
HVWUXFWXUDO௷७(Q७FDQYL௵७D७PLJ७L७OODUJ७WHUPLQL७XQD७SUHVD७GH७GHFLVLRQV७DPE७HO७
FRQHL[HPHQW७HVWUDWªJLF७DGLHQW௵७JU¢FLHV७DO७TXH७SRVD७D७GLVSRVLFLµ७GHOV७LQWHUHVVDWV७OD७
)XQGDFLµ௵७«V७HYLGHQW७TXH७SHUPHWU¢७HODERUDU७XQD७HVWUDWªJLD७FRPSHWLWLYD७L७SRWHQFLDO७
TXH७DIHFWDU¢७SRVLWLYDPHQW७HQ७PDMRU७R७PHQRU७PHVXUD௵७WDQW७HQ७Oఖ¢PELW७
PDFURHFRQ´PLF७GH७OHV७,OOHV७FRP७D७QLYHOO७PLFURHFRQ´PLF௷७
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3OD७GఖDFWXDFLµ७௹௺ఁ७HQ७FXUV७L७OHV७SODQLILFDFLRQV७IXWXUHV௷७$७P«V௵७VఖKD७GH७WHQLU७HQ७
FRPSWH७TXH௵७VHJRQV७OఖDUWLFOH७௺७GHOV७(VWDWXWV७GH७OD७)XQGDFLµ௵७«V७XQD७HQWLWDW७VHQVH७
¢QLP७GH७OXFUH७L७TXH७HO७VHX७SDWULPRQL௵७UHQGLPHQWV७L७UHFXUVRV७REWLQJXWV७HVWDUDQ७
DIHFWDWV७GH७IRUPD७SHUPDQHQW७D७OD७UHDOLW]DFLµ७GH७OHV७ILQDOLWDWV७GఖLQWHUªV७JHQHUDO७
SUHYLVWHV७HQ७DTXHVWV७(VWDWXWV௷७७
'ఖDOWUD७EDQGD௵७FDO७UHPDUFDU७TXH७D७OD७QRUPDWLYD७YLJHQW७QR७KL७KD७XQD७PHWRGRORJLD७
WLSLILFDGD७SHU७HVWDEOLU७OఖLPSRUW७GఖXQD७VXEYHQFLµ७QRPLQDWLYD௷७७

)LQDOPHQW௵७SHO७TXH७ID७D७OD७LQFLGªQFLD७VHJ¾HQWః७గ/D७PHP´ULD७GఖDFWXDFLRQV७
SUHVHQWDGD७HV७UHIHUHL[७DO७SHU¯RGH७FRPSUªV७HQWUH७Oఖ௺७GH७JHQHU७L७HO७௹७GH७QRYHPEUH७
GH७௹௺ఁ௷७'ఖDFRUG७DPE७OD७UHVROXFLµ७GH७OD७VHYD७FRQFHVVLµ௵७HO७SHU¯RGH७REMHFWH७GH७
VXEYHQFLµ७«V७HO७FRPSUªV७HQWUH७Oఖ௺७GH७JHQHU७L७Oఖ௺७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७DPE७
SDJDPHQWV७DQWHULRUV७DO७௺७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७6L७E«७OHV७GHVSHVHV७TXH७V௰DSRUWHQ७
FRP७D७MXVWLILFDFLµ७HV७WUREHQ७PHULWDGHV७GLQV७HO७SHU¯RGH७FRUUHFWH௵७HO७3OD७GఖDFWXDFLµ७
OLTXLGDW७QR७FRUUHVSRQ७DO७SHU¯RGH७REMHFWH७GH७VXEYHQFLµ௷७'ఖDOWUD७EDQGD௵७DTXHVW७
GRFXPHQW७QR७LQFORX७OD७OLTXLGDFLµ७SHU७FDS¯WROV७R७DFWLYLWDWV௵७WDO७FRP७HV७UHTXHULD७HQ७OD७
5HVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµఘ௷७/D७PDQFD७GH७FRQFRUGDQ©D७HQWUH७HO७SHU¯RGH७GHO७3OD७
GఖDFWXDFLµ७OLTXLGDW७L७HO७SHU¯RGH७REMHFWH७GH७VXEYHQFLµ७«V७SUHYLVLEOHPHQW७D७FDXVD७GH७
OD७GDWD७GH७OD७5HVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௵७ఁ७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७
QRWLILFDGD७HO७७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७3HU७DL[´௵७HQ७HO७WU¢PLW७GH७OD७MXVWLILFDFLµ७HV७YD७
SUHVHQWDU७OD७PHP´ULD७GH७OHV७DFWXDFLRQV७GXWHV७D७WHUPH७ILQV७DO७PRPHQW७GH७OD७
QRWLILFDFLµ७GH७OD७UHVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµ௵७LQGHSHQGHQWPHQW७GHO७SHU¯RGH७GH७
FRQVLGHUDFLµ७GH७OHV७GHVSHVHV७VXEYHQFLRQDEOHV௷७$७P«V௵७HO७SXQW७W७GH७OD७5HVROXFLµ७
GH७FRQFHVVLµ७HVWDEOHL[७TXH७HO७EHQHILFLDUL७KD७GH७SUHVHQWDU७XQD७PHP´ULD७GH७OHV७
DFWLYLWDWV७GXWHV७D७WHUPH७GXUDQW७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௵७VHQVH७FRQFUHWDU७OD७GDWD७GH७
OLTXLGDFLµ७GH७OD७PDWHL[D௵७QL७WDPSRF७HVSHFLILFDU७TXH७DTXHVWD७KDJL७GH७FRLQFLGLU७DPE७
HO७SHU¯RGH७GH७PHULWDFLµ७GH७OHV७GHVSHVHV७VXEYHQFLRQDEOHV௷७3HU७WDQW௵७HV७WUDFWD७GఖXQD७
T¾HVWLµ७DPE७XQD७LQWHUSUHWDFLµ७REHUWD௷७
4XDQW७D७OఖDILUPDFLµ७గDTXHVW७GRFXPHQW७QR७LQFORX७OD७OLTXLGDFLµ७SHU७FDS¯WROV७L७
DFWLYLWDWV௵७WDO७FRP७HV७UHTXHULD७HQ७OD७5HVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµఘ௵७HO७3OD७GఖDFWXDFLµ७
OLTXLGDW७TXH७FRQVWD७D७OఖH[SHGLHQW௵७HO७TXDO७VఖDGMXQWD௵७D७OHV७S¢JLQHV७Q¼P௷७௺७L७௺௵७
LQFORX७XQ७DSDUWDW७GఖH[HFXFLµ७GHOV७UHFXUVRV७HFRQ´PLFV७HPSOHDWV७SHU७DSDUWDWV७L७
WLSXV७GH७GHVSHVD௷७
७
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(Q७FRQVHT¾ªQFLD७L७GఖDFRUG७DPE७OD७QDWXUDOHVD௵७OD७ILQDOLWDW७L७OఖDFWLYLWDW७GH७OD७)XQGDFLµ௵७
HV७YD७FRQVLGHUDU७RSRUW¼७L७FRQYHQLHQW७SHU७UDRQV७GఖLQWHUªV७S¼EOLF७L७HFRQ´PLF௵७
FRQFHGLU७XQD७VXEYHQFLµ७QRPLQDWLYD७SHU७OఖLPSRUW७VROyOLFLWDW७DPE७OఖREMHFWH७GH७
గFRQWULEXLU७D७OD७VHYD७VRVWHQLELOLWDW७L७JDUDQWLU७OD७VHYD७FRQWLQX±WDWఘ௵७DPE७HO७VHQWLW७
HVPHQWDW७D७OఖDSDUWDW७DQWHULRU௷७

७

~
=

-
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७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ 3OD७GఖDFWXDFLµ७OLTXLGDW७D७௹७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७
७
(Q७GDWD७GH७OD७VLJQDWXUD७HOHFWU´QLFD७

'

(O७GLUHFWRU७JHQHUDO७GH७0RGHO७(FRQ´PLF७L७2FXSDFLµ७
७
७
/ORUHQ©७3RX७*DUFLDV
७
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1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

ం७
ంఆ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७$௷௷७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
5HVSHFWH७GఖDTXHVWD७LQFLGªQFLD௵७HQ७GDWD७७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७OD७)XQGDFLµ७
,PSXOVD७%DOHDUV७YD७UHJLVWUDU७GఖHQWUDGD७D७OD७&RQVHOOHULD७GH७7UHEDOO௵७&RPHU©७L७
,QG¼VWULD७OD७MXVWLILFDFLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௵७DEDQV७GHO७௺௹७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७DL[¯७
FRP७HVWDEOHL[७GH७OD७5HVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµ७GH७ఁ७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७$O७PDUJH७
GH७OD७T¾HVWLµ७UHODWLYD७DO७SHU¯RGH७GH७OD७PHP´ULD७GఖDFWLYLWDWV७GXWHV७D७WHUPH௵७MD७
WUDFWDGD७D७OఖDOyOHJDFLµ७Q¼P௷७௵७OD७)XQGDFLµ७YD७SUHVHQWDU७XQ७FRPSWH७MXVWLILFDWLX७TXH७
LQFORX७XQD७UHODFLµ७GH७MXVWLILFDQWV७LPSXWDWV७TXH७WRWDOLW]D७ం௷௹௵௺७HXURV௷७
4XDQW७D७OHV७GHVSHVHV७LQFORVHV७HQ७DTXHVWD७UHODFLµ௵७HV७FRQVLGHUHQ७GHVSHVHV७
VXEYHQFLRQDEOHV७WDQW७SHU७OD७VHYD७QDWXUDOHVD७FRP७SHO७SHU¯RGH७GH७PHULWDFLµ७GఖDFRUG७
DPE७HOV७SXQWV७७L७७GH७OD७5HVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௷७
/ఖDUWLFOH७ం௷७GHO७'HFUHW७OHJLVODWLX७௸௹௹௵७GH७ఁ७GH७GHVHPEUH௵७SHO७TXDO७V௰DSURYD७HO७
WH[W७UHIµV७GH७OD७/OHL७GH७VXEYHQFLRQV௵७HVWDEOHL[७TXH७గ७$PEFDU¢FWHUJHQHUDOLVHQVH

SHUMXGLFLGHOȇDSOLFDFLµGHOHVQRUPHVFRQWLQJXGHVHQHOVDSDUWDWVLGHOȇDUWLFOHGȇDTXHVWD
/OHLQRVȇHQWHQGU¢GHOWRWMXVWLILFDGDOȇDSOLFDFLµGHOVIRQVSHUFHEXWVILQVTXHQRVȇKDJLDFUHGLWDW
FRPDP¯QLPOȇLPSRUWGHOSURMHFWHGȇDFWXDFLµTXHYDVHUYLUGHEDVHDODFRQFHVVLµGHOD
VXEYHQFLµȋ(Q७DTXHVW७VHQWLW௵७OD७)XQGDFLµ७YD७SUHVHQWDW௵७MXQWDPHQW७DPE७OD७VROyOLFLWXG७

GH७७GH७VHWHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७HO७3OD७GఖDFWXDFLµ७௹௺ఁ७DSURYDW௵७TXH७LQFORX७XQD७
GHVSHVD७SUHYLVWD७SHU७D७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ७SHU७LPSRUW७GH७௹௷௹௹௹७HXURV௷७
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/D७)XQGDFLµ७KD७SUHVHQWDW७OD७MXVWLILFDFLµ७GH७OHV७GHVSHVHV७SHU७OఖLPSRUW७GH७OD७
VXEYHQFLµ७PLWMDQ©DQW७XQD७UHODFLµ७GHOV७FRPSURYDQWV७TXH७WRWDOLW]D७ం௵७PLOHUV७
GఖHXURV௵७L७QR७SHU७WRWHV७OHV७GHVSHVHV७GH७OఖDFWLYLWDW७TXH७FRUUHVSRQGULHQ௵७FRP७D७
P¯QLP௵७DO७SHU¯RGH७GH७௺௹७PHVRV७FRPSUªV७HQWUH७Oఖ௺७GH७JHQHU७L७Oఖ௺७GH७QRYHPEUH७GH७
௹௺ఁ௷७3HU७WDQW௵७OD७VXEYHQFLµ७V௰KD७GH७FRQVLGHUDU७SHQGHQW७GH७MXVWLILFDFLµ௷७

&DO७DIHJLU७TXH७OఖDUWLFOH७ం௷७GH७OఖHVPHQWDGD७QRUPD७GLVSRVD७TXHȊ/HVGHVSHVHVVȇKDQ
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GȇDFUHGLWDUPLWMDQ©DQWIDFWXUHVLDOWUHVGRFXPHQWVGHYDORUSUREDWRULHTXLYDOHQWDPEYDOLGHVD
HQHOWU¢ILFMXU¯GLFPHUFDQWLORDPEHILF¢FLDDGPLQLVWUDWLYDȋ$७P«V௵७HO७SXQW७७GH७OD७

5HVROXFLµ७GH७FRQFHVVLµ७DGPHW७FRP७D७MXVWLILFDQW७GH७OD७GHVSHVD७ȊTXDOVHYRODOWUH
GRFXPHQWTXHDFUHGLWLODUHDOLW]DFLµGHOHVGHVSHVHVGȇDFRUGDPEODQRUPDWLYDDSOLFDEOHȋ

$WªV७OఖDQWHULRU७L७D७OఖHIHFWH७GఖDFUHGLWDU७OఖLPSRUW७GHO७SURMHFWH७GఖDFWXDFLµ७TXH७YD७VHUYLU७
GH७EDVH७D७OD७FRQFHVVLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௵७VఖDGMXQWD௵७FRP७D७GRFXPHQW७GH७YDORU७
SUREDWRUL७HTXLYDOHQW७DPE७YDOLGHVD७HQ७HO७WU¢ILF७MXU¯GLF७PHUFDQWLO७R७DPE७HILF¢FLD७
DGPLQLVWUDWLYD௵७Oఖ,QIRUPH७Gఖ$XGLWRULD७GHOV७FRPSWHV७DQXDOV௵७TXH७FRPSUHQHQ७HO७
EDODQ©௵७HO७FRPSWH७GH७SªUGXHV७L७JXDQ\V௵७L७OD७PHP´ULD७DEUHXMDWV௵७FRUUHVSRQHQWV७D७
OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௵७GH७OD७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV௵७HPªV७SHU७XQ७DXGLWRU७LQGHSHQGHQW७
గ560७63$,1७$8',725(6௵७6௷/௷3௷ఘ७

3HU७WRW७OఖDQWHULRU௵७TXHGD७MXVWLILFDW௵७FRP७D७P¯QLP௵७XQ७LPSRUW७GH७ం௹௷௹௹௹७HXURV७GLQV७
GHO७SHU¯RGH७VXEYHQFLRQDEOH௵७FRP७WDPE«७TXHGD७DFUHGLWDW७OఖLPSRUW७GHO७SURMHFWH७
GఖDFWXDFLµ७TXH७YD७VHUYLU७GH७EDVH७D७OD७FRQFHVVLµ७GH७OD७VXEYHQFLµ௵७L७SHU७WDQW௵७OD७
VXEYHQFLµ७VఖHQW«Q७MXVWLILFDGD७SHU७OD७VHYD७WRWDOLWDW௷७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ ,QIRUPH७Gఖ$XGLWRULD७GHOV७FRPSWHV७DQXDOV௵७TXH७FRPSUHQHQ७HO७EDODQ©௵७HO७
FRPSWH७GH७SªUGXHV७L७JXDQ\V௵७L७OD७PHP´ULD७DEUHXMDWV௵७FRUUHVSRQHQWV७D७
OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௵७GH७OD७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV௵७HPªV७SHU७XQ७DXGLWRU७
LQGHSHQGHQW७గ560७63$,1७$8',725(6௵७6௷/௷3௷ఘ७
७
(Q७GDWD७GH७OD७VLJQDWXUD७HOHFWU´QLFD७
(O७GLUHFWRU७JHQHUDO७GH७0RGHO७(FRQ´PLF७L७2FXSDFLµ७
७
७
/ORUHQ©७3RX७*DUFLDV७
७
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&DO७UHVVHQ\DU७TXH७DPE७DTXHVW७,QIRUPH७TXHGD७YHULILFDW௵७HQWUH७GఖDOWUHV७DVSHFWHV௵७
TXH७OD७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७GH७OD७GHVSHVD७SUHYLVWD७DO७3OD७GఖDFWXDFLµ७௹௺ఁ७
DSURYDW७SHU७LPSRUW७GH७௹௷௹௹௹७HXURV७KD७UHDOLW]DW७XQD७GHVSHVD७SHU७LPSRUW७GH७
௷ఁఁ௵ఀ७HXURV௵७OD७TXDO७«V७VXSHULRU७D७OD७SUHYLVWD௷७७

-
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1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

ః७
ంఆ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७$௷௷७
७

/D७SDUWLFLSDFLµ७GH७OD७&$,%७HQ७HO७IRQV७VRFLDO७GH७OD७)XQGDFLµ७«V७GHO७௵ఁ७௯७DO७
WDQFDPHQW७GH७O௰H[HUFLFL७௹௺ఁ௷७/௰LPSRUW७GH७OD७VXEYHQFLµ७VXSRVD७HO७ం७௯७GH७O௰LPSRUW७
WRWDO७GH७GHVSHVHV७SUHYLVWHV७HQ७HO७3OD७GఖDFWXDFLµ७GH७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௷७$७P«V௵७OHV७
GHVSHVHV७MXVWLILFDEOHV७VµQ७OHV७TXH७FRUUHVSRQGULHQ७D७௺௹७PHVRV௵७GRQDW७TXH७HO७
SHU¯RGH७VXEYHQFLRQDEOH७HV७WURED७FRPSUªV७HQWUH७Oఖ௺७GH७JHQHU७GH७௹௺ఁ७L७Oఖ௺७GH७
QRYHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७3HU७WDQW௵७HQ७UHODFLµ७DPE७XQ७WH´ULF७3OD७GఖDFWXDFLµ७GH७௺௹७PHVRV௵७
TXH௵७HQ७SURSRUFLµ௵७VXSRVDULD७XQ७LPSRUW७GH७७PLOHUV७G௰HXURV७SHU७D७O௰H[HUFLFL७௹௺ఁ७
௱௺௹௸௺७SDUWV௲௵७OD७VXEYHQFLµ७FREULULD७XQ७௵७௯७GH७OఖDFWLYLWDW७GH७O௰H[HUFLFL७௹௺ఁ௷७
7HQLQW७HQ७FRPSWH७TXH७HOV७IRQV७SURSLV७GH७O௰HQWLWDW७HUHQ७QHJDWLXV७SHU७XQ७LPSRUW७GH७
௵७PLOHUV७G௰HXURV७DO७WDQFDPHQW७GH७௹௺ఀ௵७OD७VXEYHQFLµ७KD७VHUYLW७JOREDOPHQW७SHU७
HTXLOLEUDU७HOV७IRQV७SURSLV७GH७O௰HQWLWDW७EHQHILFL¢ULD७L७VLWXDU௶ORV७HQ७XQ७LPSRUW७SRVLWLX७
DO७WDQFDPHQW७GH७௹௺ఁ௷७
७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
3HO७TXH७ID७D७OD७LQFLGªQFLD७SODQWHMDGD௵७VఖDQDOLW]D७OD७SDUWLFLSDFLµ७GH७OD७&$,%७HQ७HO७IRQV७
VRFLDO७GH७OD७)XQGDFLµ७L७OD७FRUUHODFLµ७GH७OఖLPSRUW७GH७OD७VXEYHQFLµ७DPE७HO७3OD७
GఖDFWXDFLµ७GH७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௷७$TXHVWD७DQ¢OLVL७FRPSDUDWLYD७«V७XQ७IDFWRU७SRVVLEOH७D७
WHQLU७HQ७FRPSWH७SHU´७QR७VఖLQWHUSUHWD७FRP७XQ७FRQGLFLRQDQW௵७OLPLWDFLµ७R७UHVWULFFLµ७
GH७OఖLPSRUW७D७FRQFHGLU௵७MD७TXH७D७OD७QRUPDWLYD७YLJHQW७QR७KL७KD७XQD७PHWRGRORJLD७
WLSLILFDGD७SHU७HVWDEOLU७OఖLPSRUW७GఖXQD७VXEYHQFLµ७QRPLQDWLYD௷७७
(Q७DTXHVW७VHQWLW௵७OఖLPSRUW७D७FRQFHGLU௵७ం௹௷௹௹௹७HXURV௵७TXHGD७MXVWLILFDW७GఖDFRUG७DPE७
OఖDOyOHJDFLµ७Q¼P௷७௷७(Q७GDWD७७GH७VHWHPEUH७GH७௹௺ఁ௵७OD७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७
YD७VROyOLFLWDU७XQD७DMXGD७SHU७XQ७LPSRUW७GH७ం௹௷௹௹௹७HXURV७SHU७VXIUDJDU७XQD७SDUW७GH७OHV७
GHVSHVHV७FRUUHQWV७L७GH७IXQFLRQDPHQW७FRUUHVSRQHQWV७D७OఖH[HUFLFL७௹௺ఁ௵७PRWLYDGD७
SHU७OHV७SªUGXHV७DFXPXODGHV७GఖDQ\V७DQWHULRU௵७IHW७TXH७LPSHGHL[७HO७FRUUHFWH७
GHVHQYROXSDPHQW७GHO७3OD७GఖDFWXDFLµ७௹௺ఁ७HQ७FXUV७L७OHV७SODQLILFDFLRQV७IXWXUHV௷७$७
P«V௵७VఖKD७GH७WHQLU७HQ७FRPSWH७TXH௵७VHJRQV७OఖDUWLFOH७௺७GHOV७(VWDWXWV७GH७OD७)XQGDFLµ௵७

https://vd.caib.es/1625815931423-315300548-505903395502384871

3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
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«V७XQD७HQWLWDW७VHQVH७¢QLP७GH७OXFUH७L७TXH७HO७VHX७SDWULPRQL௵७UHQGLPHQWV७L७UHFXUVRV७
REWLQJXWV७HVWDUDQ७DIHFWDWV७GH७IRUPD७SHUPDQHQW७D७OD७UHDOLW]DFLµ७GH७OHV७ILQDOLWDWV७
GఖLQWHUªV७JHQHUDO७SUHYLVWHV७HQ७DTXHVWV७(VWDWXWV௷७

)LQDOPHQW௵७TXDQW७D७OD७LQWHUSUHWDFLµ७GH७OఖREMHFWH७GH७OD७VXEYHQFLµ७FRQFHGLGD௵७HV७
UHLWHUD७OఖDOyOHJDFLµ७Q¼P௷७७L௵७FRQFUHWDPHQW௵७OఖREMHFWH७GH७OD७FRQFHVVLµ७GH७OD७
VXEYHQFLµ७QR७«V७PDQWHQLU७OఖHTXLOLEUL७SUHVVXSRVWDUL७GH७OD७)XQGDFLµ௵७HQFDUD७TXH७HV७
SRW७LQWHUSUHWDU७FRP७XQD७SDUW७GఖDTXHVW७SHU७HQWHQGUH७TXH७HTXLYDO७D७గJDUDQWLU७OD७
VHYD७FRQWLQX±WDWఘ௷७(Q७FDQYL௵७WDPE«७VఖKL७LQFORX७గFRQWULEXLU७D७OD७VHYD७VRVWHQLELOLWDWఘ௷७
(O७WHUPH७VRVWHQLELOLWDW௵७QR७W«७XQD७GHILQLFLµ७WDQFDGD௵७DL[¯७FRP७VఖLQWHUSUHWD௷७/D७
VRVWHQLELOLWDW७LQFORX७XQ७FRQMXQW७GఖDFWXDFLRQV७QR७TXDQWLILFDEOHV७DPE७XQ७¼QLF७
REMHFWLX७FRP¼௵७TXH७«V७HO७GH७PD[LPLW]DU७OఖLPSDFWH७SRVLWLX७VHPSUH७WHQLQW७HQ७FRPSWH७
HOV७WUHV७SLODUV७E¢VLFV७௱HFRQ´PLF௵७VRFLDO७L७DPELHQWDO௲௷७3HU७WDQW௵७HV७SRW७FRQVLGHUDU७TXH७
OD७VXEYHQFLµ७HVW¢७GLULJLGD௵७HQWUH७GఖDOWUHV७DFWXDFLRQV௵७D७FRPSHQVDU७SªUGXHV७
GఖH[HUFLFLV७DQWHULRUV௵७IRPHQWDU७SDUW७GH७OఖDFWLYLWDW७GH७OఖH[HUFLFL७HQ७FXUV௵७DL[¯७FRP७
PLOORUDU७L७SRWHQFLDU७DFWLYLWDWV७IXWXUHV७௱5௴'௲௵७DPE७OD७ILQDOLWDW७HVPHQWDGD७GH७
PD[LPLW]DU७OఖLPSDFWH७SRVLWLX௷७&DO७DIHJLU७TXH७HO७IDFWRU७5௴'௵७5HFHUFD७L७
'HVHQYROXSDPHQW௵७W«७XQD७JUDQ७UHOOHY¢QFLD७L७UHSHUFXVVLµ७DPE७UHIHUªQFLD७D७OD७
VRVWHQLELOLWDW௵७MD७TXH७JU¢FLHV७DO७GHVFREULPHQW७GH७QRXV७FRQHL[HPHQWV७L७D७OD७VHYD७
DSOLFDFLµ७HV७SRGHQ७DFRQVHJXLU७DYHQ©RV७QRWDEOHV७HQ७OD७PDWªULD७LQYHUWLGD७PLWMDQ©DQW७
OD७LQQRYDFLµ௷७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ ७
७
(Q७GDWD७GH७OD७VLJQDWXUD७HOHFWU´QLFD७
(O७GLUHFWRU७JHQHUDO७GH७0RGHO७(FRQ´PLF७L७2FXSDFLµ७
७
७
/ORUHQ©७3RX७*DUFLDV७
७

https://vd.caib.es/1625815931423-315300548-505903395502384871

(Q७FRQVHT¾ªQFLD७L७GఖDFRUG७DPE७OD७QDWXUDOHVD௵७OD७ILQDOLWDW७L७OఖDFWLYLWDW७GH७OD७)XQGDFLµ௵७
HV७YD७FRQVLGHUDU७RSRUW¼७L७FRQYHQLHQW७SHU७UDRQV७GఖLQWHUªV७S¼EOLF७L७HFRQ´PLF௵७
FRQFHGLU७XQD७VXEYHQFLµ७QRPLQDWLYD७SHU७OఖLPSRUW७VROyOLFLWDW७DPE७OఖREMHFWH७GH७
గFRQWULEXLU७D७OD७VHYD७VRVWHQLELOLWDW७L७JDUDQWLU७OD७VHYD७FRQWLQX±WDWఘ௷७



Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1625815931423-315300548-505903395502384871
CSV: 1625815931423-315300548-505903395502384871

Pàgina 2/3

~.h1,,
GOVERN

ILLES

BALEARS"
DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
1625815931423-315300548-505903395502384871
ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1625815931423-315300548-505903395502384871

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
LLORENÇ POU GARCIES
DIRECTOR GENERAL DE MODEL ECONÒMIC I OCUPACIÓ
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC TURISME I TREBALL
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 09-jul-2021 02:15:39 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Al_legació_5.pdf
Data captura: 09-jul-2021 02:25:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 3

-

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1625815931423-315300548-505903395502384871
CSV: 1625815931423-315300548-505903395502384871

Pàgina 3/3

AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

ఄ७
ంఆ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७)XQGDFLµ७,PSXOVD७%DOHDUV७
७

'

$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७$௷௷७
७

1R७HQ७FRQVWD७OD७SXEOLFDFLµ७HQ७OD७%'16७௱%DVH७GH७'DGHV७1DFLRQDO७GH७6XEYHQFLRQV௲७L௵७
G௰DFRUG७DPE७OD७5HVROXFLµ७GH७ం७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺७GH७OD७,*$(௵७SHU७OD७TXDO७HV७
UHJXOD७HO७FRQWLQJXW७L७OD७SHULRGLFLWDW७GH७OD७LQIRUPDFLµ७SHU७VXEPLQLVWUDU௵७V௰KD७GH७
WUDPHWUH७DL[¯७FRP७HV७YDJLQ७SURGXLQW७HOV७IHWV७UHJLVWUDEOHV७L௵७HQ७TXDOVHYRO७FDV௵७DEDQV७
TXH७ILQDOLW]L७HO७PHV७QDWXUDO७VHJ¾HQW७DO७GH७OD७VHYD७SURGXFFLµ௷७
७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७

-

(Q७UHODFLµ७DPE७OD७LQFLGªQFLD७HVPHQWDGD७L७GH७FRQIRUPLWDW७DPE७OHV७,QVWUXFFLRQV७GH७ఀ७
L७ం७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺७GH७OD७,QWHUYHQFLµ७*HQHUDO७GH७Oఖ$GPLQLVWUDFLµ७GH७Oఖ(VWDW௵७HV७
FRPXQLFD७TXH७OD७SXEOLFDFLµ७D७OD७%'16७HVW¢७LGHQWLILFDGD७DPE७HO७FRGL७Q¼P௷७ఀం௺७L७
GDWD७GH७UHJLVWUH७७GH७GHVHPEUH७GH७௹௺ఁ௷७$७P«V௵७HV७SRW७WUREDU७P«V७LQIRUPDFLµ७D७
OఖHQOOD©७VHJ¾HQWః७
KWWSVః௸௸ZZZ௷SDS௷KDFLHQGD௷JRE௷HV௸EGQVWUDQV௸*(௸HV௸FRQYRFDWRULD௸ఀం௺७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ ७
७
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1RPGHO¶LQIRUPHInforme provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
3jJLQDGHO¶LQIRUPH

1

62

1RPGHO¶HQWLWDW
,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV
$SDUWDWGHO¶tQGH[GHO¶LQIRUPH
B.1.3 apartat 2.1
3DUjJUDIFRQWUDHOTXDOSUHVHQWDXO¶DOāOHJDFLy
En cap dels tres expedients no queda acreditat que es compleixi el punt 1.4 de la
convocatòria, que estableix que els esdeveniments tinguin programats, com a mínim un 30%
G¶DUWLVWHVLDJHQWVFXOWXUDOVGHOHV,OOHV%DOHDUV
/¶$VVRFLDFLy$PLFVGHOD0~VLFD&OjVVLFD $/0$&21&(576 &,)*SUHVHQWD
el pressupost del projecte mitjançant el qual acredita que es compleix el punt 1.4 de la
convocatòria, ja que 14 dels 26 artistes convidats són de les Illes Balears.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Pressupost projecte «XL Festival InternDFLRQDOGH0~VLFDGH'HLjªGHO¶Associació
Amics de la Música Clàssica (ALMA CONCERTS).

Datació: 07/07/2021
Càrrec: 'LUHFWRUGHO¶,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV

Nom i llinatges: Mateu Alexandre Malondra Flaquer
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ĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶĂĂƌƚŝƐƚĞƐďĂůĞĂƌƐ͘
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DƷƐŝĐĂŝ:ŽǀĞƐ͘
ĂƚĂĐŝſ͗ϬϳͬϬϳͬϮϬϮϭ
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1RPGHO·HQWLWDW
,QVWLWXWG·(VWXGLV%DOHjULFV
$SDUWDWGHO·tQGH[GHO·LQIRUPH
%DSDUWDWH[SHGLHQW

3DUjJUDIFRQWUDHOTXDOSUHVHQWDXO·DOÃOHJDFLy
7RWO·DSDUWDW

6·LQLFLDUjHOSURFHGLPHQWGHUHYRFDFLyLUHLQWHJUDPHQWVREUHODWRWDOLWDWGHO·LPSRUW
GHODVXEYHQFLy(VGRQDUjFRPSWHGHODUHVROXFLyG·LQLFLDOD6LQGLFDWXUDGH
&RPSWHV
ÌQGH[GHODGRFXPHQWDFLyTXHDGMXQWDX VLHVFDX 

'DWDFLy
&jUUHF'LUHFWRUGHO·,QVWLWXWG·(VWXGLV%DOHjULFV


1RPLOOLQDWJHV0DWHX$OH[DQGUH0DORQGUD)ODTXHU
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1RPGHO¶LQIRUPHInforme provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
3jJLQDGHO¶LQIRUPH

2

67

1RPGHO¶HQWLWDW
,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV
$SDUWDWGHO¶tQGH[GHO¶LQIRUPH
B.1.3 apartat 5, expedient 1.10
3DUjJUDIFRQWUDHOTXDOSUHVHQWDXO¶DOāOHJDFLy
(QO¶H[SHGLHQWQRV¶LQFORXFDSPHPzULDVREUHOHVDFWLYLWDWVrealitzades i els resultats
obtinguts.

El punt 12 de la convocatòria, en referència a la documentació necessària per a la justificació,
QRHVSHFLILFDTXHV¶KDJLGHSUHVHQWDUFDSPHPzULD$PpVDPpVTXDQO¶$VVRFLDFLy$PLFVGH
la Música Clàssica (ALMA CONCERTS), CIF G07188311, va presentar la sol·licitud, ja
V¶KDYLDUHDOLW]DWO¶DFWLYLWDWSHUODTXDOFRVDODPHPzULDGHOSURMHFWHpVDOPDWHL[WHPSVOD
memòria de la justificació.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. MHPzULDSURMHFWH©;/)HVWLYDO,QWHUQDFLRQDOGH0~VLFDGH'HLjªGHO¶Associació
Amics de la Música Clàssica (ALMA CONCERTS).
Datació: 07/07/2021
Càrrec: 'LUHFWRUGHO¶,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV

Nom i llinatges: Mateu Alexandre Malondra Flaquer


https://vd.caib.es/1625820064816-315385155-2648033051642870059
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1RPGHO¶LQIRUPHInforme provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
3jJLQDGHO¶LQIRUPH

5
6768

1RPGHO¶HQWLWDW
,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV
$SDUWDWGHO¶tQGH[GHO¶LQIRUPH
B.1.3 apartat 5, expedient 2
3DUjJUDIFRQWUDHOTXDOSUHVHQWDXO¶DOāOHJDFLy
7RWO¶DSDUWDW

6¶LQLFLDUjHOprocediment de revocació i reintegrament VREUHODWRWDOLWDWGHO¶LPSRUWGHOD
VXEYHQFLy(VGRQDUjFRPSWHGHODUHVROXFLyG¶LQLFLDOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHV
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 07/07/2021
Càrrec: 'LUHFWRUGHO¶,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV

Nom i llinatges: Mateu Alexandre Malondra Flaquer


https://vd.caib.es/1625820386639-315392067-3028834421240289912
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$/Â/(*$&,216

1RPGHO¶LQIRUPHInforme provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
3jJLQDGHO¶LQIRUPH

6
6768

1RPGHO¶HQWLWDW
,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV
$SDUWDWGHO¶tQGH[GHO¶LQIRUPH
B.1.3 apartat 5, expedient 3
3DUjJUDIFRQWUDHOTXDOSUHVHQWDXO¶DOāOHJDFLy
7RWO¶DSDUWDW

6¶LQLFLDUjHOprocediment de revocació i reintegrament VREUHODWRWDOLWDWGHO¶LPSRUWGHOD
VXEYHQFLy(VGRQDUjFRPSWHGHODUHVROXFLyG¶LQLFLDOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHV
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 07/07/2021
Càrrec: 'LUHFWRUGHO¶,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV

Nom i llinatges: Mateu Alexandre Malondra Flaquer


https://vd.caib.es/1625820490417-315395789-1850378144206143999
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Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al-legació núm.: 11

:

..

'

. •··· ...··.·· ·•.

Pagina de }'informe:

76

Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: 1.A

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:

1) L'import publicat és sense /'IVA; en canvi l'ATIB ha trames a l'SCJB la relació de
contractes incloent-hi /'NA; per tant no són comparables.
2) D'altre banda, en la PLACSP les dates que figuren són les de publicació de les
adjudicacions deis contractes corresponents; en canvi l'ATIB ha facilitat a l'SCIB les
dates d'adjudicació deis contractes.

Text de l'al-legació:

Consta als contractes deis expedients núm.1 í 2 els imports desglossats sense
l'IVA, l'import de l'IVA i la suma total.
En les publicacions d'aquests contractes consten els imports desglossats.
S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recomanació de la SCIB.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1.

I
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Datació: 8 de julio! de 2021
Carrec: cap del Serv~
'

'
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Auto noma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:

85

Nom de l'entitat: ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l'índex de !'informe:
D.1 64. Deis contractes ordinaris

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
64. En els expedíents núm. 1 de /'EPRTVIB no consta cap justíficació de l'elecci6 deis criteris
d'adjudícació que s'ha d'apficar ni la seva ponderació en la valoració d'ofertes.

Text de l'aHegació:

L'expedient relatiu a la contractació del servei de notícies de l'EPRTVIB {EPC
15/16) es va tramitar de conformitat amb el ja derogat 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).
En l'expedient de contractació es varen complir els requisits exigits pel
TRLCSP en la determinació deis criteris d'adjudicació, que es varen establir
per determinar !'oferta económicament més avantatjosa, estant directament
vinculats a l'objecte del contracte, tant a les característiques de la prestació
com a les seves condicions d'execució, a fi d'identificar d'una manera objectiva
!'oferta més avantatjosa per a l'interes general.
Els criteris d'adjudicació varen ser fixats i redactats de manera clara en el
PCAP, complint amb el principi de transparencia de l'art. 150.2 TRLCSP
perque tots els licitadors poguessin conéixer, en el moment de preparar les
seves ofertes, tots els factors que l'EPRTVIB tendria en consideració pera triar
l'oferta económicament més avantatjosa, sense provocar cap discriminació
entre els possibles licitadors, respectant els principis d'igualtat de tracte,
concurrencia empresarial, transparencia i no discriminació.
Quant a la ponderació deis criteris d'adjudicació, les valoracions es varen
establir de manera clara i determinada, a fi que els licitadors es trobessin en
igualtat a l'hora de la valoració de les seves ofertes. L'expedient de
contractació compleix amb el principi de transparencia en el sistema d'atribució
de puntuació deis criteris de valoració a fi d'evitar la discrecionalitat, valorantse únicament aspectes considerats en els plecs i no atorgant-se puntuació pel
compliment de requisits obligatoris o avaluats en la solvencia.
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Els criteris · d'adjudicació triats i la seva ponderació consten degudament
detallats en el PCAP i en Panunci de licitació, essent la ponderació total deis
criteris objectius molt superior a la deis criteris subjectius: la puntuació maxima
atorgada als criteris avaluables mitjarn;ant fórmules és de 80 punts (60 punts
oferta económica i 20 punts oferta técnica relativa a criteris avaluables
mitjarn;ant fórmula) mentre que la puntuació maxima atorgada als criteris
avaluables mitjarn;ant judici de valor és de 20 punts
En tractar-se d'un contracte de serveis, es va complir amb el mandat de l'article
150.3, g) TRLCSP d'establir la valoració de diversos criteris per a l'adjudicació
del contracte, precisant-se de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 150, la
ponderació relativa atribu'ida a cadascun d'ells, fixant-se una banda de valors
amb una amplitud adequada. Tant els criteris d'adjudicació com la seva
ponderació consten adequadament detallats en el PCAP amb expressió deis
seus requisits, límits, modalitats i característiques.
En el present cas, els criteris d'adjudicació avaluables objectivament
representen el 80 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes, mentre que la puntuació maxima atorgada als criteris avaluables
mitjarn;ant judici de valor és de 20 punts.
En quant als criteris d'adjudicació relacionats amb la qualitat en la prestació
del servei representen el 40% de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes.
Les fórmules emprades per a ponderar els criteris d'adjudicació han tingut en
compte un calcul proporcional entre els criteris valorables en xifres i
percentatges, assignant-se a la proposició económica el 60% de la puntuació
i el 20% a les proposicions de millares técniques:
-

Aportació de sistemes de transmissió per 4G (maxim 9 punts)
Aportació de 50 jornades/any d'operador de camera freelance a
Formentera (maxim 4 punts)
Aportació de 50 jornades/any de operador de camera free/anee con
motxilla 4G en Madrid y/o Barcelona (maxim 4 punts)
Aportació 2 óptiques gran angular (maxim 3 punts)

Sense obviar els criteris no valorables objectivament, relatius a la proposta
organitzativa de l'adjudicatari, que tenen incidencia directa en la qualitat en la
prestació del servei, ponderables amb un 20% de la puntuació total:
- La descripció del planning horari del personal adscrit al servei, que valora
amb majar puntuació les ofertes que distribueixin de forma més eficient els
recursos humans, amb un 8% de la valoració
- El sistema de treball, els procediments associats a la prestació del servei i
l'organització de comandaments metodologia propasada per al seu
desenvolupament, als quals s'atorga un 7% de la valoració, tenint en compte
la estió eficient deis viat es, l1a ortació d'un tarifari com etitiu i tancat er a
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les cobertures en les capitals europees i extracomunitaries més importants, el
sistema proposat d'actualització constant del portal de noticies de l'EPRTVIB
- Finalment, s'atorga una valoració del 5% a la proposta formativa
Els criteris d'adjudicació estan formulats de manera objectiva amb ple respecte
als principis d'igualtat, no discriminació, transparencia i proporcionalitat, que
permetin identificar l'oferta que presenti la millor qualitat-preu des de la
perspectiva i observam;a de les polítiques d'igualtat, accessibilitat, seguretat i
salut laboral i ocupació.
Per altra banda, a l'hora d'avaluar les ofertes, en els informes de valoració es
van justificar degudament les puntuacions i els criteris d'adjudicació es van
aplicar de manera objectiva i uniforme a tots els licitadors sense sofrir cap
modificació.
En conclusió, els criteris d'adjudicació d'aquest expedient de contractació
compleixen ambles condicions que marca el TRLCSP, a saber:
1. Estan vinculats a l'objecte del contracte.
2. S'han publicat préviament.
3. Són específics i quantificables objectivament.
4. Respecten el principi de no discriminació.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 12 de juliol de 2021

Carrec: Dir~~~ ~ t;en;~1d¡ ,1; EfRTVIB
I

l

','
~

\

Nom i llinatges: Andreu Manresa i Monserrat

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R:
Q0700458C) el día 14/07/2021 con un certificado emitido
por AC Representación
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma

AHegació núm.:
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de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018
Pagina de !'informe:
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Nom de l'entitat: ENS PÚBUC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEAR$
Apartat de l'índex de !'informe:
D.166. Deis contractes ordinaris

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
66. En efs expedients núm. 1 de l'EPRTVIB no consta un informe per justificar que el preu
de contracte és adequat al de mercat.

Text de l'al-legació:

L'expedient relatiu a la contractació del servei de notícies de l'EPRTVIB (EPC
15/16) es va tramitar de conformitat amb el ja derogat 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).
En l'expedient de contractació es varen complir els requisits exigits pel
TRLCSP en la justificació del preu. En la memoria de sol-licitud d'inici del
procediment per a la contractació del servei de notícies per a televisió i radio
de l'EPRTVIB, signada pel director Transmédia i la gerent de l'EPRTVIB en
data 27 de julio! de 2016, estableix que l'estimació del preu del contracte ha
resultat de J'analisi de /'actual servei, a més de /'experiencia i el coneixement
deis costos de la producció de notícies.
L'article 87.1 TRLCSP estableix que "En los contratos del sector público, la
retribución del contratista consistirá en un precio cierlo que deberá expresarse
en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de
otras contraprestaciones en los casos en que ésta u otras Leyes así lo
prevean. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado
para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de
su imporle, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar
el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre
ofertas con valores anormales o desproporcionados"
De conformitat amb !'anterior, el preu es va fixar tenint en compte el preu de
mercat, basant-se en el cost de l'actual servei, desglossat en costs fixes,
variables i benefici industrial.
En el document 11 de l'expedient administratiu consta el document
"Aclariments a la Memoria Justificativa d'inici del procediment per a la
contractació del servei de notícies pera la televisió i radio de l'EPRTVIB" el
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qual fonamenta de forma detallada el preu de licitació del servei, ateses els
costos de recursos humans que duu implícita l'execució det contracte, que
resulta necessari augmentar als efectes de minorar el1servei, augmentat la
qualitat del servei i els minuts de producció, recuperar les desconnexions
territorials de Menorca i Eivissa-Formentera, així com els recursos humans i
técnics assignats en aquestes illes
Queda per tant, degudament justificat que el preu del contracte és ajustat al
preu de mercat
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 12 de juliol de 2021

Carrec:

Director General de rEP,RTVIB

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R: Q0700458C) el día
14/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autónoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de l'informe:
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Nom de l'entitat: ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe:

D.167. Deis contractes ordinaris
Paragraf contra el qual presentau l'al•legació:

67. En els expedients núm. 1 de l'ENS l83 no consta que /'órgan de contractació hagi
comprovat que l'adjudicatari compleix les condicions especials d'execució definides en el
PCAP com a essencials.

Text de l'aHegació:

L'EPRTVIB ha verificat el compliment per part de !'empresa contractista del
servei LIQUID MEDIA de les condicions especials d'execució del contracte, en
especial les de caracter social i obligacions en materia de prevenció de riscos
laborals i en materia de seguretat social comes desprende la documentació
que s'adjunta.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1.- Declaració responsable de Liquid Media del compliment de les condicions
especials d'execució previstes en el punt M del PCAP del contracte deis
serveis informatius.
2.- ITA (Informe de trabajadores en alta) de Uquid Media, en el que consten
els treballadors adscrits al contracte deis serveis informatius de l'EPRTVIB
(abril 2018 i desembre 2019)
3.- RLC (Recibo de liquidación de cotizaciones) de Liquid Media, en el que
consten els treballadors adscrits al contracta deis serveis informatius de
l'EPRTVIB (agost a setembre 2019)
4.- RLN (Relación nominal de trabajadores) de Liquid Media, en el que consten
els treballadors adscrits al contracta deis serveis informatíus de l'EPRTVIB
(agost a setembre 2019)
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5.- Certificat de l'AEAT de que !'empresa Liquid Media es troba al corrent de
pagament de les obligacions tributaries
6.- Certificat de la TGSS de que !'empresa Liquid Media es traba al corrent de
, pagament de les obligacions en materia social
7.- Documentació coordinació activitats empresarials
Oatació: 12 de juliol de 2021

Carrec: Dir ctor General de l"EPRTVIB

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R: Q0700458C) el día 14/07/2021
con un certificado emitido por AC Representación
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Nom de l’informe: Informe provisional de les Al·legació núm.: 2
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
Pàgina de l’informe:
exercicis 2017-2018

111
87 i
88

Nom de l’entitat: Central de Contractació

Apartat de l’índex de l’informe: Punt 2 Definició de l’objecte del contracte. Punt 4
Preu dels contractes. Punt 7 Formalització del contracte. Punt 8 Execució del
contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: Punt 2 Definició de l’objecte del
contracte. Paràgraf únic. Punt 4 Preu dels contractes. Paràgraf segon, paràgraf
cinquè Punt 7 Formalització del contracte. Paràgraf únic Punt 8 Execució del
contracte. Paràgraf únic

Text de l’al·legació: Les referències a la figura del contracte en els diferents
punts, no són correctes, es tracta d’un Acord marc.

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

Càrrec: secretària de la Central de Contractació

Nom i llinatges: Assumpta Iturbide Bernaus
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Firmado por ITURBIDE BERNAUS MARIA ASSUMPTA - DNI 44007509E el
día 20/07/2021 con un certificado emitido por AC Administración
Pública
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 1

Pàgina de l’informe:

111

87

Nom de l’entitat: Central de Contractació

Apartat de l’índex de l’informe: Punt 3. Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: Punt 3. Forma de tramitació i
procediment d’adjudicació, paràgraf 3.

Text de l’al·legació: Respecte el punt 3, el PCAP no reflecteix el pressupost màxim
perquè l’Acord marc per ell mateix no executa cap pressupost. Són els contractes
basats els que a futur, executaran pressupost. Això s’exposa a la clàusula 7.3 del
PCAP. La DA 33 de l’LCSP fa referència a la necessitat d’aprovació d’un pressupost
màxim en els contractes de subministraments que tramiten les AAPP amb
pressupost limitatiu, en els quals l’empresari s’obliga a lliurar una pluralitat de
béns de forma successiva i per preu unitari, sense que el nombre total de
lliuraments es trobi definit amb exactitud en el moment de celebrar-se el
contracte. Però l’expedient objecte de fiscalització no és un contracte sinó un
Acord marc que no executa cap pressupost.
De fet es pot comprovar en la proposta d’aprovació de l’expedient, abans de la
fiscalització de conformitat per la Intervenció General i en la resolució d’aprovació
de l’expedient posterior que no hi ha aprovació de cap despesa.

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

AL·LEGACIONS

Càrrec: secretària de la Central de Contractació

Nom i llinatges: Assumpta Iturbide Bernaus

Firmado por ITURBIDE BERNAUS MARIA ASSUMPTA - DNI 44007509E el
día 20/07/2021 con un certificado emitido por AC Administración
Pública

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 3

Pàgina de l’informe:

111
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Nom de l’entitat: Central de Contractació

Apartat de l’índex de l’informe: Punt 4 Preu dels contractes.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: Punt 4 Preu dels contractes,
paràgrafs 5 i 6

Text de l’al·legació: Respecte el lot 1 punt 4, cinquè paràgraf, quan es diu que
l’import d’adjudicació hauria de ser el pressupost de licitació, en realitat no hi ha
un pressupost de licitació ja que l’Acord marc per ell mateix no executa cap
pressupost.
L’import de 12.396 milers d’euros (IVA exclòs) és el valor estimat calculat per al lot
1 corresponent a una anualitat sencera d’execució del subministrament (gener a
desembre de 2019) mentre que la xifra de 10.330 milers d’euros (IVA exclòs) és la
corresponent a 10 mensualitats (gener a octubre de 2019).
Respecte el lot 2 punt 4, sisè paràgraf quan es diu que les dues formes de càlcul
donen lloc a una diferència significativa entre l’import adjudicat que consta en
l’anunci d’adjudicació de 25.566 milers d’euros (IVA exclòs) i el pressupost de
licitació de 21.996 milers d’euros (IVA exclòs), en realitat l’import de 25.566 milers
d’euros (IVA exclòs) és el valor estimat del lot 2 en base als preus recalculats
d’acord amb l’oferta de l’empresa contractista, una vegada adjudicat el lot,
corresponent a una anualitat sencera d’execució del subministrament (gener a
desembre de 2019) mentre que la xifra de 10.330 milers d’euros (IVA exclòs) és la
corresponent a 10 mensualitats (gener a octubre de 2019) abans de l’adjudicació.

Pel que fa a la diferència de càlcul a que fa referència el paràgraf 6 d’aquest punt
4 es vol posar de manifest el següent:

AL·LEGACIONS

La facturació dels 825 subministraments elèctrics de la CAIB suposa l'emissió
d'unes 10.000 factures anuals, cadascuna d'elles conté fins a 6 preus unitaris
distints del terme d'energia i fins a altres 6 del terme de potència, a més d'altres
conceptes com lloguer d'equips de mesura, compensació d'excedents, càrrecs
regulats de distribuïdora i impostos.

La determinació del valor estimat de l’Acord marc i l’estimació, a efectes
informatius per als usuaris/destinataris del subministrament, del pressupost a
executar a través dels seus contractes basats, a partir dels preus unitaris de
l'energia, requeriria la realització de centenars de milers d'operacions amb
centenars de milers de quantitats, de moltes de les quals no es disposa amb el
nivell de detall que es requeriria. Per a això, a 2021 s'ha licitat un contracte per
poder comptar amb una eina de gestió energètica amb la qual s'espera poder
realitzar aquests càlculs de forma automatitzada en el futur.

Mentrestant, en els anys anteriors, s'ha procedit de la següent forma:

Per a l’estimació del pressupost a executar a través dels contractes basats i la
determinació del valor estimat de l'Acord marc, es parteix de la facturació de l'any
natural anterior, corregida en funció de l'evolució dels preus de l'energia i del
percentatge aproximat que suposa el terme d'energia pel que fa al total facturat.
Aquest càlcul és aproximat, però és el millor que el responsable tècnic del mateix
és capaç de fer amb les eines de què disposa.

D'altra banda, els preus unitaris màxims de licitació de l’Acord marc es
determinen en base als preus unitaris d'adjudicació de l’Acord marc anterior,
corregits segons l'evolució dels preus de l'energia. No obstant això, els valors
resultants es comparen amb preus unitaris de mercat (comparador CNMC) i es
corregeixen a l'alça els d'aquells peatges i períodes que s'estima que poguessin
quedar massa ajustats, per evitar limitar la concurrència i el risc que la licitació
quedés deserta a futur si hi ha previsió d’augment de preus. Amb les eines de què
es disposava no era possible calcular el pressupost estimat a executar a través
dels contractes basats i el valor estimat de l'Acord marc a partir dels preus unitaris
i consums previstos d'energia, perquè no es disposava del desglossament de
preus de la resta de conceptes que formen part de la factura elèctrica.

Per això, en tractar-se d'aproximacions i amb les eines de càlcul de què es
disposa, és possible que no coincideixi l’estimació del pressupost a executar a
través dels contractes basats i el valor estimat de l'Acord marc calculats, amb el

AL·LEGACIONS

resultat de multiplicar els preus unitaris màxims per la previsió d'energia a
consumir més la resta de conceptes de la factura.

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

Càrrec: secretària de la Central de Contractació

Nom i llinatges: Assumpta Iturbide Bernaus

Firmado por ITURBIDE BERNAUS MARIA ASSUMPTA - DNI 44007509E el día
20/07/2021 con un certificado emitido por AC Administración Pública
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AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

97

Nom de l’entitat: Conselleria d’Educació i Universitat (ara Conselleria
d’Educació i Formació Professional)

Apartat de l’índex de l’informe: Ap. III. 4. A. 4 (pàg. 96 a 97), deficiències 5, 7 i 8
(referent al transport escolar Menorca, lot 1 de l’expedient principal exp. CONTR
2017/2895, pròrroga PRO11 2019/2579).

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartats referents a les deficiències 5, 7 i 8 assenyalades:
-5 (“ En la publicitat dels contractes”)
- 7 (“en la formalització del contracte”)
- 8 (“en l’execució del contracte”)

Text de l’al·legació:
Apartat 5 “publicitat dels contractes”: Pel que fa a la incidència detectada, cal
assenyalar que sí s’ha produït la comunicació preceptiva al Registre de Contractes
(art. 20 Decret 3/2016).
Aquesta comunicació es va realitzar (igual que en tots els contractes tramitats per
aquesta Conselleria) mitjançant el sistema SEINCO. Per acreditar aquest extrem
s’adjunta captura de pantalla del sistema, referent a l’esmentada comunicació del
contracte corresponent al lot 1 al Registre de contractes.
Apartat 7 “formalització del contracte”: Referent a la comprovació que
l’adjudicatari del lot 1 estava al corrent de les obligacions tributaries, es va
procedir en el moment procedimental oportú a comprovar d’ofici a través del
sistema SEINCO que l’adjudicatari no tenia deutes. No obstant això, no es va
imprimir el justificant en paper per la qual cosa no consta dins l’expedient
administratiu corresponent.

AL·LEGACIONS

Apartat 8 “execució del contracte”: En referència a les factures corresponents a
totes les OP s’ha d’indicar que l’empresa presenta les factures electrònicament via
FACE. Per aquest motiu, les factures no s'imprimeixen en paper ja que
Intervenció les consulta dins la pròpia consola de factures. Únicament
s’imprimeixen i s’incorporen a l’expedient administratiu el document comptable
OP, juntament amb la conformitat de la factura. Aquest és el sistema que s’utilitza
per a la totalitat de contractes tramitats per aquesta Conselleria, ja que la
impressió de les factures no deixen d’ésser una còpia sense validesa i, per tant,
l’original només consta dins FACE. És per això, que es proposa que la Sindicatura
de Comptes pugui tenir accés a FACE (al igual que en un futur a PLACE) per tal de
comprovar els documents originals dins aquests programes i estalviar-nos així
haver d’imprimir documents (sobre tot, d’aquells que careixem d’un visor que
doni autenticitat o certifiqui la seva originalitat).
En relació a la documentació justificativa del pagament efectiu d’aquestes
factures, s’adjunta la captura de pantalla del sistema SEINCO , de la qual es pot
comprovar el seu pagament (consultant la columna identificada amb la lletra P)
així com la data de pagament (consultant la columna identificada amb Fecha
Pago).
D’aquesta informació es pot comprovar si el termini de pagament de les factures
ha estat el correcte d’acord amb el termini fixat a l’article 216.4 TRLCSP.

AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Apartat 5 “publicitat dels contractes: S’adjunta captura de pantalla del
sistema, referent a l’esmentada comunicació del contracte corresponent al
lot 1 al Registre de contractes
2. Apartat 8 “execució del contracte”: S’adjunta la captura de pantalla del
sistema SEINCO , de la qual es pot comprovar el seu pagament (consultant
la columna identificada amb la lletra P) així com la data de pagament
(consultant la columna identificada amb Fecha Pago).

Datació: 1 de juliol de 2021
Càrrec: Cap del Departament de Contractació

Firmado por MOYANO MARIN PEDRO JOSE
- DNI 43096390W el día 01/07/2021
con un certificado emitido por AC
Administración Pública
Nom i llinatges: Pedro J. Moyano Marín
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1RPGHOޝLQIRUPH,QIRUPHSURYLVLRQDOGHOHV
VXEYHQFLRQVLGHOVFRQWUDFWHVGHOD&RPXQLWDW
$XW´QRPDGHOHV,OOHV%DOHDUVFRUUHVSRQHQWDOV
H[HUFLFLV

$OyOHJDFLµQ¼P


.

' 3¢JLQDGHOޝLQIRUPH

'


1RPGHOޝHQWLWDW&RPXQLWDW$XW´QRPDGHOHV,OOHV%DOHDUV

$SDUWDWGHO¯ޝQGH[GHOޝLQIRUPH
,,,$FWLYLWDWFRQWUDFWXDO
$&RQVHOOHULDGޝ+LVHQGDL$GPLQLVWUDFLRQV3¼EOLTXHV
([SHGLHQWQ¼P6HUYHLGHPDQWHQLPHQWGHOVLVWHPDGH*HVWLµ(FRQ´PLFR
ILQDQFHUGHOD&$,% 6,&2'(  S¢J 


https://vd.caib.es/1627554405807-322609717-2408597885010120072

3DU¢JUDIFRQWUDHOTXDOSUHVHQWDXOޝDOyOHJDFLµ

'HILQLFLµGHOޝREMHFWHGHOFRQWUDFWH
/ޝREMHFWHGHOFRQWUDFWH«VHOVHUYHLGHPDQWHQLPHQWGHO6LVWHPDGH*HVWLµ
(FRQ´PLFRILQDQFHUGHOD&$,% 6,&2'( 6HJRQVHOSXQWGHO337VREUHOޝREMHFWH
GHOFRQWUDFWHޠQRVHUDQREMHFWHGޝDTXHVWDFRQWUDFWDFLµHOVXEPLQLVWUDPHQWR
PDQWHQLPHQWGHOHVOOLFHQFLHVG¼ޝVGHSURGXFWHVGHWHUFHUVXWLOLW]DWVHQODQRYD
SODWDIRUPDGHJHVWLµDQRVHUTXHOޝRIHUHQWDL[¯KRH[SUHVVLޡ$TXHVWIHWSRGULD
VXSRVDUXQDDPSOLDFLµGHOޝREMHFWHGHOFRQWUDFWHTXHQRHVW¢UHIOHFWLWQLHQHO3&$3QL
HQODPHP´ULDMXVWLILFDWLYDGHOޝREMHFWHGHOFRQWUDFWH'ޝDOWUDEDQGDWDPSRFQRVޝKD
GHILQLWHQHOVFULWHULVGޝDYDOXDFLµGHOFRQWUDFWHFDSIµUPXODSHUDYDOXDUOޝRIHULPHQW
GޝDTXHVWHVOOLFªQFLHV
'ޝDOWUDEDQGDDTXHVWPDWHL[SXQWGHO337LQGLFDTXHHOPDQWHQLPHQWDIHFWDDOD
&$,%Oޝ$7,%LHO6HUYHLGH6DOXWGHOHV,OOHV%DOHDUVHQDTXHVW¼OWLPFDVSHOTXHID
DOVP´GXOVFRPXQVDOHVWUHVHQWLWDWV$L[´QRREVWDQWQLHQHO3&$3QLHQOޝLQIRUPH
GޝDGHTXDFLµDOPHUFDWGHOSUHXGHOFRQWUDFWHVޝLQGLFDFRPHVGLVWULEXHL[HQODGHVSHVDL
OHVKRUHVSUHYLVWHVHQWUHOHVWUHVHQWLWDWV
6HOHFFLµGHOVFRQWUDFWLVWHV
(OTXDGUHVREUHODIRUPDGޝDYDOXDUOHVSURSRVLFLRQVGHO3&$3QRLQGLFDFRQHV
GLVWULEXHL[HQHOVSXQWGHOVFULWHULVWªFQLFVDYDOXDEOHVPLWMDQ©DQWMXGLFLGHYDORUTXH
HVWLPDOHVPLOORUHVHQOHVFRQGLFLRQVGޝH[HFXFLµGHOVHUYHLSUHYLVWHVHQHOVFO¢XVXOHV
GHO337(QFDQYLHQOޝLQIRUPHGHOVFULWHULVDYDOXDEOHVPLWMDQ©DQWMXGLFLGHYDORUVޝKDIHW

-

i
n

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1627554405807-322609717-2408597885010120072
CSV: 1627554405807-322609717-2408597885010120072
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XQDGLVWULEXFLµOLQHDOGHOVSXQWVHQWUHFDGDXQGHOVSXQWVGHVFULWVHQOHVFO¢XVXOHV
DPELQGLFDFLµGHOVPRWLXVGHPDMRUIDFLOLWDWLREMHFWLYLWDWHQODYDORUDFLµPDOJUDW
TXHHOSHVGޝDTXHVWVDSDUWDWVVREUHXQDPLOORUDHIHFWLYDGHOVHUYHLQRW«SHUTXªVHUHO
PDWHL[
([HFXFLµGHOFRQWUDFWH
$TXHVWHVGHVSHVHVVޝKDQLPSXWDWDOVXEFRQFHSWH'ޠHVSHVHVHQLQYHUVLRQVGH
FDU¢FWHULPPDWHULDOޡTXDQHOVHUYHLGHPDQWHQLPHQWGHOVLVWHPDGH*HVWLµ(FRQ´PLFR
ILQDQFHUGHOD&$,%VޝKDXULDGޝKDYHULPSXWDWDOFDS¯WRODWªVTXHOޝREMHFWHGޝDTXHVW
FRQWUDFWHQRFRPSOHL[HOUHTXLVLWVHVWDEOHUWVHQOޝDUWLFOHGHO'HFUHWSHUTXª
HVSXJXLFRQVLGHUDUXQDLQYHUVLµGHFDU¢FWHULPPDWHULDODWªVTXHDTXHVWWLSXVGH
VHUYHLVVµQGHVSHVHVRUGLQ¢ULHVLKDELWXDOVGHOD&$,%

7H[WGHOޝDOyOHJDFLµ

3HOTXHIDDOޝDILUPDFLµTXHޠQLHQHO3&$3QLHQOޝLQIRUPHGޝDGHTXDFLµDOPHUFDWGHO
SUHXGHOFRQWUDFWHVޝLQGLFDFRPHVGLVWULEXHL[HQODGHVSHVDLOHVKRUHVSUHYLVWHVHQWUH
OHVWUHVHQWLWDWVޡVޝKDGHPDQLIHVWDUTXHQRKLKDFDSQHFHVVLWDWQLDUJXPHQWDFLµ
OHJDOTXHREOLJXLDDTXHVWDGLVWULEXFLµ(IHFWLYDPHQWHOPDQWHQLPHQWDIHFWDWDQD
OD&$,%FRPDOޝ$7,%FRPDOVP´GXOVFRPXQVTXHW«,%6$/87LSUHFLVDPHQWSHU
DL[´ODGHVSHVDVޝLPSXWDDODVHFFLµGHOSUHVVXSRVWGHGHVSHVHV 6HUYHLV
FRPXQVWHFQRO´JLF VHQWLQGLIHUHQWTXHOHVHQWLWDWVEHQHILFLDGHVVLJXLQGHPDQHUD
JHQªULFDOHVWUHVDWªVTXHHOVP´GXOVVµQFRPXQV
(QUHODFLµDOIHWTXHޠ3&$3QRLQGLFDFRQHVGLVWULEXHL[HQHOVSXQWGHOVFULWHULV
WªFQLFVDYDOXDEOHVPLWMDQ©DQWMXGLFLGHYDORU(QFDQYLHQOޝLQIRUPHGHOVFULWHULV
DYDOXDEOHVPLWMDQ©DQWMXGLFLGHYDORUVޝKDIHWXQDGLVWULEXFLµOLQHDOGHOVSXQWVޡ
VޝKDGHGLUTXHHOFULWHULVHJXLWSHUOޝLQIRUPHGHYDORUDFLµLDVVXPLWSHUODPHVDGH
FRQWUDFWDFLµFRQVLVWHQWHQGLVWULEXLUDULWPªWLFDPHQWHOQ¼PHURWRWDOGHSXQWV
HQWUHHOVGLIHUHQWVVXEFULWHULVHQOORFGޝDWRUJDUSXQWXDFLRQVGLIHUHQWVVXSRVD
VHJXLUHOVFULWHULVDGRSWDWVSHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHOD8QLµ(XURSHDHQFDVRV
VLPLODUV
5HVSHFWHGHODLPSXWDFLµGHODGHVSHVDDOVXEFRQFHSWHFDOGLUTXHVLE«HO
VLVWHPD6$3FRPDSODWDIRUPDWHFQRO´JLFDDOVHUYHLGHOD&$,%«VXQDHLQDTXH
SHUPHWIDFLOLWDUODJHVWLµHFRQ´PLFRILQDQFHUDLTXHVޝXWLOLW]DGHPDQHUDRUGLQ¢ULDL
KDELWXDOSHOSHUVRQDOGHOޝ$GPLQLVWUDFLµWDPE««VFHUWTXHOޝREMHFWHGHOFRQWUDFWH
«VHOPDQWHQLPHQWGHOHVIXQFLRQDOLWDWVGޝDTXHVW6LVWHPD6$3HOTXDOQRTXHGD
UHGX±WDXQVLPSOHPDQWHQLPHQWSHUDVVHJXUDUHOVHXIXQFLRQDPHQWGLDULLXQD
UHVSRVWDDOHVFRQVXOWHVRSHWLFLRQVGHOVXVXDULV(OVHUYHLGHPDQWHQLPHQWREMHFWH

https://vd.caib.es/1627554405807-322609717-2408597885010120072

7DOFRPVޝLQGLFDDOSXQWGHO337HOVXEPLQLVWUDPHQWRPDQWHQLPHQWGHOOLFªQFLHV
QRIRUPDSDUWGHOޝREMHFWHGHOFRQWUDFWH«VSHUDTXHVWPRWLXTXHQRVޝKDGHILQLW
FRPDFULWHULGHYDORUDFLµLWDPSRFHVUHIOHFWHL[DO3&$3

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1627554405807-322609717-2408597885010120072
CSV: 1627554405807-322609717-2408597885010120072
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GHOFRQWUDFWHYDP«VHQOO¢GHPDQHUDTXHHOTXHHVSUHW«Q«VODDGDSWDFLµGHOHV
IXQFLRQDOLWDWVDTXDOVHYROQRYDH[LJªQFLDTXHHOVFDQYLVQRUPDWLXVRGHJHVWLµ
SXJXLQH[LJLUSURFXUDQWHQWRWPRPHQWOޝHYROXFLµGHOVLVWHPDPLWMDQ©DQWOD
LQFRUSRUDFLµGHQRYHVIXQFLRQDOLWDWVRSURFHVVRVVDTXHVWPDQWHQLPHQW
DGDSWDWLXLHYROXWLXHOTXHSHUPHWFRQVLGHUDUODGHVSHVDFRPXQDLQYHUVLµLSHU
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AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les 11\es Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:

01

103

Nom de l'entitat: Conselleria de Medi Ambient i Territori {abans. Medi Ambient,
Agricultura i Pesca)
Apartat de l'índex de !'informe: III-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
Expedient núm. 1: És un contracte amb una durada inicial de sis mesas a partir del 6 de
novembre de 2018, per la qua/ cosa es tracto d'una despesa pluriennal. La RF n. º
1500007795, per un import de 25.569 milers d'euros, es realitza amb corree a l'exercici 207 8
i no preveu una despesa pera anualitats futures.
L'article 65.2 de la Llei 1412014, de 29 de desembre, de finances de la CAIB, disposa que «en
els contractes d'obra de caracter pluriennal s'ha de fer una retenció addiciona/ de credit del
10 per cent de l'import d'adjudicació, en el mateix moment en que tengui /loe l'adjudicació.
Aquesta retenció addicional s'ha d'aplicar en l'exercici en que acabi /'obra, o en el següent,
segons el moment en que es prevegi el pagament del certificat final». Per tant, no s'ha
complert la retenció addicional del 10 % de l'import de l'adjudicació.
D'altra banda, no consten en l'expedient les fases comptables vinculades a la tramitació
administrativa d'autorització i disposició de la despesa, i s'han comptabilitzat directament
les factures a través deis documents ADOP; per tant, la tramitació administrativa no ha
tingut el registre comptable corresponent en les fases relatives a l'autorització i la disposició
de la despesa.

Text de l'al-legació:
L'article 120.1 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic estableix que quan
l'Administració hagi d'actuar de manera immediata:
«L'organ de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot
ordenar l'execució del que sigui necessari per posar remei a l'esdeveniment produ'i't o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en
part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el
de !'existencia de credit suficient.»
El procediment establert en aquest article es caracteriza pel següent:
a) es tracta d'un regim excepcional.
b) estar dispensat de tramitar un expedient.

c) només es pot aplicar en els casos fixats perla Llei.
d) correspon a l'organ de contractació apreciar !'emergencia.
e) la tramitació d'emergencia s'ha de limitar a allo que és estríctament indispensable.

AL·LEGACIONS

Aquest article és ciar i concís: l'organ de contractació ordena l'execució sense
necessitat de tramitar un expedient de contractació i sense subjectar-se als
requisits formals establerts en la Llei 9/2017.
Aquesta mateixa Llei estableix aquesta condició
administratiu i no subjecció als requisits formals:

de no

tramitació

d'expedient

- article 37.1: «Les entitats del sector públic no poden contractar verbalment, ... , llevat
que el contracte tengui el caracter d'emergencia.»
- article 39.b): «... és causa de nul·litat la carencia o insuficiencia de credit, ... , llevat deis
suposits d'emergencia.»
- article 44.4: «No es pot presentar aquest recurs (especial en materia de contractació)
en relació amb els procediments d'adjudicació que se segueixin pel tramit
d'emergencia .»
Per tant, no hi ha obligació de tramitar un expedient administratiu i, per tant, no
procedeix cap aprovació i la única actuació necessaria és l'ordre d'execució immediata
per part de l'organ de contractació.
No hi ha obligació legal de formalitzar un contracte ni de tramitar les diferents fases
d'autorització i disposició de la despesa, per la qual cosa tampoc no es tramita un
expedient pluriennal ni es fa la retenció del 10% pera la liquidació final.
Únicament l'apartat d) de l'article 120 estableix els requisits formals pel que fa a la
recepció i liquidació de la prestació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Acord de 20 de juny de 2003 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
2. Informe 2/2000, de 8 de febrer, sobre la tramitació d'emergencia
3. Informe 5/2017, de 19 de juny, sobre l'execució mitjan~ant la tramitació d'emergencia

Datació
Carrec: cap del Departament de Gestió Economica i Contractació

L

Nom i llinatges: Antonio Murillo Ballestero
------------------------~

Firmado por MURILLO BALLESTERO
ANTONIO - DNI ***9400** el día
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AL· LEGACIONS

-

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Ba!ears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:

Pagina de !'informe:

9

105

Nom de l'entitat: Conselleria de Medí Ambient i Territori (abans, Medí Ambient,
Agricultura i Pesca)
Apartat de l'índex de !'informe: III-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

En els expedients núm. 2 i 3 no consten ni el certificat de /'órgan gestor que el contracte s'ha
executat d'acord amb les cond1cions generals i particulars que el regeixen ni la liquidació
final del contracte, ni la devolució de la garantía definitiva (art. 222 del TRLCSPJ.

Text de l'aHegació: s'aporta ara la documentació requerida.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1 - Acta de recepció, pro posta i resolució d'aprovació de liquidació, i resolució de
devolució de !a garantía definitiva de l'expedient número 2.
2 - Acta de recepció, proposta i resolució d'aprovació de liquidació, i resolució de
devolució de la garantía definitiva de l'expedient número 3.
Datació:
Carrec: cap del Departament de Gestió Economica i Contractació

Nom i llinatges: Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO
BALLESTERO ANTONIO - DNI
***9400** el día 15/07/2021
con un certificado emitido
por AC Administración Pública

AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les subvencions i
deis contractes de la Cornunitat Autonorna de les mes
, Barears corresponent als exercicis 2017-2018

1

Al-legació núm.:
Pigina de l'informe:

10S

Nom de rentitat:Conselleria de Medi Ambient i Territori (abans, Medi Ambient,

Agricultura i Pesca)
Apartat de l'índex de l'informe:111-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
Respecte defs expedients núm. 3,5 i 6 en els docurnents de soHicitud i aprovació defs contractes
no esta prou justificada ra necessitat que s'ha de satísfer amb la seva execució.
Text de l"aHegació:

Exp núm.3: S'adjunta informe del servei promotor de 07/07/2021.
Exp núm. 5: S'adjunta informe del servei promotor de 9/07/2021.
Exp núm. 6: La necessitat del CM 2768/2017 ve justificada, ates que l'Acord Marc de
submínistrament de carburant pera l'ifla de Mallorca no es va formalitzar fins el 18 de
novembre de 2017.
L'antjc acord marc va finaJitzar el 30 de mar~ de 2017 i per poder cobrir el
subministrament, en un primer moment, es va aprovar un contracte menor ( CM
1576/2017 Exp núm.4) que va cobrir ef subministrament de carburant fins maig de 2017
( la factura de juny 2017 ja no es va poder imputar a aquest contracte per falta de
credit).
Vist que l'acord marc encara no estava aprovat i el contracte negociat sense publicitat
( CONTR 828/2017) que s'havia iniciat tampoc estava aprovat, es va iniciar un altre
contracte menor per poder cobrir el subministrament del mes de juny i julio! de 2017.
Ates que es va aprovar el contracte negociat sense publicitat CONTR 828/2017 amb un
term;ni d'execució des de 1'1 de juliol de 2017, el contracte menor 2768/2017 es va
tancar amb un romanent de 13.027, 11 € i les següent factures ja es varen jmputar al
contra cte NS P.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe de la cap de Servei de d'Espais Naturals.
2. Informe justmcatiu del cap de servei de Protecció d~Especies

Datació:
Carrec:cap del Departament de Gestió Económica i Contractació

Nom i llinatges:Antonio Muriflo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO ANTONIO DNI ***9400** el día 13/07/2021 con un
certificado emitido por AC Administración
Pública

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les subvencions i
deis contractes de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:
Pi!lgina de !'informe:

Nom de l'entitat:Conselleria de Medí Ambient i Territori (abans, Medi Ambient.
Agricultura i Pesca}
Apartat de l'índex de l'informe:III-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
No queda constancia en els expedients núm. 7 i 8 de com s'ha calculat el valor estimat del
contracte inclos en les condicions tecniques { art 118.1 i 101 de la LCSP)
Text de l'aHegació:

Exp núm.7: S'adjunta informe justificatiu de la cap de Servei d'Espais Naturals.
Exp núm. 8: S'adjunta Informe justificatiu del cap de Servei de Residus i Sois
Contaminats

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe justificatiu de la cap de Servei d'Espais Naturals.
2.

Informe justificatiu del cap de Servei de Residus i Sois Contaminats

Datació:
Carrec:cap del Departament de Gestió Económica i Contractació

Nom i llinatges:Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO ANTONIO DNI ***9400** el día 13/07/2021 con un
certificado emitido por AC
Administración Pública

2
105

Nom de !'informe: Informe provisional de les subvencions i
deis contractes de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:
Pagina de !'informe:

3

105

Nom de rentitat:Conselleria de Medi Ambient i Territori (abans. Medí Ambient,
Agricultura i Pesca)
Apartat de l'índex de l'informe:111-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
En l'expedient núm. 8, la proposta de contracte menor té data anterior a l'informe
justificatiu de l'elecció entre les ofertes presentades.
Text de l'al-legació:

L'informe justificatiu d'elecció entre les ofertes presentades es de 26 de setembre de
2018 i la proposta d'aprovació del contracte, efectivament, és anterior. S'adjunta
!'informe del cap de servei de Residus on explica !'error material. A més, la data
d'aprovació del contracte, que és la que autoritza i disposa la despesa, és posterior a
aquestes dates.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informejustificatiu del cap de Servei de Residus i Sois Contaminats

Datació:
Carrec:cap del Departament de Gestió Economica i Contractació

Nom i llinatges:Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO ANTONIO DNI ***9400** el día 13/07/2021 con un
certificado emitido por AC Administración
Pública

1

Nom de l'informe~ Informe provisiona I de les
subvenci ons i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:

Pagina de l'informe:

4

1os

Nom de rentitat:Conselleria de Medi Ambient i Territori (abans,. Medi Ambient.
Agricultura i Pesca)

Apartat de l'índex de 1•informe:III-4.A.6
Par~g raf contra el qual presentau l'aMegació:

En els expedients 1,2.3,5,7 i 8 encara que la despesa s'ha imputat al subconcepte
«64000 Despeses en inversions de caracter immaterial», no consta en t'expedient
l'aprovació d'un projecte d'inversió de caracter immaterial o bé un informe adjunta
l'expedient de despesa i al document comptabie corresponent que hagi emes el
responsable de la gestió en el qual es justifiqui la imputa ció de la despesa a aquest
concepte, d'acord amb l'art.47 i següents del Decret 75/2004.

Text de l'al• 1egació:

Per als expedients 1, 3 i 7 s'adjunta l'aprovació del projecte d inversió immaterial «
Gestió d'espais naturals».En el punt 3) Activitatsl estan incloses les actuacions deis 3
contractes menors. Així mateix s'adjunta el certificat d'imputació de les despeses al
projecte d'inversió.
1

Per als expedients 2 i 5 s'adjunta l'aprovació del projecte d'inversió immaterial «
Conservació i gestió d'especies silvestres 2016-2020» En el punt 3) Activitats, estan
incloses les actuacions deis 2 contractes menors.
1

Pera l'expedients 8 s'adjunta l'aprovació del projecte d'inversió immaterial « Gestió de
residus i sois contaminats» En el punt 3) Activitats, estan incloses les actuacions del
contracte menor.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1. PI Gestió d espais naturals
2. PI Conservació i gestió d'espec\es silvestres 2016-2020
3. PI Gestió de residus i sois contaminats
4. Certificats d'imputació als PI corresponents de les despeses efectuades.
1

Datació:
C~rrec:cap del Departament de Gestió Economica i Contractació

Nom i llinatges:Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO ANTONIO
- DNI ***9400** el día 13/07/2021 con
un certificado emitido por AC
Administración Pública

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
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Al-legació núm.:
Pagina de !'informe:

106

Nom de l'entitat:Conselleria de Medi Ambient i Territori (abans, Medi Ambient,
Agricultura i Pesca)

Apartat de l'índex de l'informe:III-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
En el expedient núm. 7 la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en
inversions de caracter immaterial», aixo no obstant, l'objecte del contracte no compleix
els requisits establerts en l'art.47.3 del Decret 75/2004 perque s'hi pugui considerar, i
s'hauria d'haver imputat al capítol 2 de despeses corrents.

Text de l'al-legació:
La despesa d'aquest contracte s'ha ímputat al projecte d'inversió « Gestió d'Espais
naturals» ates que esta inclosa dins l'activitat 3 d'aquest projecte d'inversió , com a part
de les actuacions relacíonades amb l'ús de visita als espais naturals. Així mateix
s'adjunta !'informe de conformitat de la factura on al tercer paragraf la directora del
projecte d'inversió certifica la imputació a l'esmentat projecte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
2.

Informe de conformitat.
Projecte d'inversió Immaterial

Datació: 1
Carrec:cap del Departament de Gestió Economica i Contractació
Nom i llinatges:Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO
ANTONIO - DNI ***9400** el día
13/07/2021 con un certificado
emitido por AC Administración
Pública
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Firmado por MURILLO BALLESTERO
ANTONIO - DNI ***9400** el día
13/07/2021 con un certificado
emitido por AC Administración
Pública

AL·LEGACIONS

1

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de tes Illes Balears corresponent ats
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:
Pagina de l'informe:

7
106

Nom de l'entitat:Conselleria de Medi Ambient i Territori {abans. Medi Ambient.
Agricultura i Pesca)

Apartat de l'índex de l'informe:III-4.A.6
Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
Respecte deis expedients 1,3A,5,7 i B. les factures s'han pagat fara del termini establert
en l'article 216.4 dei TRLCSP i en t'artide 198.4 de Ja LCSP. Quant a l'expedient núm. 2,
s'hi ha pagat una de les dues factures.

Text de raHegació:
Exp núm.1,3..4.5.7 i 8 : En relació amb aquesta incidencia s~ha de mencionar que es molt
complicat realitzar una al•legació a una incidencia on no s'ha indicat de forma concreta quines
facturas s'han pagat fora de termini. no s'ha indicat quin ha estate! criteri utilitzat perla
Sindicatura per determinar els dies a quo de l'esmentat termini i tampoc s'ha indicat les dates que
s'han agafat per indicar la incidencia.
De tates maneres es vol Indicar el següent:

1º.- El termini peral pagament del preu deis contractes esta establert a l'artíde 198.4 de la Llei de
contractes.
2º.- En relació amb aquest article es pot concloure que en el cas deis contractes de serveis o
subministraments el proverdor haura de presentar la factura a l'Administració contractant en e1
termini de 30 dies des de la data d'entrega efectiva de les mercaderies o des de la prestació del
servei. A partir de la presentació de la factura l'Administració disposara de 30 dies des de la
aprovació deis documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte per
realítzar el pagament efectiu.
3º.- Per tot l'exposat s'enten que la data a partir de la qual s'inicia el període de 30 dies per fer
efectiu el pagament del preu del contracte es la de la validació de la Intervenció de la CAIB del
docurnent comptable {OP o ADOP).
4°.- Revisada la totalitat de les factures que afecten els contractes objecte de !'informe de la
Sindicatura s'ha comprovat que tates han estat abonades dins termini, de conformitat ambles
dates que s'indtquen en el document annex.

s· adjunta:
Sentencia 308/2020
informe 19/2013 de la Junta Consultiva de Contratación Admintstrativa de Aragón.
Annex dates de tramitació de les factures
Exp núm.2: S'han pagat les dues factures tramitades al contracte menor. Factura 801 /2018 i
factura 855/17. S'adjunta captura pantalla SAP

AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
2.
3.

Sentencia 308/2020
informe 19/2013 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.
Annex de las dates de tramitació de les factures

4.

Captura de pantalla de SAP en el qual consten les dates pagament.

Datació:
Carrec:cap del Departament de Gestió Economica i Contractació

Nom i llinatges:Antonio Murillo Ballestero

Firmado por MURILLO BALLESTERO
ANTONIO - DNI ***9400** el día
13/07/2021 con un certificado
emitido por AC Administración
Pública
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Pàgines: 3

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626165775788-316386658-7863036058177669355
CSV: 1626165775788-316386658-7863036058177669355

Pàgina 3/3

AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७
ఆ

- .·
1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७&RQVHOOHULD७Gఖ$IHUV७6RFLDOV७L७(VSRUWV७௱DQWHULRUPHQW௵७&RQVHOOHULD७
GH७6HUYHLV७6RFLDOV७L७&RRSHUDFLµ௲

७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७$S௷,,,७௶७७ఓ७$௷ఀ७ఓ७&
७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
(QOȇH[SHGLHQWQ¼PHOFHUWLILFDWGHOȇDGMXGLFDWDULGȇHVWDUDOFRUUHQWGHOHVREOLJDFLRQV
DPEOD&$,%«VSRVWHULRUDODUHVROXFLµGȇDXWRULW]DFLµLGLVSRVLFLµGHODGHVSHVD
७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७
/D७UHVROXFLµ७GఖDXWRULW]DFLµ७L७GLVSRVLFLµ७GH७OD७GHVSHVD७«V७GH७௹७GH७MXOLRO७GH७௹௺ఁ௷७
(QFDUD७TXH७HO७FHUWLILFDW७GH७OఖDGMXGLFDWDUL७GఖHVWDU७DO७FRUUHQW७GH७OHV७REOLJDFLRQV७DPE७
OD७&$,%७«V७GH७௺७GH७MXOLRO७GH७௹௺ఁ௵७KHP७GH७WHQLU७HQ७FRPSWH७TXH७HO७GRFXPHQW७
FRPSWDEOH७$'७HV७YD७HPHWUH७HO७PDWHL[७௺७GH७MXOLRO७GH७௹௺ఁ௷७SHU७WDQW௵७HQ७FDV७TXH७HO७
FHUWLILFDW७KDJX«V७HVWDW७QHJDWLX७VఖKDJX«V७SRJXW७SDUDU७HO७SURFHGLPHQW७L७GHL[DU७
VHQVH७HIHFWHV७DTXHVWD७DXWRULW]DFLµ௷
'H७WRWHV७PDQHUHV௵७VఖDGMXQWD७HO७FHUWLILFDW७GH७OఖDGMXGLFDWDUL७GఖHVWDU७DO७FRUUHQW७GH७OHV७
REOLJDFLRQV७DPE७OD७&$,%७GH७GDWD७௹७GH७MXOLRO७GH७௹௺ఁ௵७FRP७OD७UHVROXFLµ७
GఖDXWRULW]DFLµ७L७GLVSRVLFLµ७GH७OD७GHVSHVD௷
७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
ϭ͘ &HUWLILFDW७GH७OఖDGMXGLFDWDUL७GఖHVWDU७DO७FRUUHQW७GH७OHV७REOLJDFLRQV७DPE७OD७&$,%७
GH७GDWD७௹७GH७MXOLRO७GH७௹௺ఁ७
७
'DWDFLµఈ௺௸௹ఀ௸௹௺

https://vd.caib.es/1626165539082-316384897-5399170733167416649

७

&¢UUHFఈ७6HFUHWDUL७*HQHUDO७GH७OD७&RQVHOOHULD७Gఖ$IHUV७6RFLDOV७L७(VSRUWV

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626165539082-316384897-5399170733167416649
CSV: 1626165539082-316384897-5399170733167416649

Pàgina 1/3

AL·LEGACIONS

७
७
1RP७L७OOLQDWJHVఈ७;DYLHU७/OX¯V७%DFLJDOXSH७%ODQFR
७

https://vd.caib.es/1626165539082-316384897-5399170733167416649



Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626165539082-316384897-5399170733167416649
CSV: 1626165539082-316384897-5399170733167416649

Pàgina 2/3

~.h1,,
GOVERN

ILLES

BALEARS".
DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
1626165539082-316384897-5399170733167416649
ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1626165539082-316384897-5399170733167416649

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO
SECRETARI GENERAL D'AFERS SOCIALS I ESPORTS
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I
ESPORTS
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 13-jul-2021 11:11:18 AM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: al_legacions_inf_SCIB_2018_CME_2018_exp.1.pdf
Data captura: 13-jul-2021 11:13:00 AM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 3

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626165539082-316384897-5399170733167416649
CSV: 1626165539082-316384897-5399170733167416649

Pàgina 3/3



    
  
          
         
  
     

   



 



 



 



   

!"

   #      $ 

"  

  



     !" # " 

(   )   )     
  *    )+       ,"
.) *   ,    $  ,  /0       
 '. '1         
  !"  #$%&'()
    * +   ,  -  /, 0 -  
 $  "1  234"15)6

https://vd.caib.es/1626693433476-318517543-1449452348756607971

%&"'      

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626693433476-318517543-1449452348756607971
CSV: 1626693433476-318517543-1449452348756607971

Pàgina 1/3



$   
.     ,2 *   ,2 
/ /  3  
   12  2  &"!45. '".2  6
         3   ,23    ,7
 
       2 *   ,2 
  8
   2  &!1  8 9        
  $  ,    "
' 1 :3  8      8   ;3  , 20  
     80 0 3     ,     ,
2 *   , 
*2 "

C   8    , 
       
 / 3  ,2      ,  
2   , 3    3  ,       
       89 8  =( 
 
         ".2 D1   
 
 1/  2  *2 8  E=( 
>F1      /  =(    2   ,
     $ E G=(F"
%  "  !"'" "(# #")
G              2 
+B>!+1   =( >12  "

'  1     3   
.  : 3 

,_ _ _ _ _ ,
H   ' 5I

https://vd.caib.es/1626693433476-318517543-1449452348756607971

<      ,   $  ,  53 
  1  2     2       
 =( >   ?   A   
   ,    1 3    2     1
  B " 2 *   "

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626693433476-318517543-1449452348756607971
CSV: 1626693433476-318517543-1449452348756607971

Pàgina 2/3

~.h1,,
GOVERN

ILLES

BALEARS".
DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
1626693433476-318517543-1449452348756607971
ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 19-jul-2021 01:33:29 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Informe_provisional_SCIB_contractes_i_subvencions_2017-2018__al_legació_núm._3.pdf
Data captura: 19-jul-2021 01:33:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 19-jul-2021 01:52:55 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Informe_provisional_SCIB_contractes_i_subvencions_2017-2018__al_legació_núm._4.pdf
Data captura: 19-jul-2021 01:58:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 5
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https://csv.caib.es/hash/1626694611707-318539785-6732269935171734628
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https://csv.caib.es/hash/1626694697143-318541304-648497409492288122

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 19-jul-2021 01:52:55 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Informe_provisional_SCIB_contractes_i_subvencions_2017-2018__al_legació_núm._5.pdf
Data captura: 19-jul-2021 01:58:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 3

Adreça de validació:
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Pàgina 3/3



    
  
          
         
  

  

 

 





     ! 

   

 



   

"#

   $      % 

#  ! 
     !" # " 

! *+       (,     
    + (-         
.      (+ ,     
 
                   
  
$   

/    0 1     +  
             2'!3   
  ,  4 ,   (,     #
/+          %     +   
  # 4*     (     +  
,  .    (   + ,   (#5#6#
/+    ,      7#8 9        
         4 +0     , 
  (,     #!+ ,   #

https://vd.caib.es/1626959914480-320340870-5194190754179238653

&#' ( 

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626959914480-320340870-5194190754179238653
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 23-jul-2021 08:11:25 AM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Al.legació_8_INF_PROV_CAIB_SUBV_I_CONTR_2017-2018.pdf
Data captura: 23-jul-2021 08:15:00 AM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 3
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Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626959914480-320340870-5194190754179238653
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 19-jul-2021 01:52:55 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Informe_provisional_SCIB_contractes_i_subvencions_2017-2018__al_legació_núm._6.pdf
Data captura: 19-jul-2021 01:58:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
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Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626694774567-318543127-2395850156103559271
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 19-jul-2021 01:52:55 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Informe_provisional_SCIB_contractes_i_subvencions_2017-2018__al_legació_núm._7.pdf
Data captura: 19-jul-2021 01:58:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 3
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Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626694851999-318543903-3592394341074685214
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ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1626342785614-317439250-4666878443874299838

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA GUADALUPE PULIDO ROMAN
SECRETÀRIA GENERAL DE SALUT I CONSUM
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 16-jul-2021 12:09:07 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: Al.legació_1_INF_PROV_CAIB_SUBV_I_CONTR_2017-2018.pdf
Data captura: 16-jul-2021 12:10:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 3

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626342785614-317439250-4666878443874299838
CSV: 1626342785614-317439250-4666878443874299838
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1RPGHOȆHQWLWDW&RQVHOOHULDGH6DOXW
$SDUWDWGHOȆ¯QGH[GHOȆLQIRUPH
,,,$FWLYLWDWFRQWUDFWXDO
$FWLYLWDWFRQWUDFWXDOUHVXOWDWVGHOWUHEDOOUHDOLW]DW
$&RQVHOOHULDGH6DOXW

(QHOVH[SHGLHQWVQ¼PLODSUHVWDFLµREMHFWHGHOFRQWUDFWH«VGHFDU¢FWHU
UHFXUUHQWDQ\UHUHDQ\V KDQGHWHFWDWVHUYHLVDPEHOPDWHL[REMHFWHLHOPDWHL[
DGMXGLFDWDUL3HUWDQWV KLDSUHFLHQLQGLFLVGHIUDFFLRQDPHQW(QFRQVHT¾ªQFLDHO
SURFHGLPHQWXWLOLW]DWSHUWUDPLWDUHOVH[SHGLHQWVHVPHQWDWVQRKDHVWDWHO
FRUUHFWH
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Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626433460497-317982162-1308411704346218824
CSV: 1626433460497-317982162-1308411704346218824
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GHOHV,OOHV%DOHDUV /63 ¼QLFDPHQWSRGLHQIHUORVOHVHPSUHVHVIDEULFDQWVGHOV
PDWHL[RVDWªVTXHHUHQHTXLSVHQJDUDQWLD
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHPSUHVD$JLOHQW7HFKQRORJLHV6SDLQ6/SHUDOPDQWHQLPHQWGHOVHTXLSVGH
FURPDWRJUDILDHVSHFWURPHWULDL+3/&GHO/63SHUXQLPSRUWGHț ,9$
LQFO´V 

(QDTXHOOPRPHQWHO/63GLVSRVDYDGHOVVHJ¾HQWVHTXLSV
8QHVSHFWU´PHWUHGȆ$EVRUFLµ$W´PLFD
8QHVSHFWU´PHWUH8Y9LV
8QFURPDW´JUDIGHO¯TXLGPDVHV
8QFURPDW´JUDIGHJDVRVPDVHV
8QFURPDW´JUDIGH+3/&
8QFURPDW´JUDIGHFURPDWRJUDILDL´QLFD
8QHTXLSSHUDODGHWHUPLQDFLµGHPHWDOVSHVDWVHQDLJ¾HVLDOLPHQWV ,&3 
/ȆREMHFWHGHOFRQWUDFWHHUDIHUHOPDQWHQLPHQWSUHYHQWLXGHOVHTXLSVUHODFLRQDWV
DH[FHSFLµGHOȆ,&3DWªVTXHDTXHVWYDVHUDGTXLULWOȆDQ\LHVW¢HQJDUDQWLD
$TXHVWPDQWHQLPHQWSUHYHQWLXLQFORX
/DSRVDGDDSXQWGHOȆHTXLS
3UHYHQLUIXWXUHVDYDULHVGHULYDGHVGHOGHVJDVWDPEHOFRQVHT¾HQWHVWDOYL
2EWHQLUGHVFRPSWHVHQOHVSHFHVGHUHFDQYLHQFDVGȆDYDULD
&RPSOLUDPEOHVH[LJªQFLHVGHOVLVWHPDGHTXDOLWDW
(QFDVGHPDQWHQLPHQWFRPSOHWUHVWHQFREHUWHVOHVDYDULHV
/ȆQLFDHPSUHVDTXHYDRIHULUXQPDQWHQLPHQWJOREDOGHOVHTXLSVYDVHU
$JLOHQW7HFKQRORJLHV6SDLQ6/LHQFRPSDUDFLµDPEOHVHPSUHVHVTXHRIHULHQ
XQPDQWHQLPHQWLQGLYLGXDOLW]DWSHUHTXLSVHUDP«VDYDQWDWMRVD

https://vd.caib.es/1626433460497-317982162-1308411704346218824

Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHPSUHVD$JLOHQW7HFKQRORJLHV6SDLQ6/SHUDOPDQWHQLPHQWGHOVHTXLSVGH
FURPDWRJUDILDHVSHFWURPHWULDL+3/&GHO/63SHUXQLPSRUWGHț ,9$
LQFO´V 

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626433460497-317982162-1308411704346218824
CSV: 1626433460497-317982162-1308411704346218824
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HFRQ´PLFDPHQW
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHPSUHVD$JLOHQW7HFKQRORJLHV6SDLQ6/SHUDOPDQWHQLPHQWGHOVHTXLSVGH
OȆ¢UHDGHTX¯PLFDGHO/63SHUXQLPSRUWGHț ,9$LQFO´V 
(QDTXHOOPRPHQWHO/63GLVSRVDYDGHOVPDWHL[RVHTXLSVTXHHOVLQGLFDWVDOȆDQ\
3HUDDTXHVWFRQWUDFWHDWªVTXHOȆHVSHFWU´PHWUHGȆ$EVRUFLµ$W´PLFDKDYLD
TXHGDWREVROHWLODVHYDDFWLYLWDWDQDO¯WLFDHVWDYDVHQWVXEVWLWX±GDSHUOȆ,&3
HVWDYDSUHYLVWDODVHYDUHWLUDGDLQRHVYDUHDOLW]DUHOVHXPDQWHQLPHQW(Q
UHODFLµDOȆ,&3DWªVTXH«VXQHTXLSTXHHVWDYDHQJDUDQWLDILQVDO
QRP«VYDVHUQHFHVVDULFRQWUDFWDUHOPDQWHQLPHQWFRUUHVSRQHQWDOVPHVRV
GȆRFWXEUHQRYHPEUHLGHVHPEUHGH)LQDOPHQWUHVSHFWHDOFURPDW´JUDI
GH+3/&WDPSRFHVYDLQFORXUHDOPDQWHQLPHQWDWªVTXHDOHVWDYDSUHYLVWD
OȆDGTXLVLFLµGȆXQQRXHTXLSDPEXQDJDUDQWLDP¯QLPDGHGRVDQ\V

9HULILFDUHOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHOȆHTXLS
3UHYHQLUIXWXUHVDYDULHVGHULYDGHVGHOGHVJDVWDPEHOFRQVHT¾HQWHVWDOYL
&RPSOLUDPEOHVH[LJªQFLHVGHOVLVWHPDGHTXDOLWDW
(QFDVGHPDQWHQLPHQWWRWDOUHVWHQFREHUWHVOHVDYDULHV
/ȆQLFDHPSUHVDTXHYDRIHULUXQPDQWHQLPHQWJOREDOGHOVHTXLSVYDVHU
$JLOHQW7HFKQRORJLHV6SDLQ6/LHQFRPSDUDFLµDPEOHVHPSUHVHVTXHRIHULHQ
XQPDQWHQLPHQWLQGLYLGXDOLW]DWSHUHTXLSVHUDP«VDYDQWDWMRVD
HFRQ´PLFDPHQW
&DOLQGLFDUTXHDODPHP´ULDGȆDTXHVWFRQWUDFWHHVYDLQGLFDUTXHSHUDIXWXUHV
DQXDOLWDWVHVWDYDSUHYLVWWUDPLWDUXQFRQWUDFWHREHUWSHUDTXHVWPDQWHQLPHQW
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHPSUHVD$JLOHQW7HFKQRORJLHV6SDLQ6/SHUDOPDQWHQLPHQWGHOVHTXLSVGH
FURPDWRJUDILDGHOȆ¢UHDGHTX¯PLFDGHO/63SHUXQLPSRUWGHț ,9$
LQFO´V 
(OVHTXLSVLQFORVRVHQDTXHVWFRQWUDFWHHUHQ
8QHVSHFWU´PHWUH8Y9LV
8QFURPDW´JUDIGHO¯TXLGPDVHV
8QFURPDW´JUDIGHJDVRVPDVHV
8QFURPDW´JUDIGHFURPDWRJUDILDL´QLFD

https://vd.caib.es/1626433460497-317982162-1308411704346218824

/ȆREMHFWHGHOFRQWUDFWHHUDIHUHOPDQWHQLPHQWSUHYHQWLXGHOVHTXLSVLQFORVRV
DPEXQDYLVLWDDQXDOGHOVHUYHLWªFQLF$TXHVWPDQWHQLPHQWSUHYHQWLXVXSRVD

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626433460497-317982162-1308411704346218824
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/ȆREMHFWHGHOFRQWUDFWHHUDIHUHOPDQWHQLPHQWSUHYHQWLXLFRUUHFWLXGHOVHTXLSV
LQFORVRV$WªVTXHHO/63HVWDYDSUHSDUDQWODOLFLWDFLµGȆXQFRQWUDFWHREHUW
DTXHVWFRQWUDFWHQRP«VHVYDDGMXGLFDUDPEXQDGXUDGDGHPHVRVTXHHUDOD
SUHYLVLµGHODGXUDFLµGHODOLFLWDFLµ
Ȏ/ȆDQ\ &2175 HVYDLQLFLDUODOLFLWDFLµSHUWDOGȆDGMXGLFDUHO
FRQWUDFWHGHPDQWHQLPHQWGHOVHTXLSVGHO/63 ORWV 
$L[¯O HYROXFLµUHVSHFWHGHODFREHUWXUDGHODQHFHVVLWDWGHGXUDWHUPHHO
PDQWHQLPHQWGHOHVP¢TXLQHVGHOODERUDWRULGH6DOXW3¼EOLFDKDHVWDWHO
VHJ¾HQW

(QHOODMXVWLILFDGHPDQHUDEUHXSHU´FODUDTXHO HPSUHVD$JLOHQW7HFKQRORJLHV
6SDLQ6/IRXFDSD©DSDUWLUG XQPRPHQWGRQDWG RIHULUHOPDQWHQLPHQWGH
WRWVHOVHTXLSVTXHLQWHUHVVDYHQ/DH[SOLFDFLµGHOFDQYLTXHQRILJXUDDOHV
PHP´ULHVIRXTXHKLYDKDYHUXQDIXJLGDGHWDOHQWG DOJXQDHPSUHVDFDSD
OȆHPSUHVD$JLOHQWLSHUDL[´JXDQ\DUHQDTXHVWDDYDQWDWMDFRPSHWLWLYD
9LVWVHOVERQVUHVXOWDWVDQLYHOOGHJHVWLµHVPDQWLQJX«GXUDQWXQRGRVH[HUFLFLV
P«VODFRQWUDFWDFLµG DTXHVWPDQWHQLPHQWPLWMDQ©DQWXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
$JLOHQWDWªVTXHVXSRVDYDXQHVWDOYLG XQVDHXURVDQXDOV
DSUR[LPDGDPHQWHO LFDSDOWUDHPSUHVDKRSRGLDRIHULU$TXHVWD
FLUFXPVW¢QFLDTXHGDUHIOHFWLGDDOHVPHP´ULHVGHOVFRQWUDFWHVPHQRUVTXH
V DGMXQWHQ
/DVHJ¾HQWIDVHYDVHUXQDUHPRGHODFLµG DOJXQVHTXLSVDOODERUDWRUL H[SOLFDW
DEDQV TXHLPSRVVLELOLWDYHQODOLFLWDFLµFRQMXQWDSHU´ILQDOPHQWDOMDV RSW¢
SHUDXWRULW]DUH[FOXVLYDPHQWXQDFRQWUDFWDFLµGHPHVRVSHUWDOGHTXHHO
FHQWUHJHVWRUHODERU¢VHOVSOHFVLV LQLFL¢VODFRQWUDFWDFLµGHOPDQWHQLPHQWGH
ORWVDWªVTXHFDGDHTXLSSRGLDVHUPDQWLQJXWSHOIDEULFDQWRSRWVHUWDPE«SHU
DOJXQDDOWUDHPSUHVDTXHSRJX«VRIHULUO HVWDQGDUGUHTXHULWSHO/DERUDWRULGH
6DOXW3¼EOLFDSHUPDQWHQLUODYLJªQFLDGHOHVDXGLWRULHVGHTXDOLWDW
$FWXDOPHQWHVWDQHQYLJRUOHVSU´UURJXHVGHOVFRQWUDFWHVTXHHV
IRUPDOLW]DUHQLODGRFXPHQWDFLµGHO H[SHGLHQWLQLFLDO&2175DL[¯
FRPGHOVORWVHVW¢SXEOLFDGDDOD3ODWDIRUPDGH&RQWUDFWHVGHO6HFWRU3¼EOLF
3HUWDQWVHJRQVOȆH[SRVDWHVMXVWLILFDTXHVȆKDJLQIHWGLYHUVRVFRQWUDFWHV
'

https://vd.caib.es/1626433460497-317982162-1308411704346218824

,QLFLDOPHQWHOVHTXLSVHVPDQWHQLHQFDGDXQDPEO HPSUHVDIDEULFDQW(OFRVW
G DTXHVWVPDQWHQLPHQWVSHUVHSDUDWHVW¢GHWDOODWDODPHP´ULDGHGHJHQHU
GHGHODFDSGHO6HUYHLGHOVODERUDWRULVGH6DOXW3¼EOLFD

-i

~
=

Adreça de validació:
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PHQRUVDWªVTXHKDDQDWYDULDQWHOQRPEUHGȆHTXLSVDPDQWHQLUMDVLJXLSHUTXª
HVWDYHQHQJDUDQWLDMDVLJXLSHUTXªVȆKDYLHQGHVXEVWLWXLURDOJXQHVGHL[DYD
GȆXWLOLW]DUSHUODTXDOFRVDUHVXOWDYDFRPSOLFDWOLFLWDUXQFRQWUDFWHDPEDTXHVWHV
FRQGLFLRQV8QDYHJDGDMDHVYDWHQLUXQDHVWDELOLWDWHQHOQRPEUHGȆHTXLSVD
PDQWHQLUMDHVYDOLFLWDUHOFRQWUDFWHGHPDQWHQLPHQW
(QUHODFLµDOȆH[SHGLHQWQ¼P FRQWUDFWHGHVHUYHLSHUDODGLQDPLW]DFLµGH
WDXOHVGHVHQVLELOLW]DFLµHQFRQWH[WUHFUHDWLXGLQVGHOPDUFGHODFDPSDQ\D
GHSUHYHQFLµGHOFRQVXPDEXVLXGȆDOFRKRODOHVIHVWHVSRSXODUVGHOHV,OOHV
%DOHDUV VȆKDGȆDāOHJDUHOVHJ¾HQW
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHQWLWDW$VVRFLDFLµ%HQHVWDUL'HVHQYROXSDPHQW $%' (QHUJ\&RQWURO6/SHU
DOVHUYHLGHWDXOHVLQIRUPDWLYHVLGHVHQVLELOLW]DFLµDOȆRFLQRFWXUQ3ODWDIRUPD
SHUXQRFLGHTXDOLWDWSHUXQLPSRUWGHț H[HPSWGȆ,9$ 

https://vd.caib.es/1626433460497-317982162-1308411704346218824

$TXHVWDQ\«VODSULPHUDYHJDGDTXHHVWUDPLWDYDDTXHVWFRQWUDFWHHOTXDO
V HPPDUFDYDGLQVHO3URMHFWHGȆ,QYHUVLµ,PPDWHULDOm3URJUDPDPDUF
GȆDFFLRQVSUHYHQWLYHVLDVVLVWHQFLDOVGHO3ODGȆ$GGLFFLRQVL'URJRGHSHQGªQFLHV
GHOHV,OOHV%DOHDUV}DPEXQDTXDQWLWDWLQLFLDOGHWDXOHVFRQWUDFWDGHV
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHQWLWDW$VVRFLDFLµ%HQHVWDUL'HVHQYROXSDPHQW $%' (QHUJ\&RQWURO6/SHU
DOVHUYHLGHGLQDPLW]DFLµGHWDXOHVGHVHQVLELOLW]DFLµHQHOFRQWH[WUHFUHDWLXSHU
XQLPSRUWGHț H[HPSWGȆ,9$ 
$TXHVWFRQWUDFWHHVYDDGMXGLFDUSHUXQWRWDOGHWDXOHV
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHQWLWDW$VVRFLDFLµ%HQHVWDUL'HVHQYROXSDPHQW $%' (QHUJ\&RQWURO6/SHU
DOVHUYHLGHGLQDPLW]DFLµGHWDXOHVGHVHQVLELOLW]DFLµHQHOFRQWH[WUHFUHDWLXSHU
XQLPSRUWGHț H[HPSWGȆ,9$ 
$TXHVWFRQWUDFWHHVYDDGMXGLFDUSHUXQWRWDOGHWDXOHV
$ODPHP´ULDGȆDTXHVWFRQWUDFWHVȆLQGLFDTXHQRVHWHQLDODFHUWHVDGHTXHHO
SURSHUDQ\HVFRQWLQX¢VDPEDTXHVWDFDPSDQ\DTXHVȆKDXULHQGHYDORUDUHOV
UHVXOWDWVGȆDTXHVWDQ\SHUYDORUDUODVHYDFRQWLQX±WDWLHQFRQVHT¾ªQFLDLQLFLDU
HOVWU¢PLWVQHFHVVDULVSHUOLFLWDUXQFRQWUDFWHREHUW
Ȏ/ȆDQ\ &01 HVYDDGMXGLFDUXQFRQWUDFWHPHQRUDPE
OȆHQWLWDW$VVRFLDFLµ%HQHVWDUL'HVHQYROXSDPHQW $%' (QHUJ\&RQWURO6/SHU
DOVHUYHLGHGLQDPLW]DFLµGHWDXOHVGHVHQVLELOLW]DFLµHQHOFRQWH[WUHFUHDWLXSHU
'

-i
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=
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https://csv.caib.es/hash/1626433460497-317982162-1308411704346218824
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XQLPSRUWGHț H[HPSWGȆ,9$ 
$TXHVWFRQWUDFWHHVYDDGMXGLFDUSHUXQWRWDOGHWDXOHV
$ODPHP´ULDGȆDTXHVWFRQWUDFWHVȆLQGLFDTXHVȆKDLQLFLDWODWUDPLWDFLµGȆXQ
FRQWUDFWHREHUWLTXHODGXUDGDGȆDTXHVWFRQWUDFWHPHQRU«VILQVDODVHYD
DGMXGLFDFLµ
Ȏ/ȆDQ\ &2175 HVYDOLFLWDUHOFRQWUDFWHGHVHUYHLSHUDOD
UHDOLW]DFLµGHWDXOHVGHVHQVLELOLW]DFLµLLQIRUPDFLµVREUHHOVULVFVDVVRFLDWVD
OȆDE¼VGHOȆDOFRKRODOHVIHVWHVSRSXODUV ORW LVHUYHLGȆLPSUHVVLµGHPDWHULDOV
GHGLYXOJDFLµLPDU[DQGDWJH ORW 

https://vd.caib.es/1626433460497-317982162-1308411704346218824

$L[¯VHJRQVOȆH[SRVDWHVMXVWLILFDTXHVȆKDJLQIHWGLYHUVRVFRQWUDFWHVPHQRUV
DWªVTXHLQLFLDOPHQWQRHVVDELDTXLQDGXUDGDWHQGULDDTXHVWSURJUDPDQRXSHU
DDFWXDFLRQVUHODFLRQDGHVDPEOȆRFLQRFWXUQ4XDQDTXHVWHVDFWXDFLRQVHVYDUHQ
FRQVROLGDULHVYDYHXUHHOVHXUHFRUUHJXWWHPSRUDOHVYDSURFHGLUDOLFLWDU
DTXHVWVHUYHL
$P«VVȆKDGȆLQGLFDUTXHDTXHVWVFRQWUDFWHVPHQRUVVȆKDQILQDQ©DWDPEHOIRQV
ILQDOLVWDGHOȆ(VWDW)RQVGH%«QV'HFRPLVVDWVGH7U¢ࢆFGH'URJXHVLTXHFRPVHVDS
DTXHVWILQDQ©DPHQW«VDQXDOLQRHVW«ODFHUWHVDGHTXHHVPDQWHQJXLHO
ILQDQ©DPHQWGȆXQDDFWXDFLµDQ\UHUHDQ\3HUODTXDOFRVDTXDQHVYD
FRQVROLGDUHOSURJUDPDLOȆDFWXDFLµHVYDSULRULW]DUIHUXQDOLFLWDFLµHQREHUWDPE
F¢UUHFDPEDTXHVWIRQVILQDOLVWDSHUGDPXQWGHODLQFHUWHVDGHOPDQWHQLPHQW
GHOILQDQ©DPHQWHQDQ\VSRVWHULRUV
)LQDOPHQWFDOLQGLFDUTXHUHVSHFWHDODPLWMDGHFRQWUDFWHVPHQRUVUHDOLW]DWVDO
SHU¯RGHWDQWOȆDQ\FRPHODTXHVWD[LIUDVȆKDUHGX±WDO
YROWDQWGȆXQDODYHJDGDTXHVȆKDQLQFUHPHQWDWFRQVLGHUDEOHPHQWOHV
OLFLWDFLRQVSHUODIRUPDP«VDEUHXMDGDGHOSURFHGLPHQWREHUWVLPSOLILFDW DUW
GHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHO6HFWRU3¼EOLF 
QGH[GHODGRFXPHQWDFLµTXHDGMXQWDX VLHVFDX 
 0HP´ULHVMXVWLILFDWLYHVGHOVGLVWLQWVFRQWUDFWHVPHQRUV
3DOPDDODGDWDGHODVLJQDWXUDHOHFWU´QLFD
/DVHFUHW¢ULDJHQHUDO
*XDGDOXSH3XOLGR5RP£Q

i
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AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७


ఀ

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७&RQVHOOHULD७GH७&XOWXUD௵७3DUWLFLSDFLµ७L७(VSRUWV७௱DFWXDOPHQW௵७
&RQVHOOHULD७Gఖ$IHUV७6RFLDOV७L७(VSRUWV௲
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७,,,७௶७७ఓ७$௷ం७௶७E
७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७௺௷$VSHFWHV७JHQHUDOV௵௷७3XEOLFLWDW७
GHOV७FRQWUDFWHV७L७ఁ௷७([HFXFLµ७GHO७FRQWUDFWH
७
७
https://vd.caib.es/1626165943700-316387724-9055177762587605468

7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७
D௲७4XDQW७DOV७DVSHFWHV७JHQHUDOV७GHO७FRQWUDFWH௵७FDO७DVVHQ\DODU७TXH७WRW७L७TXH७HO७
TXDGUH७UHVXP७GH७OఖH[SHGLHQW७H[DPLQDW७௱S¢JLQD७௺௺७GH७OఖLQIRUPH௲७KL७FRQVWD७HO७FRGL७
௺७GH७GHILFLªQFLHV௵७DO७WH[W७GఖH[SOLFDFLµ७GH७GHILFLªQFLHV७QR७VఖH[SUHVVD७FDS७UDµ७
GఖLQFRPSOLPHQW७GH७OD७QRUPDWLYD௷७'H७IHW௵७DO७GDUUHU७SDU¢JUDI७GH७OD७S¢JLQD७௺௺७HV७
PDQLIHVWD७TXH७m/ȇ´UJDQFRPSHWHQWKDWUDPLWDWGHIRUPDFRUUHFWDFDGDVFXQDGHOHV
IDVHVGHOȇH[SHGLHQWGHSU´UURJD>@}७L७DO७WHUFHU७SDU¢JUDI७GH७OD७S¢JLQD७௺௺७VఖLQIRUPD७
TXH७m(VFRPSOHL[ODFRKHUªQFLDGHODGRFXPHQWDFLµLOHVGDWHVDPEHOPRPHQW
SURFHGLPHQWDOHVFDLHQW}௷७७

E௲७4XDQW७D७OD७SXEOLFLWDW७GHO७FRQWUDFWH௵७GఖDFRUG७DPE७HO७VLVWHPD७FRPSWDEOH७6$3௵७HO७
FRQWUDFWH७YD७VHU७WUDPHV७D७OD७-XQWD७&RQVXOWLYD७GLD७௷௹ం௷௹௺ఀ௷७/D७-XQWD७&RQVXOWLYD७YD७
UHYLVDU७HO७FRQWUDFWH७L७YD७UHJLVWUDU७HO७FRQWUDFWH७GLD७௷௺௹௷௹௺ఀ௷७6ఖDGMXQWD७FDSWXUD७GH७
OఖDUEUH७GH७WUDPLWDFLµ७GH७OఖH[SHGLHQW௷७
७
F௲७(Q७UHODFLµ७DPE७OఖH[HFXFLµ७GHO७FRQWUDFWH௵७DWHVHV७OHV७OLPLWDFLRQV७HQ७HO७VLVWHPD७GH७
IDFWXUDFLµ௵७OఖHPSUHVD७DGMXGLFDW¢ULD७WUDPHW७VHWPDQDOPHQW७D७OD७'LUHFFLµ७*HQHUDO७
Gఖ(VSRUWV७HOV७DOEDUDQV७GH७FDGDVFXQ७GHO७WUDVOODWV७DPE७HOV७VHJ¾HQW७GHWDOOః७
y७'HQRPLQDFLµ७GHO७FOXE७HVSRUWLX
y७5HODFLµ७GH७WRWV७HOV७SDVVDWJHUVః७1RP७L७OOLQDWJHV७GH७FDGDVFXQ७GHOV७HVSRUWLVWHV७TXH७
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R७7RWDO७LPSRUW
R७7D[HV७DHURSRUWX¢ULHV
(OV७VHUYHLV७WªFQLFV७GH७OD७'LUHFFLµ७*HQHUDO७Gఖ(VSRUWV७UHYLVHQ७WRWHV७DTXHVWHV७GDGHV७L७
VH७FRPSURYD७TXH७OHV७GDGHV७GHOV७SDVVDWJHUV७௱HVSRUWLVWHV७L७WªFQLFV௲७FRLQFLGHL[HQ७
DPE७OఖDFWD७DUELWUDO७GHO७SDUWLW७R७SURYD७HVSRUWLYD௷

7RWV७DTXHVWV७DOEDUDQV௵७FRQMXQWDPHQW७DPE७OఖDFWD७DUELWUDO७GH७SDUWLW७R७SURYD७
HVSRUWLYD௵७HVWDQ७DU[LYDGHV७L७RFXSHQ७DSUR[LPDGDPHQW७XQHV७௹७FDL[HV௷
6ఖKDQ७WUDPLWDW७௺௺௷ఀఁ७WUDVOODWV७GH७SHUVRQHV७L७ఁ௹७GH७PDWHULDO௷
७
9HULILFDFLµ७GHO७SDJDPHQW७HIHFWLX७GH७OHV७IDFWXUHVః७6ఖDGMXQWD७OOLVWDW७GHOV७SDJDPHQWV७
GHOV७GRFXPHQWV७23௷
७
௳७$७OD७'LUHFFLµ७*HQHUDO७Gఖ(VSRUWV७KL७KD७DU[LYDWV७௱௹७FDSVHV௵७DSUR[LPDGDPHQW௲७WRWV७
HOV७DOEDUDQV७GH७FDGD७YLDWJH७DPE७QRP७L७OOLQDWJHV௵७SUHX७XQLWDUL௵७EDVH७VRWPHVD७D७
O௰,9$௵७EDVH७H[HPSWD௵७LPSRUW७G௰,9$௵७WD[HV७DHURSRUWX¢ULD७L७G௰$(1$௵७TXH७TXHGHQ७D७OD७
GLVSRVLFLµ७GH७OD७6LQGLFDWXUD७GH७&RPSWHV௵७VL७KR७UHTXHUHL[௷७
७
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७
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७
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७

3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſĚĞůΖžƌŐĂŶĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſĚĞϮϮĚĞŵĂƌĕĚĞϮϬϭϳŝůΖĐŽƌĚĚĞůŽŶƐĞůůĚĞ
'ŽǀĞƌŶ͕ĚĞϮϴĚΖĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͕ĞŶǀŝƌƚƵƚĚĞůƐƋƵĂůƐƐΖŝŶŝĐŝĂůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϯ͕ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶ
ĐŽŵĂǀĂůŽƌĞƐƚŝŵĂƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞůΖŝŵƉŽƌƚĚĞϮ͘ϭϲϯŵŝůĞƌƐĚΖĞƵƌŽƐ͕ĞůƋƵĂůŶŽŝŶĐůŽƵĞůƐϮϬϱ
ŵŝůĞƌƐĚΖĞƵƌŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ;Ăƌƚ͘ϴϴĚĞů
dZ>^WͿ͘७
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1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७
6HUYHL७GH७6DOXW७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ఁ७)RUPD७GH७WUDPLWDFLµ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

-La invitació per participar en la licitació relacionada amb l'expedient núm. 4 es
realitza el 27 de febrer de 2018, amb un termini de presentació de les proposicions
fins a dia 26 de març de 2018. D'acord amb el certificat de la cap del Llibre de
Registre del Servei de Salut, de data 4 d'abril de 2018, l'oferta d'un dels licitadors
s'ha realitzat en data 28 de març 2018 i, per tant, fora de termini. No consta en
l'expedient que s'hagi dut a terme l'exclusió de l'oferta perquè s'ha presentat fora
de termini.
- La resolució d'adjudicació es va realitzar en data 29 de juny de 2018, per la qual
cosa es va incomplir el termini per adjudicar el contracte, que és de cinc dies hàbils
des de la recepció de la documentació (art. 151.3 del TRLCSP).
-No consta en l'expedient núm. 4 la notificació de la resolució d'adjudicació a
l'adjudicatari, de data 29 de juny de 2018 (art. 151.4 del TRLCSP).
DĂůŐƌĂƚƋƵĞĞůƉƵŶƚzĚĞůWW͕ƋƵĞƌĞŐƵůĂůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϰ͕ŝŶĚŝƋƵŝƋƵĞŶŽƐΖĂĚŵĞƚĞŶ
ůĞƐŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĞůĞĐƚƌžŶŝƋƵĞƐ͕ůĞƐŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƋƵĞĐŽŶƐƚĞŶĞŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚƐΖŚĂŶƌĞĂůŝƚǌĂƚ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĐŽƌƌĞƵĞůĞĐƚƌžŶŝĐ͘७
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UHTXHULPHQW७SUHYL७HV७WUDFWD७G௰XQD७LUUHJXODULWDW७QR७LQYDOLGDQW௷७
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௶७(O७OLFLWDGRU௸DGMXGLFDWDUL७VHPSUH७YD७DFFHSWDU७DTXHVW७PLWM¢७GH७
FRPXQLFDFLµ௸QRWLILFDFLµ७PDQLIHVWDQW७VHPSUH७OD७VHYD७FRUUHFWD७UHFHSFLµ௷७
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VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७
௺௺७

७

७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
७
௷७)RUPD७GH७WUDPLWDFLµ७L७SURFHGLPHQW७G௰DGMXGLFDFLµ७
७

3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
७
En l'expedient núm. 1, el punt B del PCAP indica que el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat ha de cofinançar el projecte, amb càrrec al Programa de
Desenvolupament de Polítiques de Cohesió Sanitària, de formació, però no hi
consta l'import del cofinançament. Tampoc queda acreditada la plena disponibilitat
de l'aportació, ni la inclusió d'una garantia per a la seva efectivitat (art. 109.5 del
TRLCSP).
EŽĐŽŶƐƚĂĞŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϭůĂĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƚŝŶƚĞůͼůĞĐƚƵĂů͕ŽŶ
ƐΖĂĐƌĞĚŝƚŝůΖĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĂƚĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚΖ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſƉĞƌůΖƚĞŶĐŝſĂůWĂĐŝĞŶƚ;^/WͿĂĨĂǀŽƌĚĞ
ůΖĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝ͕ĂůĂĚĂƚĂĚĞůĂƐĞǀĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſ͘७
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VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఀ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७७
ఁ७)RUPD७GH७WUDPLWDFLµ७L७SURFHGLPHQW७
७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

El punt K del PCAP corresponent a l'expedient núm. 5 disposa que els aspectes
objecte de negociació són econòmics (preus unitaris/oferta econòmica). Això no
obstant, la invitació al procediment detalla que la negociació pot versar sobre
qualsevol dels termes del contracte, cosa que contravé tant les limitacions generals
contingudes en l'art. 166.2 de la LCSP com les disposicions específiques del
PCAP.
El PCAP de l'expedient núm. 5 conté una contradicció, donat que el punt X detalla
que no es preveu la notificació electrònica, mentre que el punt 10 de les clàusules
disposa que les notificacions han de ser electròniques.
En el PCAP corresponent a l'expedient núm. 5 no consta l'esmena de les
observacions que ha posat de manifest la cap del Servei d'Assessoria Jurídica, en
data 26 de juny de 2018.
ŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϱ͕ŶŽĐŽŶƐƚĂĞŶƚƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĂƉŽƌƚĂĚĂůΖŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĚŝƌĞĐƚŽƌ
ŐĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞƐƐƵƉŽƐƚƐŝůΖĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂĐŽŶƐĞůůĞƌĂĚΖ,ŝƐĞŶĚĂŝĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐ
WƷďůŝƋƵĞƐ͕ƌĞůĂƚŝƵƐĂůĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚΖĂŶƵĂůŝƚĂƚƐĞŶƚƌĞĞůƐĞǆĞƌĐŝĐŝƐϮϬϭϴŝϮϬϭϵ͕ƉĞƌƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĚĞϵϬŵŝůĞƌƐĚΖĞƵƌŽƐ͘७

AL·LEGACIONS

7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
௶७(V७WUDFWD७G௰XQD७HUUDGD७D७O௰HVFULW७G௰LQYLWDFLµ௷७
௶७(V७WUDFWD७G௰XQD७HUUDGD௷७1R७HV७YD७WUDPLWDU७HOHFWU´QLFDPHQW७L७SHU७DL[´७HVW¢७
PDUFDGD७OD७;७DPE७HO७௭QR௭௷७७
௶७5HVSHFWH७GH७O௰LQIRUPH७MXU¯GLF७HV७YDQ७FDQYLDU७OHV७OOHWUHV७WDO७FRP७V௰LQGLFDYD७HQ७
DTXHOO௷७5HVSHFWH७GH७OD७OOHWUD७/७«V७FHUW७TXH७YD७TXHGDU७VHQVH७RPSOLU७HO७TXDGUH७GH७
SRQGHUDFLµ७SHU´७HO७SOHF७HV७YD७ILVFDOLW]DU७GH७FRQIRUPLWDW௷७७
௶७७'RQDW७TXH७HO७UHDMXVWDPHQW७GHO७SOXULDQXDO७HV७YD७VROyOLFLWDU७HO७௺७GH७GHVHPEUH௵७OD७
'*3७YD७GLU७TXH७HUD७PDVVD७WDUG७SHU७VROyOLFLWDU७DXWRULW]DFLRQV७GRQDW७HO७WDQFDPHQW७
G௰H[HUFLFL௵७L७PDL७QR७HQV७YD७DUULEDU७VLJQDGD७O௰DXWRULW]DFLµఄ७VL७E«७O௰H[SHGLHQW७V¯७HV७
WURED७FRUUHFWDPHQW७DMXVWDW७D७QLYHOO७GH७SUHVVXSRVW७SOXULHQQDO௷७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७,QIRUPH७GH७ILVFDOLW]DFLµ७IDYRUDEOH७
७
'DWDFLµఈ७ఀఅఀఀ७
&¢UUHFఈ७&DS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७
७
७
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७
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$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
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७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

En l'expedient núm. 6, l'elecció de la fórmula establerta per valorar les ofertes
econòmiques no consta justificada en l'expedient.
ŶĞůƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚƐŶƷŵ͘ϲ;>ŽƚϮͿ͕ϵŝϭϬ͕ŶŽĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂůΖĞůĞĐĐŝſĚĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſƉĞƌ
ĂƉůŝĐĂƌ͕ŶŝůĂƐĞǀĂƉŽŶĚĞƌĂĐŝſĞŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſĚΖŽĨĞƌƚĞƐ͘
>ĂĐůăƵƐƵůĂdĚĞůWWƋƵĞƌĞŐĞŝǆůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϲ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞů
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͕ĨĂƌĞĨĞƌğŶĐŝĂĂĐĂƵƐĞƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƐ;ĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐĞŶůΖĂƌƚ͘ϭϬϳĚĞů
dZ>^WͿ͕ƋƵĂŶŚĂƵƌŝĂĚĞĨĞƌƌĞĨĞƌğŶĐŝĂĂĐĂƵƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĞƐ;Ăƌƚ͘ϭϬϲĚĞůdZ>^WͿ͕ƋƵĞƐΖŚĂŶ
ĚĞĚĞƐĐƌŝƵƌĞĂŵďƉƌĞĐŝƐŝſ͘७

AL·LEGACIONS

7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
७
(Q७UHODFLµ७DPE७OD७MXVWLILFDFLµ७GH७OD७IµUPXOD७L७GHOV७FULWHULV७QR७FRQVWD७MXVWLILFDGD७
D७OఛH[SHGLHQW७6¯७HV७YD७HPHWUH७LQIRUPH७UHODWLX७DOV७FULWHULV७GఛDGMXGLFDFLµ७SHO७
WªFQLF७FRPSHWHQW௺७VHQVH७MXVWLILFDFLµ७WRW७L७TXH७«V७GఛDSOLFDFLµ७D७OఛH[SHGLHQW७GH७
UHIHUªQFLD७HO७75/&63७७
(Q७UHODFLµ७DPE७OD७PRGLILFDFLµ७(Q७HO७FRQWUDFWH७GH७UHIHUªQFLD७QR७FDS७OD७
PRGLILFDFLµ७GHO७FRQWUDFWH७WDO७L७FRP७VఛLQGLFD७D७OD७OOHWUD७7௺७OD७TXDO७HV७UHIHUHL[७D७
OఛDUW७అ७75/&63७७
V७XQD७UHGDFFLµ७TXH७SRGULD७VHU७TXDOLILFDGD७GఛLQQHFHVV¢ULD७WRW७L७TXH७HV७
UHGXQGDQW௺७SHU´७HQ७FDS७FDV७XQD७REMHFFLµ७७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ ७
७
७
'DWDFLµఈం௸௹ఀ௸௹௺७
&¢UUHFఈ७FDS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७$GPLQLVWUDWLYD७७
७
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1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GHOHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఀ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ఁ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

La clàusula 16 del PPT de l'expedientnúm. 6 regula les causes de rescissió del
contracte i estableix que «l'incompliment de qualsevol de les clàusules del PPT és
causa suficient per a la resolució del contracte». Aquestesdisposicionshaurien de
figurar al PCAP. D’altra banda, l'única causa de resolucióestablerta en la lletra U
del PCAP ésl'incompliment de les condicionsespecialsd’execució de caràcter
laboral establertes en la lletra M, sense considerar essencials les clàusules del
PPT i sensefer-hi referència. A més, determinadesclàusulescontingudes al PPT no
poden ser objectivamentprecisades en la sevatotalitat. Per tant, en aquestaspecte
es produeix una incongruència significativa entre el PCAP i el PPT.

>ĂĚƵƌĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĞůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϲ͕ƋƵĞĠƐĚĞϯĂŶǇƐĂŵďůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞ
ĚƵĞƐƉƌžƌƌŽŐƵĞƐĂŶƵĂůƐ͕ŶŽƋƵĞĚĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚŵĞŶƚũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

>ĂůŝĐŝƚĂĐŝſĚĞůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϲƐΖĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞŶĚŽƐůŽƚƐ͘ŶƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůůŽƚϭ͕ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĂůƐĞƌǀĞŝĚĞŶĞƚĞũĂĚĞůƐŚŽƐƉŝƚĂůƐ^ŽŶ>ůăƚǌĞƌŝ:ŽĂŶDĂƌĐŚ͕ĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶϯ
ůŝĐŝƚĂĚŽƌƐ͕ůĞƐƉƌŽƉŽƐƚĞƐĚĞůƐƋƵĂůƐĂŶĂůŝƚǌĂŝĂǀĂůƵĂůΖžƌŐĂŶĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſ͘dŽƚƐƌĞŶƵŶĐŝĞŶĂů
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞƉĞƌĚŝǀĞƌƐŽƐŵŽƚŝƵƐ͘ŽŵĂĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚΖĂƋƵĞƐƚĨĞƚ͕ĞůůŽƚϭĞƐĚĞĐůĂƌĂ
ĚĞƐĞƌƚŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂZĞƐŽůƵĐŝſĚĞůĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂůĚĞů^ĞƌǀĞŝĚĞ^ĂůƵƚĚĞϴĚĞŶŽǀĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϴ͘hŶĚĞůƐůŝĐŝƚĂĚŽƌƐďĂƐĂůĂƌĞŶƷŶĐŝĂĞŶůΖŝŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůΖžƌŐĂŶĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſĚĞů
ƚĞƌŵŝŶŝŵăǆŝŵĚĞĚŽƐŵĞƐŽƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞŶůΖĂƌƚ͘ϭϲϭ͘ϰĚĞůdZ>^WƉĞƌĂĚũƵĚŝĐĂƌĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ
ĚĞƐĚĞůĂĚĂƚĂĚΖŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůĞƐƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶƐ͘७

AL·LEGACIONS

7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
७
/D७OOHL७L७HO७3&$3७FRQYDOLGHQ७DTXHVW७GHIHFWH७QR७LQYDOLGDQW७GDYDQW७SRVVLEOHV७
FRQWUDGLFFLRQV७HQWUH७DPEGµV७GRFXPHQWV७L७HVWDEOHL[७TXH७SUHYDOHL[७HO७3&$3७
3HU७WDQW७HQ७HO७VXS´VLW७TXH७IRV७QHFHVVDUL७GXUDQW७OఛH[HFXFLµ७GHO७FRQWUDFWH७HV७
SRGULD७UHVROGUH७OD७FRQWUDGLFFLµ७७
&DO७DIHJLU७TXH७DTXHVWV७WLSXV७GH७SOHFV७VµQ७FRPSOH[RV७L७SHU७SDUW७GH७Oఛ´UJDQ७GH७
FRQWUDFWDFLµ७HV७UHYLVHQ७DPE७H[KDXVWLYLWDW௺७L७HQ७SRVWHULRULWDW७SHU७OD७
ILVFDOLW]DFLµ७SUªYLD७L७D७SRF७D७SRF७VఛKDQ७DQDW७FRUUHJLQW७DTXHVW७WLSXV७GఛHUUDGHV७७
(Q७UHODFLµ७DPE७OD७GXUDGD७D७OఛLQIRUPH७GH७QHFHVVLWDW७VఛLQGLFD७TXH७HV७FRQVLGHUD७
DGLHQW७ఁ७DQ\V७L७SRVVLELOLWDW७GH७SU´UURJD७७
&DO७LQGLFDU७TXH७DTXHVW७WLSXV७GH७VHUYHLV७VµQ७GH७WUDFWH७VXFFHVVLX७L७QHFHVVDULV७
SHO७ERQ७IXQFLRQDPHQW७GHOV७FHQWUHV७
/D७SU´SLD७QDWXUDOHVD७GఛDTXHVWD७SUHVWDFLµ७SU¢FWLFDPHQW७«V७OD७MXVWLILFDFLµ७७
$७P«V७D७P«V७VఛKD७GఛDIHJLU७TXH७DTXHVW७VHUYHL७HV७YD७KDYHU७GH७UHVROGUH७GH७IRUPD७
DQWLFLSDGD७SHU७LQFRPSOLPHQW७GHO७FRQWUDFWLVWD७HQ७OHV७REOLJDFLRQV७HVVHQFLDOV௺७
DL[´७YD७SURYRFDU७TXH७OD७QRYD७OLFLWDFLµ७IRX७P«V७DWUDFWLYD७D७QLYHOO७HFRQ´PLF७DL[¯७
FRP७DPE७XQD७PDMRU७GXUDGD७L७HVWDELOLWDW७SHU७SDUW७GH७OD७FRQWUDFWLVWD७L७
VXEVLGL¢ULDPHQW७SHOV७WUHEDOODGRUV७TXH७VµQ७JHQHUDOPHQW७VXEURJDWV७७
(Q७GDUUHU७OORF௺७WDO७L७FRP७HV७YD७IHU७FRQVWDU७D७OఛDFWD७७DO७ORW७ఀ७HV७YDUHQ७SUHVHQWDU७
ం७OLFLWDGRUHV७LQWHUHVVDGHV७HQ७SDUWLFLSDU७HQ७HO७SURFHGLPHQW௺७SHU७WDQW७YD७KDYHU७
VXILFLHQW७FRQFXUUªQFLD७७
७
(Q७UHODFLµ७DPE७OD७UHQ¼QFLD७(OV७OLFLWDGRUV७WHQHQ७GUHW७D७UHQXQFLDU७HQ७TXDOVHYRO७
PRPHQW௺७WDPE«७D७LQWHUSRVDU७HO७UHFXUV७TXH७FRQVLGHULQ७DGLHQW७$TXHVW७´UJDQ७
GH७FRQWUDFWDFLµ७QR७SRW७IHUVH७UHVSRQVDEOH७GఛDOO´७TXH७DOyOHJXHQ७HOV७LQWHUHVVDWV७
HQ७HO७SURFHGLPHQW७L७PDQFR७TXDQ७QR७TXHGD७MXVWLILFDW७TXLQ७WLSXV७GH७SHUMXGLFL७HV७
SRW७KDYHU७FDXVDW७७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
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$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఀ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ఁ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

ŶƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůůŽƚϮĚĞůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϲ͕ŶŽĐŽŶƐƚĂƚƌĂŵĞƐĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƉƌğǀŝĂĂ
ůΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŝ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ůΖĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſĚĞůĂŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ;ƉƵŶƚϭϵ
ĚĞůWWͿŝĞǀŝĚğŶĐŝĞƐĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚ͕ůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŝůĂƐŽůǀğŶĐŝĂĚĞůůŝĐŝƚĂĚŽƌ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƚ;ƉƵŶƚϮϬĚĞůWWͿ͕ĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞƐΖĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŶůĂůůĞƚƌĂ&ĚĞůƋƵĂĚƌĞĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞŝŶĐůžƐĞŶĞůWW͘
ŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϲ͕ŶŽĐŽŶƐƚĂƚƌĂŵğƐĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞůĂƌĞůĂĐŝſĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſƌĞďƵĚĂ
ƉĞƌĂůĂůŝĐŝƚĂĐŝſŽůΖĂďƐğŶĐŝĂĚĞůŝĐŝƚĂĚŽƌƐ͕ĞǆƉĞĚŝƚƉĞůĐĂƉĚĞůΖŽĨŝĐŝŶĂƌĞĐĞƉƚŽƌĂ;Ăƌƚ͘ϴϬ͘ϱĚĞů
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La fórmula establerta en l'expedient núm. 8 per valorar l'oferta econòmica
impossibilita obtenir la puntuació màxima fixada en els plecs, cosa que
desincentiva les baixes.
EŽĐŽŶƐƚĂĞŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϴůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĞƐƚĂďůĞƌƚĂĞŶĞůƐƉƵŶƚƐ;ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ
ĐŽŶĐƌĞƚĞƐĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞͿ͕ϰ;ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂƌͿ͕ϭϰ͘ϭ;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŐĞŶĞƌĂůƐŽďƌĞĞů
ůŝĐŝƚĂĚŽƌͿŝϮϬ;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůůŝĐŝƚĂĚŽƌƉƌğǀŝĂĂůΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſͿĚĞůWW͘७
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VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఄ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
७ఁ७)RUPD७GH७WUDPLWDFLµ७L७SURFHGLPHQW७G௵DGMXGLFDFLµ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

En l'expedient núm. 9, l'objecte del qual és la neteja de les instal·lacions sanitàries
del sector de Llevant, que inclou l'Hospital de Manacor, així com els centres de
salut i les unitats bàsiques de salut, consta un informe justificatiu del procediment
d'adjudicació que s'ha de seguir de 16 de gener de 2017. En el punt 4 d'aquest
informe s'estableixen els motius següents per no dividir el contracte el lots: un
possible augment de despeses, la dificultat de la seva execució i la coordinació
tècnica de la prestació del servei. A més, en l'expedient consta un informe
justificatiu de la no-divisió en lots de 30 de novembre de 2017 en què s'al·leguen
els mateixos motius. No queden acreditades aquestes conclusions, atès que
l'informe es limita a declarar l'existència de possibles perjudicis per al servei en cas
de la seva divisió en lots, sense aportar càlculs, estudis o arguments basats en
evidències contrastables.
La fórmula establerta en el PCAP, en el quadre de criteris d'adjudicació del
contracte, de l'expedient núm. 9 de serveis de neteja general, l'elecció de la qual
no hi consta justificada, provoca que es limiti significativament la baixa dels
licitadors, donat que s'atorga un punt per cada 4.500 euros de baixa, cosa que
implica que, a partir d'una baixa de 292.500 euros, no s'obtenen més punts. A més,
els licitadors coneixen per anticipat els punts que han d'obtenir. La puntuació per
preu suposa un 65 % dels punts totals de la licitació. Aquests fets desvirtuen
totalment el criteri preu sense que s'hagi constituït cap comitè d'experts.
En l'expedient núm. 9, un dels licitadors retira l'oferta una vegada presentades les
proposicions i abans que l'òrgan de contractació les valori. El motiu que descriu el
licitador és, en principi, un dels motius vàlids per rebutjar una oferta segons l'art. 84
del RGLCAP: reconèixer que hi ha un error en la seva oferta que la converteix en
inviable. Donat que en aquest expedient no s'ha exigit la constitució d'una garantia
provisional, circumstància permesa per l'art. 103 del TRLCSP, una eventual
reclamació per danys s'hauria de tramitar mitjançant un procediment administratiu
específic. Si bé la Mesa de contractació acorda acceptar la retirada de l'oferta i
estudiar l'aplicació de l'art. 60.2 del TRLCSP sobre prohibicions de contractar, no
consta en l'expedient cap informe jurídic justificatiu sobre la necessitat o no d'iniciar
aquesta aplicació.
En els expedients núm. 9 i 10, se supera el termini màxim entre l'obertura de les
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proposicions i l'adjudicació, d'acord amb el que estableix l'art. 161.2 del TRLCSP.
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GLILFXOWDW७GH७GLYLGLU७OD७SODQWLOOD७VHQVH७H[LVWLU७XQV७PRWLXV७FODUV७SHU७D७IHU௶KR௷७$७P«V७OD७
QR७GLYLVLµ७HQ७ORWV७VXSRVD७XQ७PHQRU७FRVW७VDODULDO७HQ७F¢UUHFV७GH७UHVSRQVDELOLWDW७SHU७D७
O௰HPSUHVD७L७FRQVHT¾HQWPHQW७HQ७HO७F¢OFXO७GHO७FRVW७LQLFLDO७GH७O௰DGPLQLVWUDFLµ௷७७/D७
GLYLVLµ७LPSHGHL[७FRPSDUWLU७PLWMDQV७PDWHULDOV७L७P¢७G௰REUD௵७L७DL[´७«V७G௰XWLOLWDW७MD७TXH७
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(OSOLHJRGH3UHVFULSFLRQHV$GPLQLVWUDWLYDVHQVXFO£XVXODȊSHQDOLGDGHVȋHVWDEOHFHOD
REOLJDWRULHGDGGHPDQWHQHUXQDSODQWLOODFRQVWDQWHGHOGHOSHUVRQDOHVWDEOHFLGR
HQODRIHUWDODVGHVYLDFLRQHVRULJLQDGDVSRUHOLQFXPSOLPLHQWRGHHVWHSUHFHSWR
JHQHUDU£QXQUHPDQHQWHGHKRUDVTXHSRGU£QVHUXWLOL]DGDVSRUHO+RVSLWDOSDUDOD
UHDOL]DFLµQGHRWURVVHUYLFLRVLQFUHPHQWDUODVOLPSLH]DVDIRQGR
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" se supera el termini màxim entre l'obertura de les proposicions i l'adjudicació,
d'acord amb el que estableix l'art. 161.2 del TRLCSP".
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
/D७SULPHUD७VHVVLµ७GH७OD७0HVD७YD७VHU७HO७௹७GH७QRYHPEUH७GH७௹௺ఀ௷७(V७YD७UHTXHULU७
HVPHQD७GHO७'(8&७L७ILQV७HO७௺௸௺௸௺ఀ७QR७HV७YD७SRGHU७FRQYRFDU७OD७VHJRQD७VHVVLµ७
DWHVD७OD७FRPSOH[LWDW७GH७O௰DJHQGD७GHOV७YRFDOV७HQ७GDWHV७GH७WDQFDPHQW७G௰H[HUFLFL௷७
)LQDOPHQW७QR७YD७VHU७ILQV७HO७ం௸௸௹௺ఀ७TXH७HV७YD७DSURYDU७O௰LQIRUPH७GH७FULWHULV७
VXEMHFWHV७D७MXGLFL७GH७YDORU७GRQDW७TXH७HV७YD७DQDU७UHYLVDQW७LQWHUQDPHQW७SHOV७YRFDOV௷७
V७XQ७FULWHUL७HVWDEOHUW७D७OHV७0HVHV७GHO७6HUYHL७GH७6DOXW७TXH७HOV७LQIRUPHV७WªFQLFV७
REWLQJXLQ७OD७FRQIRUPLWDW७GHOV७YRFDOV७DEDQV७GH७FRQYRFDU७OD७VHVVLµ७SHU७D७OD७VHYD७
DSURYDFLµ௷७७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
७
'DWDFLµఈ௺௸௹ఀ௸௹௺७
&¢UUHFఈ७FDS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७$GPLQLVWUDWLYD७७
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1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GHOHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఁ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ఁ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

Segons la informaciótramesa en relacióambl'expedientnúm. 10, la data en què es
varen signar la memòria justificativa de la necessitat de contractar el servei i la
memòria justificativa del preu del contracte és posterior a la data de la
Resoluciód'inici de l'expedient. D'altra banda, la data de signatura de la memòria
justificativa del preu del contracte és posterior al documentcomptable «RU» de
retenció del crèditpel preu del contracte.
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7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
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௱௺௸௹௺௸௺ఀ௲७GH७FRQWUDFWDU७HO७VHUYHL७GH७UHIHUªQFLD७YDUHQ७WHQLU७HQWUDGD७D७OD७8$&७DEDQV७
GH७OD७5HVHUYD७FRPSWDEOH७L७OఖLQLFL७GH७OఖH[SHGLHQW௵७HQ७FRQFUHW७GLD७௸௹௸௺ఀ௷७७
1R७REVWDQW७DL[´௵७WDO७L७FRP७HV७SRVD७GH७PDQLIHVW७D७OD७PHP´ULD७GH७௺௸௹ఀ௸௺७VఖHPHW७
DTXHVWD७QRYD७SHU७MXVWLILFDU७OఖDXJPHQW७GHO७SUHVVXSRVW७GHO७VHUYHL७GH७OD७OLFLWDFLµ७GHO७
௹௺ఀ७UHVSHFWH७GH७OఖDQWHULRU७FRQWUDFWH७FRP७D७PHVXUD७GH७FRQWURO७GH७OD७GHVSHVD௷७७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ 0HP´ULD७MXVWLILFDWLYD७GH७௺௸௹௺௸௺ఀ௷७७
७
'DWDFLµఈ௺௸௹ఀ௸௹௺७
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1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GHOHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७
ఀఀ
ఀఁ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ఁ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

En els expedients núm. 6 (Lot 2), 9 i 10, no es justifica l'elecció dels criteris
d'adjudicació per aplicar, ni la seva ponderació en la valoració d'ofertes.
En l'expedient núm. 10 no queda justificada l'elecció de la fórmula emprada.
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
$७OఖH[SHGLHQW७Q|௺௹७HUD७GఖDSOLFDFLµ७HO७75/&63௷७(Q७WRW७FDV௵७HO७3&$3७UHFXOO७HOV७FULWHULV७
GఖDGMXGLFDFLµ७DPE७OHV७SRQGHUDFLRQV७FRUUHVSRQHQWV௷७७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
७
'DWDFLµఈ௺௸௹ఀ௸௹௺७
&¢UUHFఈ७FDS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७$GPLQLVWUDWLYD७७
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७

ఀం७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७
6HUYHL७GH७6DOXW७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ం७3UHX७GHOV७FRQWUDFWHV७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
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ůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϰ͕ĨĂƌĞĨĞƌğŶĐŝĂĂĚŽƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚƐƋƵĞŚĂŶĨĂĐŝůŝƚĂƚĚƵĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐĚĞů
ƐĞĐƚŽƌ͘EŽĐŽŶƐƚĂůĂĐžƉŝĂĚΖĂƋƵĞƐƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƚƌĂŵĞƐĂ͘७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
'RQDW७TXH७KL७KD७KDJXW७FDQYLV७HQ७HO७SHUVRQDO७GHO७௹௺७TXH७JHVWLRQDYD७DTXHVW७
H[SHGLHQW௵७QR७«V७SRVVLEOH७WUREDU७OD७GRFXPHQWDFLµ७DGMXQWD७D७O௰LQIRUPH७GH७SUHX௷७6L७
E«७GHO७PDWHL[७HV७GHVSUªQ७TXH७HV७YDQ७IHU७FRQVXOWHV७D७WUHV७HPSUHVHV௷७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
७
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&¢UUHFఈ७&DS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७FRQWUDFWDFLµ७
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७

ఀం७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
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७
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

124

Nom de l’entitat: Servei de Salut

Apartat de l’índex de l’informe:
4. PREU DEL CONTRACTE
Tercera modificació del contracte de concessió d’obra pública, conservació i
explotació de l’Hospital Universitari Son Espases que té per objecte la
modificació de la gestió de l’aparcament del recinte per tal que sigui gratuït i la
recuperació del personal estatutari transferit a la Concessionària HUSE
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

En relació amb l'expedient núm. 11, consten informes de caire jurídic i econòmic. La
modificació del contracte estableix un nou cànon variable anual de 31.932 milers
d'euros, IVA inclòs, a pagar a partir de l'exercici 2019, d'acord amb un informe elaborat
per un expert independent. Donat que l'SCIB no ha tingut accés a la informació detallada
que suporta aquest import, que parteix de les estimacions sobre la variació dels costs
fetes pel mateix òrgan de contractació en funció de les noves condicions d'explotació
establerts, i sobre les quals l'expert independent no ha realitzat cap treball de validació,
l'SCIB no pot pronunciar-se globalment sobre la raonabilitat dels càlculs fets ni de les
hipòtesis aplicades

AL·LEGACIONS

Text de l’al·legació:

En relació a aquest punt es pot donar accés a la Sindicatura de la informació
que suporta l'import de el nou cànon variable anual. De tota manera, cal aclarir
que l'expert independent ha valorat econòmicament les modificacions
proposades per l'Administració i les ha inclòs en el Model Econòmic Financer
per establir la modificació de l'cànon variable que asseguri la TIR adjudicada.
I que la documentació ha estat valorada per la D.G. de Pressuposts i la
Intervenció General de la CAIB.

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

Datació: 22 de juliol de 2021
Càrrec: Subdirector d’infraestructures i Serveis Generals
Nom i llinatges: Yago Gómez Pérez

Per absència, art. 27 del Decret 63/2019, de 2 d’agost.
La Directora d’Àrea de Coordinació Administrativa.
Firmado digitalmente
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$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀః७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७
6HUYHL७GH७6DOXW७
७
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७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

-No consta tramesa en l'expedient núm. 4 la documentació següent, descrita en el
punt 18 del PCAP, que ha de presentar el licitador seleccionat per a l'adjudicació:
identificació fiscal de l'empresa i NIF del representant de la UTE, certificats de
trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i la Seguretat Social, així com
amb la CAIB, de les empreses integrants de la UTE, i documentació relativa a la
solvència econòmica, la classificació, l'habilitació empresarial d'un dels membres
de la UTE; darrers rebuts de l'impost sobre activitats econòmiques dels integrants
de la UTE, i declaració responsable o consulta que la inscripció en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades no ha experimentat variacions.७
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7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
௶6௰DGMXQWD७HO७'(8&७௱OOHWUD७D௲७DSDUWDW७௺௷௺௷௺७3&$3௲७
௶5HVSHFWH७GH७OD७OOHWUD७H௲௵७D७OD७OOHWUD७5७GHO७TXDGUH७GH७FDUDFWHU¯VWLTXHV௵७V௰LQGLFD७TXH७
QR७HV७SHUPHW७OD७VXEFRQWUDFWDFLµ௷७
௶७5HVSHFWH७GH७OD७OOHWUD७J௲७QR७HV७YD७LQGLFDU७FDS७GRFXPHQWDFLµ७FRQILGHQFLDO७SHU७SDUW७
GHO७SURYH±GRU௷७(O७3&$3७GLX७௭HQVXFDVR௭௷७
௶७5HVSHFWH७GH७OD७OOHWUD७J௲७SHU७HUURU७GHO७WUDPLWDGRU७QR७HV७YD७GHWHFWDU७TXH७PDQFDYD७
DO७VREUH७௺७L७QR७HV७YD७VROyOLFLWDU७HVPHQD௷७
७७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௶७'(8&७
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AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GHOHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀః७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ః७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

En relacióambl'expedientnúm. 8, que correspon a un contracte mixt de serveis, no
consta que s'haginpublicat en la PLACSP la memòria justificativa del contracte, ni
l'informed'insuficiència de mitjans, en compliment de l'art. 63 de la LCSP.
ŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϴ͕ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſĚΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſĞŶůĂW>^WƐΖŚĂƉƵďůŝĐĂƚĨŽƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶŝŝ
ŶŽĐŽŶƐƚĂƋƵĞƐΖŚĂŐŝƉƵďůŝĐĂƚůĂĨŽƌŵĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ;ĂƌƚƐ͘ϭϱϭ͘ϭŝϭϱϰĚĞůĂ>^WͿ͘७

AL·LEGACIONS

7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
/D७MXVWLILFDFLµ७GHO७FRQWUDFWH७L७OD७MXVWLILFDFLµ७GH७OD७LQVXILFLªQFLD७GH७PLWMDQV७
VఛKDQ७IHW७FRQVWDU७D७OD७5HVROXFLµ७GఛLQLFL௺७VL७E«७QR७HV७YD७SXEOLFDU७D७3/$&(७SHU७XQ७
HUURU७KXP¢௺७OఛH[SHGLHQW७DGPLQLVWUDWLX७HVW¢७D७OఛDEDVW७GH७TXDOVHYRO७SHUVRQD७
LQWHUHVVDGD௺७SHU७WDQW७VఛKD७GH७FRQVLGHUDU७XQD७LUUHJXODULWDW७QR७LQYDOLGDQW७७
/D७SXEOLFDFLµ७GH७OD७IRUPDOLW]DFLµ७IRUD७GHO७WHUPLQL७VఛKD७GH७FRQVLGHUDU७XQD७
LUUHJXODULWDW७QR७LQYDOLGDQW७७७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ $QXQFL७GH७IRUPDOLW]DFLµ७GHO७FRQWUDFWH७D७OD७3ODWDIRUPD७GH७&RQWUDFWDFLµ७HO७
௹௸௺௺௸௺ఁ७
௷ $QXQFLR७GH७IRUPDOLW]DFLµ७GHO७FRQWUDFWH७DO७'28(७GH७௹௸௺௺௸௺ఁ७
'DWDFLµఈం௸௹ఀ௸௹௺७
&¢UUHFఈ७FDS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७$GPLQLVWUDWLYD७७
७
७
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AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GHOHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఄ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
అ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

ŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϳŶŽƐΖŚĂĨŽƌŵĂůŝƚǌĂƚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ;ƉƵŶƚϰϳ͘ϰĚĞůWW͕Ăƌƚ͘ϭϵϴ͘ϱĚĞů
dZ>^WŝƉƵŶƚϮĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſƚƌĂŶƐŝƚžƌŝĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞůĂ>^WͿ͘७
७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
'H७FRQIRUPLWDW७DPE७OHV७,QVWUXFFLRQV७HPHVHV७SHU७OD७&HQWUDO७GH७&RQWUDFWDFLµ७
$GPLQLVWUDWLYD७௱UHPHVHV७D७DTXHVWD७6LQGLFDWXUD௲७Oఖ´UJDQ७GH७FRQWUDFWDFLµ७QR७«V७HO७
6HUYHL७GH७6DOXW७L७SHU७WDQW७QR७«V७HO७FRPSHWHQW७SHU७GXU७D७WHUPH७OD७IRUPDOLW]DFLµ௷७७
$७P«V७D७P«V௵७GH७FRQIRUPLWDW७DPE७HO७SXQW७௷७L७OD७FO¢XVXOD७ఀ௷७GHO७3&$3७D७OD७TXDO७
HV७UHPHW७HO७SHUIHFFLRQDPHQW७GHO७GHULYDW७VఖHQW«Q७DPE७OఖDGMXGLFDFLµ७GHO७FRQWUDFWH७
GHULYDW௷७७
७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
'DWDFLµఈం௸௹ఀ௸௹௺७
&¢UUHFఈ७FDS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७$GPLQLVWUDWLYD७७
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AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional deles
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

126

Nom de l’entitat: Servei de Salut de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
8

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

"no consta que l'òrgan de contractacióhagicomprovat que l'adjudicataricompleix les
condicionsespecialsd'execuciódefinides en el PCAP com a essencials a l'efecte de
l'art. 211.1.f de la LCSP, o l'art. 223.f del TRLCSP".
Text de l’al·legació:
Sí consta acreditació del compliment d’aquestes condicions especials, la qual s’adjunta
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
2.
3.
4.

Certificat de compliment del pagament de les nòmines
Pagament de l’Agència Tributària
Pagament de la Seguretat Social
TC 2

Datació:13/07/2021
Càrrec: cap del Departament de Contractació Administrativa

Nom i llinatges: Laura Monserrat Calbó

AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GHOHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఀఄ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
ఆ७([HFXFLµ७GHO७FRQWUDFWH७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

"En els expedients 5,6,8 i 10 no consta que l'òrgan de contractacióhagicomprovat
que l'adjudicataricompleix les condicionsespecialsd'execuciódefinides en el PCAP
com a essencials a l'efecte de l'art. 211.1.f de la LCSP, o l'art. 223.f del TRLCSP".
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
$TXHVWD७$GPLQLVWUDFLµ७QR७W«७PLWMDQV७KXPDQV७QL७PDWHULDOV७SHU७GHGLFDU௶VH७D७
FRPSURYDU७OHV७FRQGLFLRQV७HVSHFLDOV७G௰H[HFXFLµ௷७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
௺௷ ७
'DWDFLµఈ௺௸௹ఀ௸௹௺७
&¢UUHFఈ७FDS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७$GPLQLVWUDWLYD७७
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AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७ఁ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७
௺७

७

७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
७
ఁ௷७([HFXFLµ७GHO७FRQWUDFWH७
७

3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
७
El 46 % dels documents que acrediten la conformitat de les factures de l'expedient
núm. 1, corresponents als serveis prestats durant l'exercici 2018, supera el termini
de 30 dies des de la presentació de la factura, la qual cosa provoca alhora
l'incompliment del termini per realitzar el pagament. D'altra banda, el pagament del
26 % de les factures, conformades en termini, s'ha realitzat fora de termini (art. 216
del TRLCSP).
ůƉƵŶƚZĚĞůWWĚĞůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϭĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƋƵĞƐΖŚĂĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚ
ŵĞŶƐƵĂůƉƌğǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůĂĨĂĐƚƵƌĂ͘ƵƌĂŶƚůΖĞǆĞƌĐŝĐŝϮϬϭϵ͕ůĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ
ĂůƐŵĞƐŽƐĚĞŐĞŶĞƌĂĂŐŽƐƚƐΖŚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŶƚƌĞĞůƐŵĞƐŽƐĚΖŽĐƚƵďƌĞĂĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
EŽĐŽŶƐƚĂĞŶůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĂĚĞŵŽƌĂĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐŶŝ
ĚΖĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐĞŶǀĞƌƐĞůƉƌŽǀĞŢĚŽƌĂĐĂƵƐĂĚΖĂƋƵĞƐƚƌĞƚĂƌĚ͘७

AL·LEGACIONS

७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
७
4XDQW७DO७WHUPLQL७GH७FRQIRUPLWDW७L७GH७SDJDPHQW७«V७SRVVLEOH७TXH७HQ७DOJXQV७FDVRV७KL७
KDJL७KDJXW७XQ७UHWDUG७HQ७OD७FRQIRUPLWDW७SHUTXª७VఖKD७GH७UHYLVDU७TXH७HIHFWLYDPHQW७
WRWV७HOV७WUHEDOOV७HVWLJXLQ७UHDOPHQW७IHWV७L७D७YHJDGHV७DL[´७QR७«V७XQD७WDVFD७I¢FLO௷७$७
P«V௵७HO७SDJDPHQW७QR७QRP«V७GHSªQ७GH७QRVDOWUHV௵७WDPE«७GHSªQ७GH७OD७GLVSRQLELOLWDW७
G௰HIHFWLX७GLQV७OD७&$,%७SHU७IHU७HOV७SDJDPHQWV७L७D७YHJDGHV७HV७SULRULW]HQ७XQV७
SDJDPHQWV७VREUH७XQV७DOWUHV௷७
७
4XDQW७D७OD७IDFWXUDFLµ७SHU७SDUW७GHO७SURYH±GRU७V¯७TXH७VHఖOV७KD७DQDW७GHPDQDQW७YLD७PDLO७
TXH७SUHVHQWHVVLQ७OHV७IDFWXUHV௵७SHU´७ILQDOPHQW७OHV७YDUHQ७SUHVHQWDU७WDUG௷७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
७
'DWDFLµఈ७௺७GH७MXOLRO७GH७௹௺७
&¢UUHFఈ७&DS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७
७
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AL·LEGACIONS

1RP७GH७OఛLQIRUPHఈ७,QIRUPH७SURYLVLRQDO७GH७OHV७
VXEYHQFLRQV७L७GHOV७FRQWUDFWHV७GH७OD७&RPXQLWDW७
$XW´QRPD७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७FRUUHVSRQHQW७DOV७
H[HUFLFLV७௹௺ఀ௶௹௺ఁ७

$OyOHJDFLµ७Q¼Pఈ७ఁ७
3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७७
௺७

७

७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७6HUYHL७GH७6DOXW७GH७OHV७,OOHV७%DOHDUV७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७
७
ఁ௷७([HFXFLµ७GHO७FRQWUDFWH७
७

3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७
७
D'acord amb el punt E i el 32 del PCAP de l'expedient núm. 3, el termini de
garantia és de 12 mesos des de la firma de l'acta de recepció final, sense prejudici
del termini mínim legal establert pel cas de les llicències des del moment de
l'entrega. A la data de fiscalització de l'expedient, el termini de devolució de la
garantia ha finalitzat i no consta en l'expedient la documentació acreditativa de la
seva devolució.
En l'expedient núm. 3, no consta la facturació, ni la justificació del pagament,
relatives al subministrament adjudicat per un import de 71 milers d'euros, amb
càrrec al capítol 6 del pressupost de l'exercici 2017.
No consta la documentació relativa a l'acta de recepció final de l'expedient núm. 3,
ni a la liquidació del contracte (art. 222 del TRLCSP).
ůϮϲйĚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŶůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĚĞůĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐĚĞůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚŶƷŵ͘ϯ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĂůƐƐĞƌǀĞŝƐƉƌĞƐƚĂƚƐĚƵƌĂŶƚůΖĞǆĞƌĐŝĐŝϮϬϭϴ͕ƐƵƉĞƌĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞϯϬĚŝĞƐĚĞƐ
ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůĂĨĂĐƚƵƌĂ͘ΖĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞůϮϭйĚĞůĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐƐΖŚĂƉĂŐĂƚĨŽƌĂĚĞ
ƚĞƌŵŝŶŝ;Ăƌƚ͘ϮϭϲĚĞůdZ>^WͿ͘७

AL·LEGACIONS

७
7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
(O७௹७GH७QRYLHPEUH७GH७௹௺ఁ७HV७YD७IRUPDOLW]DU७OD७SU´UURJD७GHO७FRQWUDFWH௵७TXH७YD७
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-"no consta que l'òrgan de contractacióhagicomprovat que l'adjudicataricompleix
les condicionsespecialsd'execuciódefinides en el PCAP com a essencials a l'efecte
de l'art. 211.1.f de la LCSP, o l'art. 223.f del TRLCSP".
-En els expedients núm. 9 i 10 es paguen diverses factures amb superació del
termini màxim de 30 dies des de la seva conformació d'acord amb el que estableix
l'article 216 del TRLCSP, per uns imports de 628 milers d'euros i de 149 milers
d'euros, respectivament.
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AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

127

Nom de l’entitat: Servei de Salut

Apartat de l’índex de l’informe:
8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Tercera modificació del contracte de concessió d’obra pública, conservació i
explotació de l’Hospital Universitari Son Espases que té per objecte la modificació
de la gestió de l’aparcament del recinte per tal que sigui gratuït i la recuperació
del personal estatutari transferit a la Concessionària HUSE

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Quant a l'expedient núm. 11, en data 12 de juny de 2020, el director general del
Servei de Salut dicta una resolució mitjançant la qual es reclama a la societat
concessionària una compensació a favor del Servei de Salut corresponent als anys
2010-2018, meritada en virtut de l’ampliació de zones complementàries que preveu
la primera modificació del contracte. Aquesta suposa un import total de 5.514
milers d’euros, i es correspon amb la suma d’un cànon addicional fix de 2.000
milers d’euros, un cànon variable per aparcaments de 2.217 milers d’euros i un
altre cànon variable per àrees comercials de 1.297 milers d’euros. No consta
tramesa l’acceptació de la societat concessionària d’aquests conceptes, ni tampoc
informació sobre eventuals accions judicials que aquesta o el Servei de Salut hagi
pogut iniciar.
En data 18 de març de 2019, el Servei de Salut realitza en període voluntari el
pagament de les quotes d’IVA meritat en relació amb el cost del personal
estatutari, per un import total de 2.914 milers d’euros i, mitjançant la Resolució de
28 d’octubre de 2019 del director general del Servei de Salut, s’aprova la
repercussió a la societat concessionària de la part proporcional.
Per la seva banda, la societat concessionària, que amb anterioritat havia rebut, així
mateix, diverses liquidacions per IVA en relació amb la mateixa operació de cessió
de personal, va interposar dos recursos contenciosos administratius en 2017 per
reclamar al Servei de Salut que acceptàs la repercussió en factura d’un import total
de 5.663 milers d’euros

AL·LEGACIONS

Text de l’al·legació:

•

En data 31 de juliol de 2020 la societat concessionària va interposar recurs
contenciós PO 112/20 contra la Resolució del DG de reclamació de 5.513.818,24
euros pels canons fixos i variables per compensació de noves zones comercials i
d'aparcament. Encara no ha recaigut Sentència i no s'ha executat la Resolució en
espera d'aquesta.

•

D'altra banda la societat concessionària va sol·licitar el reconeixement d'un
deute de 2.558.275,68 corresponent als ingressos de tercers entre l'inici de
l'explotació de l'hospital fins l'inici d'activitat del pàrking, l'1 de setembre de 2012
i la quantitat de 278.821,73 euros en concepte de cànon variable del pàrquing de
personal generat fins l' 1 de gener de 2021. Davant la desestimació presumpte de
la seva reclamació van interposar un recurs contenciós PO 77/2020. Encara no hi
ha sentencia

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 22 de juliol de 2021
Càrrec: Subdirector d’infraestructures i Serveis Generals
Nom i llinatges: Yago Gómez Pérez

Per absència, art. 27 del Decret 63/2019, de 2 d’agost.
La Directora d’Àrea de Coordinació Administrativa.
Firmado digitalmente
MARIA DEL
MAR ROSSELLO ROSSELLO AMENGUAL
AMENGUAL - - DNI 43110767G
Fecha: 2021.07.23
DNI 43110767G 13:31:10 +02'00'

Mar Rosselló Amengual.
por MARIA DEL MAR
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exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

127

Nom de l’entitat: Servei de Salut

Apartat de l’índex de l’informe:
8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Tercera modificació del contracte de concessió d’obra pública, conservació i
explotació de l’Hospital Universitari Son Espases que té per objecte la modificació
de la gestió de l’aparcament del recinte per tal que sigui gratuït i la recuperació
del personal estatutari transferit a la Concessionària HUSE

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Quant a l'expedient núm. 11, en data 12 de juny de 2020, el director general del
Servei de Salut dicta una resolució mitjançant la qual es reclama a la societat
concessionària una compensació a favor del Servei de Salut corresponent als anys
2010-2018, meritada en virtut de l’ampliació de zones complementàries que preveu
la primera modificació del contracte. Aquesta suposa un import total de 5.514
milers d’euros, i es correspon amb la suma d’un cànon addicional fix de 2.000
milers d’euros, un cànon variable per aparcaments de 2.217 milers d’euros i un
altre cànon variable per àrees comercials de 1.297 milers d’euros. No consta
tramesa l’acceptació de la societat concessionària d’aquests conceptes, ni tampoc
informació sobre eventuals accions judicials que aquesta o el Servei de Salut hagi
pogut iniciar.
En data 18 de març de 2019, el Servei de Salut realitza en període voluntari el
pagament de les quotes d’IVA meritat en relació amb el cost del personal
estatutari, per un import total de 2.914 milers d’euros i, mitjançant la Resolució de
28 d’octubre de 2019 del director general del Servei de Salut, s’aprova la
repercussió a la societat concessionària de la part proporcional.
Per la seva banda, la societat concessionària, que amb anterioritat havia rebut, així
mateix, diverses liquidacions per IVA en relació amb la mateixa operació de cessió
de personal, va interposar dos recursos contenciosos administratius en 2017 per
reclamar al Servei de Salut que acceptàs la repercussió en factura d’un import total
de 5.663 milers d’euros

AL·LEGACIONS

Text de l’al·legació:

• En data 31 de juliol de

2020 la societat concessionària va interposar recurs
contenciós PO 112/20 contra la Resolució del DG de reclamació de 5.513.818,24
euros pels canons fixos i variables per compensació de noves zones comercials i
d'aparcament. Encara no ha recaigut Sentència i no s'ha executat la Resolució en
espera d'aquesta.

• D'altra banda la societat concessionària va sol·licitar el reconeixement d'un

deute de 2.558.275,68 corresponent als ingressos de tercers entre l'inici de
l'explotació de l'hospital fins l'inici d'activitat del pàrking, l'1 de setembre de 2012
i la quantitat de 278.821,73 euros en concepte de cànon variable del pàrquing de
personal generat fins l' 1 de gener de 2021. Davant la desestimació presumpte de
la seva reclamació van interposar un recurs contenciós PO 77/2020. Encara no hi
ha sentencia

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

RECURS PO 112/20
RECURS PO 77/20

Datació: 22 de juliol de 2021
Càrrec: Subdirector d’infraestructures i Serveis Generals
Nom i llinatges: Yago Gómez Pérez

Per absència, art. 27 del Decret 63/2019, de 2 d’agost.
La Directora d’Àrea de Coordinació Administrativa.
Mar Rosselló Amengual.
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En els expedients núm. 1 i 2 la publicació de l'adjudicació en la PLACSP s'ha fet
fora del termini establert en l'art. 20.2 del Decret 3/2016.
En l'expedient núm. 2, l'import d'adjudicació amb l'IVA inclòs que figura publicat en
la PLACSP és de 17 milers d'euros, quan, segons l'informe d'aprovació de
l'expedient, d'autorització i disposició de la despesa, figura un import de 18 milers
d'euros.७
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AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: 8 HUSE

Al·legació núm.:

Pagina de !'informe:

1
129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de !'informe:
B.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'al· legació:

En l'expedient núm. 8, no queden prou justificats /'objecte i les necessitats que
s 'han de satisfer amb l'execució del contracte. D'altra banda, /'informe que
justifica la necessitat estab/eix un pressupost de 49.999 euros (sense !VA), aixo
no obstant en l'expedient no hi ha cap prava de com s 'ha calculat aquest
import. No consta cap pressupost en l'expedient..
Text de l'al·legació:

El objeto y las necesidades satisfechas vienen descritas y justificadas en la
documentación anexa. Se adjuntan ordenes de trabajo, presupuestos y
facturas que suman en total 49.999 euros

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1. Se adjuntan ordenes de Trabajo, presupuestos y facturas.
Datació: Palma, 05 de juliol de 2021

SUBDIRECTORA Di CiESTIÓ
15mm~ T•r4a 8íltlj1o11ft1ild1t1

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: 4 HUSE, 5 HUSE, 7 HUSE i
SHUSE

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:

2

129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de l'informe:

B.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Para.graf contra el qual presentau l'al·legació:
En e/s expedients núm. 4, 5, 7 i 8 la publicació de l'adjudicació en la PLACSP
s'ha fet tora del termini estab/ert en /'art. 20.2 del Decret 3/2016. I pe/ que fa a
l'expedient núm. 4, s'ha publicat en la PLACSP tora del termini legal.

Text de l'al·legació:
El artículo 20.2 del Decreto 3/2016 establece el plazo de 1 mes desde la
formalización del contrato para comunicar los datos del mismo a la Junta
Consultiva.
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre- Ley de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno introdujo la obligación de publicar los
contratos menores "La publicación de la información relativa a los contratos
menores podrá realizarse trimestralmente". En el mismo sentido se regula la
publicidad de los contratos en la nueva Ley 9/17 de Contratos del Sector
Público art 63.4 "La publicación de la información de los contratos menores
deberá realizarse al menos trimestralmente".
En el 4 HUSE efectivamente se produjo un retraso en los plazos puesto que, en
aquellos momentos, se enviaba el contrato al proveedor por correo ordinario y
éste tardó varios meses en enviarlo firmado. Actualmente, la Junta Consultiva
nos solicita únicamente la resolución de adjudicación lo que permite agilizar el
proceso y publicar en plazo.
En el 5 HUSE se formaliza el contrato el 6/07/17 y se envía a la Junta
consultiva el 24/07/17 (dentro del plazo 1 mes). Por otra parte, el 27/09/17 se
publica en la PLACSP (dentro del trimestre).
En el 7 HUSE se formaliza el contrato el 13/03/17 y se envía a la Junta
consultiva el 11/04/17 (se excede de 1 día del plazo 1 mes). Por otra parte, el
11/04/17 se publica en la PLACSP (dentro del trimestre).
En el 8 HUSE la fecha de resolución es del 6/03/18 y se envía a la Junta
consultiva el 9/04/18 (se excede de 3 días del plazo 1 mes). Por otra parte, el

AL· LEGACIONS

9/04/18 se publica en la PLACSP (dentro del trimestre).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Se adjuntan contratos y anuncios en la plataforma de los expdientes.
Datació: Palma, 05 de juliol de 2021

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: 1 HUSE, 2 HUSE, 4 HUSE, 6
HUSE i 7 HUSE

Al·legació núm.:

Pagina de !'informe:

3

129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de !'informe:
B.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
En les factures no e/ectróniques deis expedíents núm. 1, 2, 4, 6 i 7, encara que
hi figura el segell del registre d'entrada a /'Hospital, no hí consta la signatura del
funcionari que les rep (article 72 del RGLCAP).
Text de l'al-legació:
S'han revisat les factures no electroniques i tot i que constava el segell del
registre d'entrada a !'Hospital mancava la firma del funcionari. Hem procedit a
l'emplenament tal com indica l'article 72 del RGLCAP.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Aportem les factures signades.
Datació: Palma, 05 de juliol de 2021

SUBDIRECTORA DE CiEST!ó
__ Emma ie~s Benji,un-.d•

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: 3 HUSE i 9 HUSE

Al·legació núm.:
Pagina de !'informe:

4
129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de !'informe:

8.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'al·legació:

En els expedients núm. 3 i 9, els informes de conformitat amb la valoració no
tenen data (lnstrucció 3/2006).
Text de l'al-legació:

S'han revisat els informes de conformitat de les factures i efectivamente la data
de conformitat quant a quantitat i preus no consta sobre !'informe tot i aixo
aquesta data consta a la consola de factures al camp Fec.anot.conf.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1. Aportem informes de conformitat.
Datació: Palma, 05 de juliol de 2021

SUBDIRECTORA DE CiESTIÓ
É.mma Terds 8ti,ju!M'la
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Nom de !'informe: 5 HUSE

Al-legació núm.:
Pagina de !'informe:

5

129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de !'informe:
B.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'al·legació:

En l'expedient núm. 5, la factura de 27 d'octubre de 2017 no ind;ca quin és el
terminí deis serveis facturats i, a més, la data és posterior a la finalítzaóó del
terminí d'execució del contracte (30 de setembre de 2017), per la cual cosa no
és posible concloure sobre el compliment del termíni d'execució del contracte.
Text de l'al-legació:
Tates les factures es reben amb posterioritat al lliurament del subministrament
de productes i/o a la finalització deis serveis contractats, desconeixent aquest
organisme el moment en que el prove"idor les emet. Aquesta factura es va
emetre el 27 d'octubre de 2017, posteriorment a la finalització del contracte.
A !'informe de conformitat de la factura la persona que signa manifesta la seva
conformitat amb la valoració (quantiat i preus) així com amb l'execució del
contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Aportem contracte, informe conformitat, OP i factura de l'expedient
Data: Palma, 05 de juliol de 2021

Nom i llinatges·

SUBDIRECTORA DE CESTIÓ
Emma Ter6i Bcnjurneda
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Nom de !'informe: 8 HUSE

Al-legació núm.:
Pagina de
!'informe:

6

129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de !'informe:

B.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)

Paragraf contra el qual presentau l1al-legació:

En /'expedient núm. 8, e/s conceptes que surten en les factures no queden
prou definits. D'acord amb l'objecte del contrae/e i deis conceptes indicats en
les factures, no és possible conc/oure si les factures són activables i, en
conseqüencia, si s'han imputat correctament al capítol 6. En aquest mateix
expedient, no consta /'informe de comprovació que indiqui les dades de la
realització de la prestació, d'acord amb el punt 2.c de la lnstrucció 1/2010 de
fa fntervenció General.
Text de l'al-legació:

La factura electrónica no permite al proveedor incluir mucho detalle, aunque si
que permite añadir anexos, aun así, en la alegación 1 se detallan y especifican
cada orden de trabajo, comprobada, con su presupuesto detallado y
posteriormente aprobada por el Servicio de Mantenimiento de HUSE.
Así mismo, tanto en los presupuestos como en las órdenes de trabajo emitidas
desde el Servicio de Mantenimiento de HUSE (alegación 1) quedan detallados
los objetos de cada una de las obras realizadas que al tratarse de pequeñas
obras corresponden al capítulo VI.
Por otro lado adjuntamos DILIGENCIA para la constatación de la realización
de la prestación.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

-

Ver documentación aportada en la alegación 1
Diligencia

AL· LEGACIONS

Data: Palma, 05 de juliol de 2021

Carrec: Subdirectora

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: 4 HUSE 1 5 HUSE i 6 HUSE

Al-legació núm.:
Pagina de !'informe:

7
129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de l1 informe:

B.2.2 GERENCIA DE L"HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

En f'expedient núm. 4, 5 i 6, les factures s'han paga! tora del termini fixat en
l'article 216.4 del TRLCSP, i en els expedients núm. 1, 2 7 i 8 se n'hi ha paga!
una par!.
Text de l'al· legació:

Pel que fa a la incidencia "en l'expedient núm. 4,5 i 6 les factures s'han paga!
tora del termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP". Hem procedit segons les
directrius de la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autónoma i només 3
factures de l'expedient núm. 4 i 43 de l'expedient núm. 6 superen el termini fixat
a l'article 216.4 del TRLCSP. Annex /, amb retards entre 2 i 10 dies (veure
exce/1 adjunt).
Pel que fa a la incidencia "..i en e/s expedients núm. 1,2,7 i 8 se n'hi ha pagat
una par!". i fent servir al mateix procediment anterior només 1 factura de
l'expedient núm. 7 i 1 de l'expedient núm 8 superen el termini fixat a l'article
216.4 del TRLCSP. Annex 11, amb retards de 1 i 58 dies respectivament, es
considera, per tant, que son casos puntuals.
En el cas de retard de 58 dies es tracta d'un incident en el que es va haver de
bloquejar el pagament per detecció de detalls mal acabats de la obra, no
detectats previament.
Ni l'lbsalut ni cap de les seves Gerencies disposa de Tresoreria propia, el que
fa que tant els pagaments efectius com la seva verificació documental sigui
competencia de la Tresoreria de la CAIB.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL· LEGACIONS

1. Aportem annexes amb els calculs efectuats deis dies que superen el
termini fixat peral pagament de factures, mitjam,ant la transacció de
SAP Z23_FI_F4CALV_AUTO.
2. Informe Advocacia

Data: Palma, 05 de juliol de 2021

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: 1 HUSE, 2 HUSE, 3 HUSE, 4
HUSE, 5 HUSE, 6 HUSE, 7 HUSE i 9 HUSE

a

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:

129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de l'informe:

8.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9, les diligencies de compliment deis
contractes per fer constar que han estat executats satísfactoriament tenen data
de gener de 2021. /nicialment, no constaven en els expedients, i s'han elabora!
i s'hi ha inc/ós quan l'SCJB en va comunicar les mancances.

Text de l'al·legació:
En el caso de los contratos menores, y según la ley vigente en expediente de
contratación sólo exigirá (art. 111 TRLCSP) la aprobación del gasto y la factura
correspondiente con sus requisitos legales.
La conformidad de la factura se refiere a que el servicio, obra o suministro se
ha realizado de conformidad con las condiciones del encargo realizado. La
conformidad equivale a la recepción material de los trabajos, suministros u
obras.
Así resulta de la regulación reglamentaria prevista en el artículo 72 del vigente
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a cuyo tenor:

«1. En los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual
la factura pertinente, que deberá contener los datos y requisitos establecidos
en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el
deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales (la referencia actual sería al Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación).
En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
b) Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio del expedidor.

AL· LEGACIONS

c) rgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del
número de identificación fiscal.
d) Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya
destinado.
e) Precio del contrato.
f) Lugar y fecha de su emisión.
g) Firma del funcionario que acredite la recepción.

2. Se deberá expedir y entregar factura por las certificaciones de obra o los
abonos a cuenta que se tramiten con anterioridad al cumplimiento total del con
trato. En estos casos, se hará indicación expresa de esta circunstancia en las
facturas correspondientes.
3. Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores ._:¡quellos
suministros o servicios cuya prestación se acredite en el tráfico comercial por el
correspondiente comprobante o recibo, en el que ha de constar al menos la
identidad de la empresa que lo emite, el objeto de la prestación, la fecha, el
importe y la conformidad del servicio competente con la prestación recibida.

4. ( ... ).».
En el caso de los procedimientos menores referidos, no era necesario hacer
una diligencia de cumplimiento puesto que la preceptiva recepción de la
prestación, consistente en la firma del funcionario acredita la conformidad en la
propia factura.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.- Se adjunta informe 10/13 Junta Consultiva Contratación
Administrativa
Data: Palma, 05 de julio! de 2021

<;¡ IRDIRECTO RA l)f C.FS,TIQ

Emma Teres Benjumeda

AL· LEGACIONS

------------- -

Nom de !'informe: 1 HUSE, 2 HUSE, 4 HUSE, 5 Al-legació núm.:
HUSE, 6 HUSE
Pagina de !'informe:

9
129

Nom de l'entitat: GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Apartat de l'índex de !'informa:

B.2.2 GERENCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(HUSE)
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

Pe/ que fa als expedients núm. 1, 2, 4, 5 i 6, s'han detectat a/tres contractes
amb objectes coincidents. S'hi aprecien indicis de fraccionament, ates que hi
concorren les circumstancies següents: contractació independent de diversos
elements d'una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador de sis
mesos abans de l'inici de la prestació a sis mesos després de la seva
conclusió, i ultrapassant l'imporl previst en J'arlicle 138.3 del TRLCSP
(lnstrucció 1/2010). En conseqüencia, el procediment utilitzat no ha estat el
correcte.
Text de l1 al-legació:
En particular, los expedientes 1 y 6 HUSE se corresponde con contrataciones
puntuales mientras se procedía a la licitación y adjudicación del nuevo contrato
SSCC 381/18 PA Contrato de arrendamiento sin opción a compra (renting) de
equipamiento y prestación de servicios para el fotocopiado, impresión,
escaneado y fax del Hospital Universitario de Son Espases. (Adjuntamos
documentación del expediente SSCC 381/18 PA)
Los trabajos de albañilería y pintura (2 y 4 HUSE) también se deben a
necesidades distintas y puntuales. Actualmente se ha licitado y está pendiente
de adjudicación el concurso SSCC 104/21 PA Servicio de mantenimiento de
edificios, sus zonas ajardinadas, mobiliario, e instalaciones del Sector Ponent
que cubrirá todas estas necesidades. (Adjuntamos documentación del
expediente SSCC 104/21 PA)
En cuanto al 5 HUSE se ha creado una unidad de codificación central de
lbsalut lo que actualmente evita la necesidad de hacer contrataciones externas.

AL· LEGACIONS

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

Documentación expediente SSCC 381/18 PA
Documentación expediente SSCC 104/21 PA

Data: Palma, 05 de juliol de 2021

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

11
130

Nom de l’entitat: GERÈNCIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I
FORMENTERA (ASEF)
Apartat de l’índex de l’informe: B.2.3
Servei de manteniment de fotocopiadores i faxos Canon de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 2, 1 de les 11 factures s'ha pagat fora del termini establert en
l'article 198.4 de la LCSP.

Text de l’al·legació:
En l'expedient núm.2 existeixen 12 factures. Totes elles estan conformades i pagades
dins dels terminis establerts a l'article 198.4 de la LCSP.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Adjuntem còpia de factures i informes de conformitat de les mateixes, (Documents
1 a 24). Adjuntem així mateix justificant de data de pagament obtingut de
SAP.(document nº 25)

Datació: : Eivissa, 07 de Juliol

Càrrec:

de 2021

Director de gestió

Nom i llinatges: Héctor Martín Bergua
MARTIN
BERGUA
HECTOR 20214171T

Firmado
digitalmente por
MARTIN BERGUA
HECTOR - 20214171T
Fecha: 2021.07.07
16:57:04 +02'00'
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat: GERÈNCIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I
FORMENTERA (ASEF)
Apartat de l’índex de l’informe: B.2.3
Servei d'assistència quirúrgica d'emergència per a pacients pel tancament dels
quiròfans de l'Hospital Can Misses.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

“En l'expedient núm. 3, 16 de les 17 factures s'hi ha pagat.”

Text de l’al·legació:

l'expedient num.3 consta de 17 factures totes elles s'han pagat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Adjuntem justificant de data de pagament obtingut de SAP.(document nº. 26)

Datació: : Eivissa, 07 de Juliol
Càrrec:

de 2021

Director de gestió

Nom i llinatges: Héctor Martín Bergua

MARTIN Firmado
digitalmente por
BERGUA
BERGUA MARTIN
HECTOR HECTOR - 20214171T
2021.07.07
20214171T Fecha:
17:00:15 +02'00'

3
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

3
130

Nom de l’entitat: GERÈNCIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA
(ASEF)
Apartat de l’índex de l’informe: B.2.3
Servei d'assistència quirúrgica d'emergència per a pacients pel tancament dels quiròfans
de l'Hospital Can Misses.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

“En l'expedient núm. 3, 16 de les 17 factures s'hi ha pagat.”

Nº Fra.
16534

27.06.201

1.002,6

06/07/2018

28/08/2018

-53

16535

27.06.201

1.068,4

06/07/2018

28/08/2018

-53

16536

27.06.201

2.628,1

06/07/2018

28/08/2018

-53

16540

27.06.201

2.262,48

06/07/2018

28/08/2018

-53

16542

27.06.201

654,79

06/07/2018

28/08/2018

-53

16544

27.06.201

1.227,96

06/07/2018

28/08/2018

-53

16545

27.06.201

759,20

06/07/2018

28/08/2018

-53

16547

27.06.201

1.629,00

06/07/2018

28/08/2018

-53

16608

28.06.201

1.821,88

06/07/2018

28/08/2018

-53

16610

28.06.201

2.665,23

06/07/2018

28/08/2018

-53

16611

28.06.201

4.183,37

06/07/2018

28/08/2018

-53

16612

28.06.201

18.491,90

06/07/2018

28/08/2018

-53

2593

30.06.201

2.610,74

06/07/2018

28/08/2018

-53

2598

30.06.201

2.014,86

06/07/2018

28/08/2018

-53

2601

30.06.201

2.593,90

06/07/2018

28/08/2018

-53

Codi segur de verificació: MTQ2ODI0fNL2NYFjpriXqp9h5hTMf20e00mEMbV-5PjKj_k=

Fecha Pago

Dias entre
FACE y
Pago

Validació: https://valida.ssib.es/?authcode=MTQ2ODI0fNL2NYFjpriXqp9h5hTMf20e00mEMbV-5PjKj_k=

Importe
Factura

Fecha
Recepción
Factura FACE

Fecha
Factura

Document signat electrònicament per:

L'expedient num.3 consta de 17 factures totes elles s'han pagat abans de 60 dies, es a dir,
dins del termini establert per la llei. Detall amb les factures, la data d'entrada en FACE, la
data de pagament i els dies transcorreguts entre tots dos:

Susana Arriero Bermudez a data 22-07-2021 14:02:18 CEST.

Text de l’al·legació:
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2602

30.06.201

6.332,81

06/07/2018

28/08/2018

-53

21612

13.08.201

7.983,59

13/08/2018

28/08/2018

-15

59.931,02

~

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

Adjuntem justificant de data de pagament obtingut de SAP.(document nº. 26)
Datació: : Eivissa, 22 de Juliol de 2021
Càrrec:

Subdirector de gestió

Codi segur de verificació: MTQ2ODI0fNL2NYFjpriXqp9h5hTMf20e00mEMbV-5PjKj_k=

Validació: https://valida.ssib.es/?authcode=MTQ2ODI0fNL2NYFjpriXqp9h5hTMf20e00mEMbV-5PjKj_k=

Document signat electrònicament per:

Susana Arriero Bermudez a data 22-07-2021 14:02:18 CEST.

Nom i llinatges: Susana Arriero Bermúdez
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

2
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Nom de l’entitat: GERÈNCIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I
FORMENTERA (ASEF)
Apartat de l’índex de l’informe: B.2.3
Servei d'assistència quirúrgica d'emergència per a pacients pel tancament
dels quiròfans de l'Hospital Can Misses.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
“D'altra banda, en l'expedient núm. 2, 8 dels 11 informes de conformitat de
les factures no tenen data, per la qual cosa l'SCIB no pot saber si
aquestes 8 factures s'han pagat en el termini fixat en l'article 198.4 de la
LCSP”

Text de l’al·legació:
Todas las factures tienen la fecha indicada en el informe de conformidad.
La fecha de conformidad y la del documento OP, son coincidentes, por
eso solamente figura una vez.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Adjuntem còpia informes de conformitat (documents 27,28,29 i 30).
Es pot comprovar en la resta de documents (2,4,6,8,10,12,14,16 de
l'al·legació 1.)

Datació: : Eivissa, 07 de Juliol
Càrrec:

de 2021

Director de gestió

Nom i llinatges: Héctor Martín Bergua
Firmado
MARTIN
digitalmente por
BERGUA
MARTIN BERGUA
HECTOR - 20214171T
HECTOR Fecha: 2021.07.07
20214171T 16:59:12 +02'00'
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 4

3334

Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Apartat de l’índex de l’informe: B.2.3.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

La prestació objecte del contracte de l'expedient núm. 2 és de caràcter
recurrent, així d'any en any el Servei de Salut contracta el mateix servei amb el
mateix creditor. Per tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament, atès que hi
concorren les circumstàncies següents: contractació independent de diversos
elements d'una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador de sis
mesos abans de l'inici de la prestació a sis mesos després de la seva conclusió, i
ultrapassant l'import del contracte menor. Per tant, el procediment utilitzat per
tramitar l'expedient esmentat no ha estat el correcte i no es justifica l'adjudicació
directa del contracte com a menor, en funció del seu valor estimat, calculat
conforme a les regles de l'article 101 de la LCSP.
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Text de l’al·legació:
El dia 14 de desembre de 2018 es va signar el contracte menor ECMSE
2018/24607 per al manteniment de faxos i fotocopiadores Canon de l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera. Aquest expedient es va tramitar per tramitació
anticipada per al període comprès de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.
Tot i que per l’exercici 2018 també es va signar un contracte menor el ECMSE
2017/23557 amb el mateix objecte, no es va considerar convenient iniciar un
expedient obert per al manteniment de faxos i fotocopiadores Canon pels
següents motius:
1- La major part de les fotocopiadores Canon de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera tenien una antiguitat de 10 a 13 anys i els menys antics de 6
a 8 anys. En aquests casos moltes vegades els equips no tenen possible
reparació perquè no existeixen recanvis i cal donar-los de baixa.
2- Els faxos són cada vegada menys utilitzats perquè el seu ús es va
substituir per altres medis electrònics. Es donen de baixa a mesura que
es trenquen o es deixen d'utilitzar.
3- Per aquests motius la direcció de gestió va determinar que era més
convenient iniciar els tràmits d’un expedient obert d’arrendament i
manteniment de fotocopiadores per renovar i dotar de noves
fotocopiadores a tota l’Àrea de Salut.
4- La configuració de l’objecte del contracte (determinar si era més
convenient la compra o l’arrendament dels equips) així com la redacció
dels plecs d’aquest expedient obert es varen iniciar durant el 2019, però
a causa de la seva complexitat l’inici de l’expedient es va demorar fins al
2020.
5- L’expedient ECASE 2020/25495 d’arrendament sense opció a compra
dels equips de còpies i impressió de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera es va adjudicar el 13 de gener de 2021 i estarà vigent fins al
2026.
6- En el 2020 no es va signar ningú altre contracte menor per al
manteniment de faxos i fotocopiadores Canon i per al 2021 el servei està
cobert amb l’adjudicació de l’expedient d’arrendament i manteniment
mitjançant el qual s’han renovat les fotocopiadores de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Ordre d’inici de l’expedient ECASE 2020/25495 d’arrendament sense
opció a compra dels equips de còpies i impressió de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera.
2. Contracte signat de l’expedient ECASE 2020/25495.
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Datació: Eivissa, 5 de juliol de 2021
Càrrec: Director de gestió
Firmado
MARTIN
digitalmente por
BERGUA
MARTIN BERGUA
HECTOR - 20214171T
HECTOR Fecha: 2021.07.07
20214171T 17:01:16 +02'00'
Nom i llinatges: Héctor Martín Bergua

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

L'expedient núm. 1 s'ha tramitat com un expedient d'obra, quan, en realitat, es
tracta de petites reparacions d'obra que s'haurien d'haver considerat un servei
(art. 10 i Annex II del TRLCSP).

Text de l’al·legació:

L'expedient núm. 1 té per objecte: Petites reparacions d'obra en els Centres de
Salut d'Atenció Primària de Mallorca

De conformitat amb l’objecte de l’expedient no es pot considerar un contracte
de serveis pels motius que s’exposen a continuació:

L’article 10 del TRLCSP estableix que són contractes de servei aquells l'objecte del
qual són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o
dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un subministrament.
A l'efecte d'aplicació d'aquesta Llei, els contractes de serveis es divideixen en les
categories enumerades en l'Annex II .

Si bé en l’annex II fa referència a serveis de manteniment i reparació, es refereix a
vehicles, mobiliari, equips o instruments, entre d’altres (vegeu el número de
referència CPV De 50100000-6 a 50884000-5 (excepte de 50310000-1 a 50324200-4
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y 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i de 51000000-9 a 51900000-1.
); no es refereix en cap cas a petites reparacions d’obra en immobles (edificis o
construccions):

nicio

MfiifE

_icitaciones

CONTRATACIÓ N
OO. SECTOR PlflUCO

Perfil del contractant

Cerca

Empresas

Organismos Públicos

Verificar CSV

Información

Contacto

Cercador

Detall

RESULTATS DE LA CERCA
l1l

LJ 50100000-Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo.

EB

t.J 50200000-Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados re!aclonados con aeronaves, vías férreas, carreteras y la marina.

111 ( ] 50300000-Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.
IE

lJ 50400000-Servicios de reparación y m antenimiento de equipo mé dico y de precisión.

EEI ~ 50500000-Servicios de reparación

y m antenimiento de bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos y maquinaria.
y m antenimiento de materiales de seguridad y defensa.

1B

ü
U

Él

L3, sosooooo-servicios varios de reparación y m antenimiento.

lll

50600000-Servicio s de reparación

50700000-Servicio s de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.

· Ú

50810000-Servicios de reparación de j oyería.

S (3, sos20000-servicios de reparación de artículos personales de cuero.

· (J 50821000-Servicios de reparación de botas.

· D 50822000-Servicios de reparación de zapatos.
L:} 50830000-Servicios de reparación de ropa y t ej idos.

8 G:,, 50840000-Servicios de reparación y mantenimiento de armas y sistemas de armas.

· CJ 50841000-Servicios de reparación y m antenimient o de armas.

• lJ 50942000-Servicios de reparación y m antenim iento de sfatemas de armas.
lJ 50850000-Servicios de reparación y m antenimiento de mobiliario.
lJ 50860000-Servicios de reparación y mantenimiento de instrumentos musicales.

lJ 50870000-Servícios de reparación y mantenimiento de equipos de terrenos de j uegos.
8 '2, 50880000-Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de hostelería y restaurante.

D 50881000-Servicios de reparación y mantenimiento de equipo de hostelería.
D 50882000- Servicios de reparación y m antenimiento de equipo de restaurante.
D 50883000· Servicios de reparación y m antenimiento de equipo de catering.
LJ 50884 000-Servicios de reparación y mantenimiento de equipo de camping.

Consideram que l’objecte de l’expedient (petites reparacions d'obra en els
Centres de Salut d'Atenció Primària de Mallorca) no encaixa en el supòsit de fet
de l’article 10 del TRLCSP ni en l’annex II, i per tant, no es pot tractar com un
servei.

Respecte el contracte d’obres:

L’article 6 del TRLCSP estableix que: són contractes d'obres aquells que tenen per
objecte la realització d'una obra o l'execució d'algun dels treballs enumerats
en l'Annex I o la realització per qualsevol mitjà d'una obra que respongui a les
necessitats especificades per l'entitat del sector públic contractant. A més
d'aquestes prestacions, el contracte podrà comprendre, en el seu cas, la redacció
del corresponent projecte.

Per «obra» s’entendrà el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o
d'enginyeria civil, destinat a complir per sí mateix una funció econòmica o tècnica,
que tengui por objecte un bé immoble.
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L’Annex I (activitats a què es refereix l’apartat 1 de l’article 6 TRLCSP) inclou
activitats destinades a conservar l’edifici; com ara revestiment de parets,
cobertes, instal·lacions, fontaneria, pintura... (CPV 45...0000).

Cal dir que del resultat de l’execució de les activitats enumerades en l’annex I, no
s’obté un resultat diferent d’una obra. A més, l’article 122 TRLCSP estableix una
classificació de les obres, segons l’objecte i la naturalesa, entre les quals comprèn
obres de reparació simple.

L’arpartat 4 de l’article 122 TRLCSP defineix que es consideren obres de
reparació les necessàries per esmenar un menyscabament produït en un bé
immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan afecten fonamentalment
l’estructura resistent tenen la qualificació de gran reparació i, en cas contrari, de
reparació simple.

Aquest expedient tracta d’obra de paleta (canviar rajoles rompudes, col·locar
pladur, posar guix...) efectuada en diferents centres amb motiu de petites
reparacions no essencials (o accidentals) caracteritzades per la senzillesa tècnica,
escassa entitat constructiva i econòmica que no precisa de projecte signat ni d’un
pressupost elevat. La despesa s’imputa en l’article 21 com a despesa de
manteniment i conservació d’infraestructura, edificis i locals.

Per tot l’exposat, per a petites reparacions d'obra en diferents immobles
d’Atenció Primària de Mallorca, i conforme l’article 6 en relació amb l’article 122,
es pot concloure que l’expedient s’ha tramitat correctament com a obra.
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Serveis Generals

Nom i llinatges: F. Javier Clavero Gomila

Firmado por FRANCISCO JAVIER
CLAVERO GOMILA - DNI
*****408*, director de Gestión
y SSGG, el día 12/07/2021,
con un certificado emitido por
SIA SUB01
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

L'expedient núm. 2 també s'ha tramitat com a obra, quan es tracta d'un
subministrament.
En l'expedient núm. 2, la despesa s'ha imputat al capítol 2, quan es tracta d'una
inversió que hauria d'anar al capítol 6.
En l'expedient núm. 2, l'import de la licitació no es correspon amb cap dels
pressuposts dels quatre licitadors que varen presentar ofertes.
Text de l’al·legació:

131
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L'expedient núm. 2 té per objecte: Obres per al canvi de finestrals i vidrieres en el
Centre de Salut del Rafal Nou
De conformitat amb l’objecte de l’expedient no es pot considerar un contracte de
subministrament pels motius que s’exposen a continuació:

L’article 9.1 de la TRLCSP estableix que són contractes de subministrament els
que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer, o l'arrendament, amb o
sense opció de compra, de productes o béns mobles.

La RAE defineix béns mobles com a béns que, per oposició als immobles, es
caracteritzen per la seva mobilitat i possibilitat de translació, i uns certs drets als
quals les lleis atorguen aquesta condició.
Si bé, segons el tercer paràgraf de l’article 9 TRLCS en tot cas, es consideraran
contractes de subministrament els següents:
a) Aquells en els quals l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de
manera successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb
exactitud al temps de celebrar el contracte, per estar subordinades els lliuraments a
les necessitats de l'adquirent. (...)
b) Els que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i
programes, i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, a excepció dels contractes
d'adquisició de programes d'ordinador desenvolupats a mesura, que es
consideraran contractes de serveis.
c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per
l'empresari hagin de ser elaborades conformement a característiques peculiars
fixades prèviament per l'entitat contractant, encara que aquesta s'obligui a aportar,
totalment o parcialment, els materials precisos.
L’objecte de l’expedient (canvi de finestres en el centre de salud Rafal Nou) no
encaixa en cap dels supòsit de fet de l’article 9 del TRLCSP, i no es pot tractar d'un
subministrament.
Respecte el contracte d’obres, l’article 6 del TRLCSP estableix:
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1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una
obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades
especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas
prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del
correspondiente proyecto.

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción
o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o
técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
La RAE defineix béns immobles com a: terres, edificis, camins, construccions i
mines, juntament amb els adorns o artefactes incorporats, així com els drets als
quals atribueix la llei aquesta consideració.
En l’Annex I (activitats a què es refereix l’apartat 1 de l’article 6 TRLCSP) s’inclou la
instal·lació de portes, finestres i marcs, cuines equipades, escales, mobiliari de
treball i similars de fusta o altres materials, que no siguin de producció pròpia (CPV
45420000).
Aquest expedient tracta d’una obra per al canvi de finestrals i vidrieres en un centre
de salut amb motiu de queixes per manca d'estanquitat i aïllament, per la seva
antiguitat. Al no tractar-se d’un pressupost elevat; i atesa la senzillesa tècnica i
escassa entitat constructiva, la despesa s’imputa en l’article 21 com a despesa de
manteniment i conservació d’infraestructura, edificis i locals.
Al no afectar a l’estructura no es va considerar gran reparació o reparació important
que suposàs un increment de la productivitat, capacitat, rendiment, eficiència o
allargament del període de vida útil de la construcció (o edifici).

Per tot l’exposat anteriorment, es pot concloure que l’execució de l’activitat
enumerada en l’annex I per al canvi de finestrals i vidrieres en l’immoble Centre de
Salut del Rafal Nou s’ha tramitat correctament com a obra i es va imputar al capítol
2 correctament.
Pel que fa a l’import de la licitació; vist que es canviaven totes les finestres del
centre de salut del Rafal Nou, es van incloure dues finestres de consulta que no
constaven en el pressupost inicial i les ajudes de paleta addicionals, ascendint el
total a 60.439,50€; i l’execució, per ser menor l'obra de paleta, va ser de 60.360,18€.
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Pressuposts

Nom i llinatges: F. Javier Clavero Gomila

Firmado por FRANCISCO JAVIER
CLAVERO GOMILA - DNI
*****408*, director de
Gestión y SSGG, el día
22/07/2021, con un
certificado emitido por SIA
SUB01
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

En els expedients núm. 1 i 2 la publicació de l'adjudicació en la PLACSP s'ha fet
fora del termini establert en l'art. 20.2 del Decret 3/2016.

Text de l’al·legació:

La unitat de contractació administrativa de la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca va comença en el 2018 i per falta de personal no es va poder fer la
publicació dels expedients dintre del termini. Si bé, es va publicar al més aviat
possible per complir amb l’obligació de publicació establerta normativament.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Serveis Generals

Nom i llinatges: F. Javier Clavero Gomila

Firmado por FRANCISCO JAVIER
CLAVERO GOMILA - DNI
*****408*, director de Gestión
y SSGG, el día 12/07/2021,
con un certificado emitido por
SIA SUB01
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Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

L'expedient núm. 1,2 i 3 els informes de conformitat amb la valoració i en la recepció
de l’obra o servei dels expedients no tenen data.
Text de l’al·legació:
Es va produir una errada administrativa a l’hora de mecanografiar els informes
esmentats per aquest motiu es va oblidar la data dels mateixos.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Serveis Generals

Nom i llinatges: F. Javier Clavero Gomila

Firmado por FRANCISCO JAVIER
CLAVERO GOMILA - DNI *****408*,
director de Gestión y SSGG, el día
22/07/2021, con un certificado
emitido por SIA SUB01

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

131

Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

L'expedient núm. 1 manca l’informe de conformitat en la valoració i en la recepció de
l’obra associat a la factura núm. 2018/93 per un import de 2 milers d’euros.
Text de l’al·legació:
El procediment que es segueix amb la recepció d’obres en contractes menors es la
firma de la factura per part de l’enginyer. Adjuntem factura signada per l’enginyer.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1. Factura 2018/93.
Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Serveis Generals

Nom i llinatges: F. Javier Clavero Gomila

Firmado por FRANCISCO JAVIER
CLAVERO GOMILA - DNI *****408*,
director de Gestión y SSGG, el
día 22/07/2021, con un
certificado emitido por SIA SUB01

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

131

Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

En l'expedient núm. 3 no s'ha pogut verificar el pagament efectiu de totes les factures.
Per això, l'SCIB no pot saber si les factures s'han pagat en el termini fixat en l'article
216.4 del TRLCSP, respecte als expedients núm. 1 i 2, o en l'article 198.4 de la LCSP,
quant a l'expedient núm. 3.
Text de l’al·legació:
S’adjunta el certificat de pagament dels expedients número 1, 2, i 3.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Consulta SAP dels documents de pagament l’expedient número 1.
2. Consulta SAP dels documents de pagament de l’expedient número 2.
3. Consulta SAP dels documents de pagament de l’expedient número 3.
Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Serveis Generals

Firmado por FRANCISCO JAVIER
Nom i llinatges: F. Javier Clavero GomilaCLAVERO GOMILA - DNI *****408*,

director de Gestión y SSGG, el
día 13/07/2021, con un
certificado emitido por SIA
SUB01

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

131

Nom de l’entitat:
GERENCIA D’ATENCIO PRIMARIA DE MALLORCA
Apartat de l’índex de l’informe:
B. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
B.2 CONTRACTES MENORS
B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Pel que fa als expedients núm. 1 i 3, s'han detectat altres contractes amb objectes
coincidents. S'hi aprecien indicis de fraccionament, atès que hi concorren les
circumstàncies següents: contractació independent de diversos elements d'un
sola unitat operativa, en un espai temporal comptador de sis mesos abans de
l'inici de la prestació a sis mesos després de la seva conclusió, i ultrapassant
l'import del contracte menor (Instrucció 1/2010). En conseqüència, el
procediment utilitzat no ha estat el correcte.

Text de l’al·legació:

A l’efecte de poder al·legar adequadament sobre els indicis de fraccionament;
caldria concretar els objectes dels altres contractes amb objectes coincidents, i
així poder determinar la concurrència de les circumstàncies de fraccionament.

Aquesta Gerència considera unitat funcional cada centre de salut i, quan és
possible, per sector sanitari. Per la qual cosa, l’expedient número 1 i 3 comprenen
dues prestacions diferents per a diverses unitats.

En l’expedient número 1 consta la delimitació de l’objecte al tractar-se d’obra de
paleta (canviar rajoles rompudes, col·locar pladur, posar guix...) efectuada en
diferents centres (unitats) amb motiu de petites reparacions no essencials (o
accidentals) caracteritzades per la senzillesa tècnica, escassa entitat constructiva i

AL·LEGACIONS

econòmica.
L’expedient número 3 Revisions dels sistemes d'extinció i detecció d'incendis i
l'esmena de deficiències, es refereix també una prestació per a diverses unitats o
centres del Sector Ponent.

Aquesta Gerència no aprecia un fraccionament de l’objecte dels contractes, per la
qual cosa, considera que el procediment és correcte. Els dos expedients són
prestacions distintes realitzades en diferents unitats funcionals que no suposen
un fraccionament que vulneri el procediment de contractació.

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

Datació: 12 de juliol de 2021
Càrrec: director de Gestió i Pressuposts

Nom i llinatges: F. Javier Clavero Gomila

Firmado por FRANCISCO
JAVIER CLAVERO GOMILA - DNI
*****408*, director de
Gestión y SSGG, el día
12/07/2021, con un
certificado emitido por SIA
SUB01

AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvenclons i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

·

AHegació núm.:

P.\gina de l'lnforme:

Nom de l'entitat:
Hospital Universitari Son Llatzer
Apartat de· l'índex de l'informe:
B.2.5 GERENCIA DE L'HOSPITAL SON LL.ATZER

Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:
En els expedient núm. 1 i 2 I'import del contracte menor és de 18.000 euros
més IVA, per la qual cosa se supera el límít que estableix I'article 138.3 del
TRLCSP per tramitar els contractes menors.

Text de l'al-legació:
Per· tema pressupostari la intenció era fer el contracte per import maxim per
donar cobertura al major número de reparacions, ja que resulta imprevisible
a principi dany preveure el nombre de reparacions. Per errada es van fer els
contractes per 18.000 euros en lloc de 17.999,99 euros. No obstant en cap deis
dos expedients I' import facturat s,. apropa als llindars establerts per
I'article 138.3 del TRLCSP.
No obstant I' lmport total facturat a cada un deis dos contractes és de 930, 17
de I' expedient LCMSE·2017-20381
2.976,60 € en el cas de
I"' expedient LCMSE-2017-20395

€ en el cas

Índex de la documentació que adjuntau (si esca u):

AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:

Pagina de l'informe:

Nom de l'entitat:
Hospital Universitari Son Llatzer
Apartat de l'índex de l'informe:
B.2.5 GERENCIA DE L'HOSPITAL SON LLATZER

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
Respecte deis expedient núm 1 i 2 consta que s 'han publicat en la
Plataforma de contr~ctació de la CAIB i hi figura que la data d 'aprovació, de
formalització i d 'inici del contracte és l '1de gener de 2017, quan, segons les
resolucions d 'aprovació deis expedients i d 'autorització i disposició de la
despesa, són del 1_0 i 8 de febrer de 2017, respectivament.

Text de l'aHegació:
Els contractes es van preparar per iniciar dia 1 de gener de 2017 pero degut a
la demora de principi d 'any per tancament no es van tr'a mitar els expedients
fins prJncipis de febrer. No obstant I 'import total facturat a cada un deis dos
contractes és de 930,17 € en el cas de 11 'expedient LCMSE-2017•20381 i 2.976,60
€ en el cas de I 'expedient LCMSE-2017-20395

Índex de la _documentaci6 que adjuntau (si escau):
1.

Datació: 9 de juliol de 2021
estió de I' Hospital Son Llatzer

. AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunítat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018
Nom de 1·entitat:

AHegació núm.:
Pagina de l'informe:

,

Hospital Universitari Son Llatzer
Apartat de l'índex de l'informe:
B.2.5 GERENCIA DE L'HOSPITAL SON LLATZER

.

.

Paragraf contra el qual presentau lwal-legació:
En cap deis expedients no conta informe o la diligencia de compliment del
contracte Instrucció 1/2010

Text de l'al-legació:
1

lotes les factures estan signades pel promotor del contracte per autoritzar el
pagament. En cap cas un promotor pot signar una factura sense fer una
verificació material de la prestació tal i com diu la Instrucció 1/2010. No es
dona el vist-i-plau de cap factura que no s"' hagi comprovat per part del
promotor la realització de la prestació contractual i la seva adequació
substancial al contingut del contracte.

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

Datació: 9 de ju iol de 2021

N

AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les

AMegació núm.:

subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Pagina de l'informe:

Nom de l'entitat:
Hospital Unlversitari Son Llatzer
Apartat de l'índex de l'informe:

8.2.5 GERENCIA DE L'HOSPITAL SON LUTZER

· Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:
En I'expedient núm.1 les factures s' han pagat forma del termini establert
en I' article 2146.4 del TRLCSP. En I'expedient núm. 2, 8 de les 10 factures s' hi
ha pagat

Text de l'aHegació:
En el cas d 'ambdós ·expedients, totes les factures s" han comptabilitzat
abans de 30 dies de la data d' introducció de la factura a FACE, un cap
comptabilitzades les factures es trameten a Tresoreria I no és competencia
de I' Hospital Son Llatzer el seu pagament.

index ·de la d~cumentació que adjuntau (si escau):

1. S' adjunta a la segona pagina d 'aquesta aHegació retall de la consola de
SAP on es pot comprovar la data d 'entrada de la factura a FACE i la data de
comptabilltzació.

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

132

Nom de l’entitat:
Hospital de Manacor

Apartat de l’índex de l’informe:
B.2.6 GERÈNCIA DE L’HOSPITAL DE MANACOR (HMAN)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
-

1r: En l’expedient núm 2., no queden justificats els motius pels quals s’ha
seleccionat l’oferta amb el pressupost més alt

-

2n: En l’expedient núm. 1 no consta la publicació del contracte ni a la
Plataforma de la CAIB ni a la PLACSP

-

3r: En l’expedient núm. 1 no consta l’informe o la diligència de
conformitat en la factura (instrucció 1/2010), per la qual cosa l’SCIB no
pot sabier si la factura s’ha pagat en termini fixat en l’article 216.4 del
TRLCSP

-

4t: En l’expedient núm. 2, la factura s’ha pagat fora del termini fixat en
l’article 216.4 del TRLCSP

AL·LEGACIONS

Text de l’al·legació:

-

1r: Tot i que efectivament a l’informe no queda justificat el motiu pel
qual es va seleccionar l’oferta amb el pressupost més alt, sí que hi està a
altres documents que formen part de l’expedient, veure l’informe del cap
de servei de manteniment on explica els motius pel quals s’adjudica a
l’empresa GOET

-

2n: L’adjudicació del contracte menor HMAN 2017 126/17 es va publicar
a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) dia
02/01/2018

-

3r: L’informe de conformitat de la factura corresponent a l’expedient
HMAN CA 126/17 no existeix degut a que es tracta d’una factura de
logística.
L’acreditació de la conformitat de les factures de logística, ve donada pel
circuit logístic. El mòdul de FI de l’aplicació SAP controla que per a
comptabilitzar una factura de logística que hi ha a la consola, l’import
d’aquesta ha de coincidir amb l’import de l’albarà facturat i que
prèviament ha estat donat d’entrada al mòdul de logística de l’aplicació
SAP.
Les firmes del document en el que es relaciona la factura de referència
donen conformitat a tot el procediment.

-

4t: La factura va ser comptabilitzada dia 22/09/17, dins el termini de 30
dies de l’entrada a FACE (23/08/17). Desconeixem quin és el motiu pel
qual Tresoreria, que és qui té les competències de pagament, no ho va
pagar fins dia 17/10/17.

AL·LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe del Cap de Servei de Manteniment argumentant l’adjudicació
del contracte
2. Justificació de la publicació a la PLACSP de l’adjudicació del Contracte
Menor HMAN CM 126/17
3. Document on consten les firmes del responsable de comptabilitat i la
Directora Gerent, que corroboren el tancament del procediment.

Datació: Manacor, 22 de juliol de 2021
Càrrec: Director de Gestió de l’Hospital de Manacor

Nom i llinatges: Francesc Moranta Mulet

Firmado por FRANCISCO
MORANTA MULET - DNI
43004736A el día
22/07/2021 con un
certificado emitido
por SIA SUB01

AL·LEGACIONS

1

Nom de !'informe: Informe provisional deles
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:

Pagina de !'informe:

132

Nom de l'entitat: Gerencia 061

Apartat de l'índex de !'informe: B.2.7.

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:"En l'expedient no consta cap
pressupost i no queda justificat como s'ha calculat el preu del contracte"

Text de l'al·legació: si bé és ben cert que en l'expedient no es veu reflectlt el
calcul del preu del contracte , aquesta Gerencia sempre estudia el preu de
mercat deis serveis que es volen contractar. En l'expedient objecte
d'aquesta al·legació cal dir que es varen sol·licitar preus a diverses
empreses: NEWREST, EUREST, TIBERI I MENJADORS BEL. El servei de catering a
domicili, peral nombre de persones que ho necessiten a la nostra gerencia, que és
petit, no és un servei facil de trabar. De les quatre empreses esmentades només
podien fer el servei Tiberi y Newrest. El preu de Tiberi era de 7,05 € (més IVA) i el
preu de Newrest era de 7,42 € (més IVA). Tiberi era un menú complet
d'entrega diaria, fins i tot els cap de setmana i festius, i Newrest menús en fred per
a dinar i sopar amb entrega tres dies per setmana. Contrastades les qualitats de les
dues propostes va quedar ciar que era millor la proposta de TIBERI CATERING, raó
perla qual es va decidir adjudicar-li el servei, tenint en compte que el seu menú ,en
ser molt més complet i amb més quantitat, podía servir, igualment, per sopar.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Oferta Newrest
2. Oferta Tiberi

AL·LEGACIONS

Datació: 2 Juliol 202

Nom i ll inatges:

ria Medinij A1varez

AL· LEGACIONS

Nom de !"informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:2

Pagina de !'informe:

133

Nom de l'entitat: Gerencia 061 (061)

Apartat de l'índex de !'informe: B.2.7 Gerencia 071 (061)

Paragraf contra el qual presentau l'al·legació:"La publicació de l'adjudicació en la
PLACS s'ha fet fora del termini establert en l'art. 20.2 del Decret 3/2016"

Text de l'al-legació: és ben cert que l'article 20.2 del Decret 3/2016 diu: ". En el
termini d'un mes des de la formalització del contracte o, si s'escau, de l'aprovació de les
incidencies, els organs de contractació han d'haver registra! en el sistema les dades exigides
sobre el contracte o la incidencia, i han d'emplenar, pera aquesta finalitat, els camps de dades
requerits per l'aplicació i fer l'enviament". En l'expedient objecte d'aquesta al·legació la
formalització del contracte es va efectuar en data 25 de gener de 2018 i
l'enviiament de l'adjudicació a IPLACS el dia 2 de mars de 2018, només ha excedit
del termini establert 5 dies que, tenint en compte el mes de febrer de 28 dies i
l'acumulació de tasques i pocs mitjans humans del departament encarregat de
la publicació no consideram que sigui una incidencia destacable. Sempre
s'intenta complir amb els terminis lega Is, pero, desgraciadament, el dia a dia i els
recursos disponibles ho fan molt difícil.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Data formalització
2. Anunci adjudicació

AL·LEGACIONS

Nomi

es:Nuri

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional deles
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.:3

Pagina de !'informe:

133

Nom de l'entitat:Gerencia 061 (061)

Apartat de l'índex de l'informe:B.2.7. Gerencia 061 (061)

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:" Durant els exercicis 2016-2018, el
Servei de Salut ha tramitat contractes amb objectes coincidents. S'hi aprecien indicis de
fraccionament, ates que hi concorren les circumstancies següents: contractació independent
de diversos elements d'una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador de sis
mesas abans de l'inici de la prestació a sis mesas després de la seva conclusió, i ultrapassant
l'import previst en l'art. 138.3 del TRLCSP (lnstrucció 1/2010). En conseqüencia, el procediment
utilitzat no ha estat el correcte"

Text de l'aHegació: L'objecte del contracte, menús peral personal de guardia,
és un producte especialment sensible respecte a la satisfacció deis treballadors
als qui va destinat. En anteriors exercicis s'ha estat testant diferents opcions al
respecte: línia en fred ,que estalvia freqüencies, distribució diaria, anar a recollir
els menús directament... Els sindicats medies i d'infermeria han estat molt
pendents de la qualitat del producte i de la satisfacció del personal i tot aixo fa
que la contractació es compliqui.
Malgrat tot aixo, ara s'ha fet l'estudi per tramitar un procediment obert amb tot
alió que !'experiencia ens ha anant aportant i que pugui satisfer tots el punts
plantejats ,tant per part del personal i sindicats ,com per part de l'area de
contractació deis nostres Serveis Centrals per tal que el procediment sigui
l'adequat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL·LEGACIONS

1.

J

Datació: /

Carrec:

N.om.de l'info.rme; Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonomade les Illes Balears corresponent als
exercids 2017-2018

AHegació núm.: 3

Pagina de !'informe:

135
136
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Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En la memoria relativa a la necessitat de contractar el servei, de 4 d'octubre de 2018,
hi consten els criterís d'adjudicació, la puntuació i la forma de valoració que s'han
seleccionat peral procediment d'adjudicació, pero no se'n justifica /'eleccíó (art. 116.4.c
de la LCSP).
El PCAP de l'expedient núm. 1 no defineix suficientment un deis criteris d'adjudicació
avaluable mitjanfant judici de valor: criteri d'adjudicació 3.2 «qua/itat de /'equ;p huma
incorporat». No es concreta com ha de ser el perfil del personal perque pugui afectar
de manera significativa la millor execució. Es diu que s'avalua «especíalment
/'existencia de perfils de suport in situ», pero no es detalla com ha de ser el perfil
professional d'aquest suport.
L'apartat F.2.b del PCAP de l'expedient núm. 1 inclou /'import mínim de l'asseguran~a
com a mitja d'acreditació de la solvencia, pero no els riscos que han de cobrir ní la
data de vigencia (art. 67.7 del RGLCAP).
En el PPT de l'expedient núm. 1, /'objecte del contracte s'expressa de forma generica i
dona poca informació sobre els serveis que s'han de dur a terme. A més, en l'apartat
de «/'entorn tecnológic i d'explotació» de l'A TIB l'objecte no consta deta/lat de forma.
Tampoc consten detal/ats els requestís mínims deis perfils deis professionals
(titulacions, experiencia, formació), de forma que aixó dificulta la valoració posterior
de les mi/lores que presentin els licitadors. Tots aquests aspectes suposen una Jimitacíó
a la concurrencia d'empreses que desconeíxen l'entorn tecnológic de l'A TIB.
L'apartat 8 del PPT de l'expedient núm, 1, «estructura normalitzada d'ofertes», inclou
un capttol anomenat <<el licitador «, que inclou només dos punts: un de capacitat
tecnica i un altre d'experiencia. Aquest capítol no hauria de ser al PPT, ates que són
criteris per acreditar la solvencia tecníca del licitador que jo consten al PCAP.

Text de l'al-legació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recomanació de la SCIB d'incloure en els expedients de forma clara la justificació
deis criteris que s'han de tenir en consideració per adjudicar els contractes.
Índex de la documentació que adjunta u (si escau):
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1.

Datació: 8 de juliol de 2021
Carrec: cap del

Nom i llin'

s

,vei Jurídic de l'ATIB

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.: 1

Pagina de !'informe:

135

Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:
1. Aspectes generals

La pressupostació del contracte de J'expedient núm. 1 no s'adequa, en la darrera
mensualitat, al moment en que /'obligació és exigible, si no al moment en que es
produeix la prestació del contractísta (lnstruccíó 2/2017 de la íntervenció General). Per
tant, aquest contracte s'hauria d'haver regístrat com un expedient pluríennal amb 11
mensualitats a l'any 2019 í una mensualítat a l'exercici 2020.

Text de l'al-legació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recomanació de la SCIB. Els contractes tramitats per a l'exercici 2021 s'han dut a
terme com un expedient pluriennal i s'han imputat les mensualitats de desembre
a l'any següent.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

.rvei Jurídic de l'ATIB

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al-legació núm.: 2

Pagina de !'informe:
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Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:

2. Definició de l'objecte del contracte

Aixó no obstant, el PPT de l'expedient núm. 1 dona poca ínformació i l'objecte del
contracte s'explica de forma generica: l'entorn tecnológic no es detalla amb concreció,
no s'anomena el sistema MARES (Sistema de modernització administrativa de recursos
económics) ni les funcionalitats de l'ap/icació. Tots aquests poden limitar la
concurrencia deis possib/es licitadors.
Text de l'aHegació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recomanació de la SCIB.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1.

Datació: 8 de ju iol de 2021
Carrec: cap del¡ .ervei Jurídic de l'ATIB

. Asunción Bespín Oliver
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
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Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de l'informe: C.1

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
4. Preus deis contractes

Aixó no obstant, en l'expedient núm. 1 aquesta memoria no inclou, i, per tant, no
consta Justificat en l'expedient, el detall deis imports deis costos directes (costos
salaríais) , així com els conceptes que integren els costos indirectes i els seus imports.
Per tant, no s'indiquen tots els conceptes que integren el valor estimat no es detalla
són els costos laborals (art. 116.4.d de la LCSPJ.
A més, el PPT de l'expedient núm. 1 no inclou les unitats en que es descompon el
pressupost, és a dir, no s'hi ha inclós el preu per hora de cada prestació de servei i com
s'ha arribat en aquest calcul (art. 68 del RGLCAPJ.
D'altre banda, en aquest mateíx expedient el detall de costos per determinar el
pressupost del PCAP no són correctes, ates que al suma del detall no dona el
pressupost base de licitació; aixó no obstant, els imports correctes consten en al
memoria justificativa.
Text de l'al-legació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recoma nació de la SCIB de justíficar i raonar adequadament el preu del contracte,
així com el seu valor estimat.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1.

AL·LEGACIONS

Datació: 8 de juliol de 2021
. i Jurídic de l'ATIB
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.: 7
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Nom de l'entitat:
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:

4. Preu deis contracte
En l'expedient núm. 2 consta el certificat d'existencia de credit adequat i suficient,
¡ la memoria relativa a la necessitat justifica el preu del contra cte. Per contra, no
consta en els PPT el preu de les unitats que formen el pressupost, és a dir, el preu
unitari del cartró (art. 68 del RGLCAP).

Text de l'aHegació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recoma nació de la SCIB.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1.

Datació: 8 de julio! de 2021
Carrec: cap del Ser' eiJurídic de l'ATIB
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
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Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
6. Selecció deis contractistes

No consta en l'expedient núm. 1 el certificat amb la re/oció de lo documentació rebuda
per a la licitació o l'absencia de /icitadors, expedit pe/ cap de /'oficina receptora (art.
80.5 del RGLCAP).
La proposta tecnica relativa a/s criteris ava/uables mitjan~ant judici de valor (sobre 3)
de l'expedient núm. 1 no conté les tasques crítiques que es demanen al capíto/ 3 de la
«descripció de la so/ució tecnica ofertada» del PPT í que segons el PCAP es valoren al
punt 3. 1 de qualitat de fa solució tecnica i funcional deis sistema proposat.
La proposta tecnica (sobre 3 ) de /'adjudicatari de /'expedient núm. 1 no menciona la
justificació d'haver aplicat les mesures de seguretat designades en el Reglament (UE)
2016/679 DEL Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de fes persones físiques pe/ que fa al tractament de dades personals i a la
1/iure circulació d'aquestes, que es demana en l'apartat de «l'entorn tecnológic i
d'explotació» del PPT. Només es menciona /'aplicació de la Llei organica 1511999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caracter persona, encara vigent a la data de
rea/ització de /'oferta.
En l'expedient núm. 1, /'informe tecnic de la cap de secció de !'A.rea de Sistemes,
Tecnofogies de la lnformació i Comunicacions de 12 de novembre de 2018 es refereix
af criteri de quafitat (que es divideix en 3 punts). En general, es descriu en cada punt
de /'oferta de /'empresa licitadora, pero no es justifica ni es detalla amb exactitud la
valoració deis punts. En concret, en el punt de «qua/itat de /'equip huma incorporat»
només es detallen e/s recursos que ha ofert /'empresa licitadora, es diu que en /'oferta
es detalla el CV i que es propasa un suport in-situ d'un expert despla~at a les
dependencies de l'A TIB, com a míním, dos díes a la setmana i un servei de línia
permanent. El criteri es valora en 6 punts (de 10 ), pero no es correcta per que se li
dona aquesta puntuació i en que afecta aquest equip huma en una milfor execució de
fa prestació.
No consta en l'expedient núm. 1 la consulta al Registre Oficial de licitadors de l'Estat
de l'órgan de contractació a efectes de comprovar fa persona/itat i al capacitat d'obrar
del /ícitador, així com la solvencia económica í financera que té, encara que, d'acord
amb f'expedient, tenia l'autorització del licitador per fer-ho.

AL·LEGACIONS

Text de l'aHegació:
S'ha donat trasllat d'aquestes incidencies i del PPT a la cap del Serveí de l'Area de
Sistemes, Tecnologies de la Informació i Comunicacions amb l'objecte d'adoptar
les mesures adients perdonar compliment a aquesta recomanació de la SCIB en
la tramitació del proper contracte de Servei de millora i perfeccionament del
sistema de gestió informatica de l'ATIB (MARES).
En relació al fet de que no consta la consulta al Registre Oficial de licitadors de
l'Estat, cal esmentar que amb la documentació aportada estava acreditat el
compliment deis requisits pero s'accepta la recomanació i s'han adoptat les
mesures adients per poder donar compliment a aquesta recoma nació de la SCIB.

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

Datació: 8 de juli
vei Jurídic de l'ATIB
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Nom de !'informe: Informe provisional de les

subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018
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Nom de l'entitat:
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

6. Selecció deis contractes

En l'expedient núm. 2 no consta el justificant de recepció de la invitació de /'empresa
convidada a participar en el procediment de negociació. En el mateix expedíent núm.
2 el justificant de recepció del requeriment previ a l'adjudicació de documentació té
data de 26 d'octubre i la data de recepció és del 27 d'octubre de 2017. La fianc;a es
presenta el 16 de novembre 1~ per tant, /ora del termini deis 10 habils establerts (art.
151.2 del TRLCSP). Per contra, segons la proposta i al resolució d'adjudicació consta
que el justificant de recepció del requeriment és de 2 de novembre, encara que no en
consta una copia en l'expedient.

Text de l'aHegació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recomanació de la SCIB. S'adjunta correu de remissió de la invitació on consta
l'arxiu.
Índex de la documentació que adjuntau (si esca u):

1.

Datació: 8 de juliol de 2021
Carrec: cap del Se vei Jurídic de l'ATIB

unción Bespín Oliver
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Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presenta u l'aHegació:
8. Execució del contracte
No consta en /'expedient núm. 1 la justificació d'haver realitzat comprovacions a
contractista sobre les condicions especials d'execució.

Text de l'al-legació:

S'han adoptat les mesures adients per poder donar compliment a aquesta
recomanació de la SCIB.
Índex de la documentació que adjuntau {si escau):

1.

Datació: 8 de 'uliol de 2021
ervei Jurídic de l'ATIB

j

I

Nom i lhnat es: M. Asunción Bespín Oliver
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Nom de l'entitat:
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de l'informe: C.1

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
8. Execució del contracte

Totes les factures de l'expedient núm. 2 i una factura de l'expedient núm. 1 s'han pagat
Jora del termini de 30 dies des de la conformitat del subministrament (art. 216.4 del
TRLCSP).

Text de l'aHegació:

S'han adoptat les mesures adients perdonar compliment a aquesta recomanació
d'habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu deis contractes
en els terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1.

Datació: 8 de juliol de 2021
Carrec: cap del S ryei Jurídic de l'ATIB
I

j

nción Bespín Oliver
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Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

AHegació núm.: 10
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Nom de l'entitat:

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Apartat de l'índex de !'informe: C.1

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
8. Execució del contracte

No consta en /'expedient núm. 2 la Resolució sobre la devofució de la fiani;a i el
documentjustificatiu de devolució.

Text de l'aHegació:
S'ha aporta la documentació. Es deixa constancia a l'expedient de la copia del
informe justificatiu i Proposta- Resolució devolució garantia requerida al Servei de
Recaptació Voluntaria de l'ATIB.

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

Informe justificatiu sobre la sol·licitud devolució de l'aval.

2.

Proposta-Resolució devolució garantía.

Datació: 8 de julio! de 2021
rvei Jurídic de l'ATIB
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Nom de l'entitat: Agencia de Turisme de les Illes Balears (actual AETIB)

Apartat de l'índex de !'informe: D.3.b

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
La contractació del servei es regeix pel TRLCSP. Aquestes normes s'interpreten de
conformitat ambles disposicions de la Directiva 2014/25/UE del Parlament
Europeu, de 26 de febrer, en tot el que hi tingui efecte directe.

Text de l'aHegació:
En els preceptes citats de la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu, de 26
de febrer, entenem que aquests no tenen efecte directe ja que no protegeixen
drets deis particulars i en el moment de la contractació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, perla qual es transposen a
l'ordenamentjurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 encara no estava en vigor.
D'aquesta forma, l'article 46 de la directiva no seria aplicable, donat que en les
qüestions relatives als lots l'article aplicable és el 86.3 del TRLCSP:
"Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el
expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su
división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento
separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto".

Per tant, no existia l'obligació de justificar la no divisió en lots.
Així mateix, el TRLCSP no preveu que !'informe d'adequació de preu de mercat fos
preceptiu.
Pel que fa a la no definició de manera clara i inequívoca deis tipus de
modificacions previstes a l'apartat B.20 del PCAP, aquestes remet als supósits de
l'article 107 del TRLCSP, motiu pel qual queden definits de forma clara i inequívoca
per remissió a la llei.

AL· LEGACIONS

Finalment, la prorroga del contracte es va enviar a la Junta Consultiva de
Contracció Administrativa de les Illes Balears.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

1. Justificant d'enviament a la Junta Consultiva de Contracció Administrativa
de les Illes Balears.
2. Publicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Datació: 13/07/2021

Nom i llina ges: Francesc Mateu Aguiló
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Nom de l'entitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.
Apartat de l'índex de l'informe:

D.4b.3

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
1

ºEn Pexpedient no consta la justificació de l elecdá deis criteris d'adjudicaciá ni de fa seva
panderació.
La fórmula estabJerta al PCAP per valorar les ofertes económíques., Pelecciá de la qua/ no
consta justificada en l'expedient, és diferent segans si la baixa és superior a inferior al 10 96.
Aquesta combinaciá de fórmules penalitza les boixes significatives. ª
Text de l'aMeaació:
Resulta molt rellevant deixar constancia, tal i com apareix en el propi informe provisional de
la Sindicatura de Comptes de les ll]es Balears (endavant SCIB), en la pagina 147, apartat
D.4.b.1 que nsFM esta subjecte a l'ap/icació de la L/ei 31/2007, de 30 d)actubre, de contractes

en els sectors de taigua, /'energía, els transports i els serveis postals., quan subscrigui contraetes dins l'ambit de la reolització de les activitats necessaries per camplir ractivitat institucional
(tronsportferraviari), per un import superior afs flindars fixats per l'artlcle 16. PeJ que fa a la
resto de contractes, SFM té la cansideroció de poder adjudicador, o /'efecte de 1-'ambit d'opJ;cació subjectivo del RDL 3/2011, de 14 de novembre~ pe/ qua/ s'aprava el TRLCSP. 11

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

La normativa que regeíx en el contracte objecte d'informe es la Llei 31/2007 de sectors exclosos, norma vigent en el moment de la licitació (en el que recordem que no s'havia aprovat la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, -LCSP- perla quar es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014).
La referida Llei 31/2007 conté unes prescripcions més laxes que les recollides en el propi
TRLCSP i en la LCSP.

1

No preveu la referida Llei 31/2007 a la que es traba subjecte SFM respecte del contracte objecte d'analisi la necessitat (ni molt menys la preceptivitat) de que s'hagi de realitzar justificació de l'elecció deis criteris d 1adjudicació ni de la seva ponderació, més enlla de que la direcció
del contracte corresponent assumeixi aquesta responsabilitat davant Vorgan de contractació
quan propasa els referits criteris i els inclou en el PCAP. A més a més, la seva ponderació
consta en el propi PCAP, aprovat pel referit organ de contractació, que va acceptar els criteris
inclosos en la proposta de PCAP realitzada pels responsables del contracte.

AL· LEGACIONS

Per últim, i com argument que reafirma tot !'anterior, resulta molt rellevant que sigui la
referida Llei 9/2017 (endavant LCSP) la que contempli aquest exigencia de justificació
específica en el seu article 146, article que no té equivalencia identica en el TRLCSP.
A part de !'anterior, en relació a la fórmula empleada, consultats els responsables del
contracte (que ostenten també la condició de directors del contracte i de les obres i han emes
un informe a l'efecte), manifesten que aquest tipus de fórmula, en contra del que consta a
!'informe provisional, no penalitza les baixes significatives, sinó que afavoreix sempre baixes
superiors al 10% i, a partir d'aquest valor, recompensa linealment l'esfori;: deis licitadors de
forma constant. Com a mostra evident de que no es penalitzen les baixes significatives, basti
l'exemple de que la baixa mitjana de les ofertes presentades a aquest procediment fou del
26,81%.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.lnforme del tecnic en infraestructures i la tecnica en instal-lacions "AJ·Jegacions al resu/tat
de la fiscalització continguda a l'lnforme provisional de les subvencions í deJs contractes de la
Comunitat Autónoma de les //les Ba/ears corresponent als exercicis 2017-2018 elaborat perla
Sindicatura de Comptes de les //les Ba/ears en relació a J'expedient relatiu a les Obres
d'electrificació del tram Enlla~-Manacor (CD 18/16)."

Datació: 13 de juliol de 2021.
C1Jrrec: director-gerent SFM

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:

z
148

Nom de f entitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de l'informe:
D.4 b.3

Paragraf contra el qual presentau l'al•legació:
"No consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, /et que incompleix el que
s 'estob/eix en J'art. 46 de la Directiva 2014/24/UE."

Text de l'al-legadó:

La justificació perno dividir el contracte en lots es va realitzar en informe complementari de
data 29 de juliol de 2016, que s'adjunta.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

l.

Informe complementari del tecnic en infraestructures i la tecnica en instal-lacions,
de dia 29 de juliol de 2016, relatiu a la licitació unitaria (sense divisió en lots) del
contracte d'obres pera l'execució del projecte "Aetualització projecte constructiu:

electrificació del tram En/la~-Manacor."

Datació: 13 de juliol de 2021.

Carrec: director-gerent SFM.

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma

Al·legació núm.:

3

de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018
Pagina de !'informe:

148

AL·LEGACIONS

Nom de rentitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de !'informe:
D.4 b.3

Paragraf contra el qual presenta u f al-legació:

"Lo clausulo 24 del PCAP (i 9 del contracte farmolitzot), relativo a modificocians del cantrocte,
estableix que el controcte es pat modificar per roons d'interes púb/ic de conformitot omb els
orticles 210, 219 i 234 del TRLCSP. Aixó no obstant, J'ortic/e 210 del TRLCSP inclou una
prerrogativa que correspon exclusivoment o les odministrocions públiques.,,

Text de l'al-legació:
En el Quadre de Característiques Basiques del Contracte (indos en el PCAP que va regir el
procediment d'adjudicació del referit contracte es preveu el següent:

ºRÉGIMEN JURÍDICO: Contrato sujeto a lo Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre procesos de
contratación en los sectores del aguo, la energía, los transportes y los servicios pasto/es.
También resultará de aplicación oque/la normativa a la que el presente PCAP se remito
expresamente.
NATURALEZA JURÍDICA: Privada, sin perjuicio de lo observancia de lo normativa de derecho
público o la que se remite el presente Pliego, dado el interés general perseguido con la
actuación.,,
Conseqüentment, el PCAP fa una referencia específica a la naturalesa privada del contracte,
pero amb un matís important: el PCAP es remet a normativa de dret públic que resultara
d'aplicació en els casos en que així es contempli en el propi PCAP, i tot aíxo ambla finalitat de
protegir i defensar l'interes general perseguit amb l'actuació.
Dit amb altres paraules, des de el moment que el contracte es de naturalesa privada i esta
subjecte a una llei molt més laxa que el TRLCSP (Llei 31/2007, de 30 d'octubre, de contractes
en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, com manifesta la
propia SCIB en la pagina 147, apartat D.4.b.1 de !'Informe provisional objecte d'al-legacíó),
l'organ de contractació, emparat en aquesta possibilitat de poder regular de forma diferent a
la prevista en el TRLCSP aquests aspectes que la propia Llei d'aplicació li permet, ha preferit
que regeixi la normativa administrativa de contractació amb la finalitat de protegir l'interes
general en que es fonamenta l'actuació, a efectes de seguretat jurídica.
Es per tant la propia naturalesa del contracte (privada) la que permet que es puguin concretar
les prescripcions del PCAP en aquest sentit. Resulta rellevant que ni els licitadors ni tercers en
cap cas varen al•legar en contra del contingut del PCAP ni varen interposar recurs al respecte.

fndex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL· LEGACIONS

1.

Datació: 13 de julio! de 2021.

Carrec: director-gerent SFM.

Nom i llinataes: Mateu capella Ribot.

AL·LEGACIONS

Nom de rinforme: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

AMegació núm.:

Pagina de !'informe:

4

148

Nom de l'entitat: SERVE IS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de rinfonne: D.4 b.3

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació: "El període compres entre la data d'oberturo

de fes proposicions i la data d'adjudicació del contracte és superior al període maxim de dos
mesas que estableix l'art. 161 del TRLCSP, una vegada descomptada una suspensió de 16 díes
del procedimentdictada pe/ TACRC"

Text de l'al·legació:

Tal i com apareix en el propi informe provisional de la Sindicatura de Comptes de les llles
Balears (endavant SCIB}, en la pagina 147, apartat D.4.b.1 que "SFM esta subjecte a /'aplicació

de la L/ei 31/2007, de 30 d'octubre, de controctes en els sectors de l'aigua, l'energia, e/s tronsports i els serveis postals, quan subscrigui contractes dins l'ambit de la realitzacíó de fes actívitats necessiiries per compf;r /'actívitat ;nstitucional (transport feffoviari), per un import superior als 1/indars fixats per l'artícle 16. Pe/ que fa a la resta de contractes, SFM té la consideració de poder adjudicador, a J'efecte de J'iimbit d'aplicació subjectiva del ROL 3/2011, de 14
de novembre, pe/ qua/ s'aprova el TRlCSP. ~~
El contracte objecte d'informe esta subjecte a la Llei 31/2007, que té unes prescripcions
normatives molt més laxes que las previstes al TRLCSP.
En aquest sentit, el Punt 10 de les condicions particulars de l'adjudicació del contracte del
PCAP no es remet al referit TRLCSP a l'hora de regular el termini d'adjudicació, per la qual
cosa s'ha d'entendre com no incomplert el referit termíni de dos mesas.
A part d'aixo, a efectes de concretar les raons que varen provocar que la data d'adjudicació
fos aquesta, la direcció del contracte ha manifestat (en informe redactat a l'efecte) que varen
precisar d'un temps addicional respecte d'altres projectes com a conseqüencia de la seva
coincidencia temporal amb altres procediments inajornables (com el manteniment de l'electrificació) i també per l'elevat grau de complexitat de la valoració efectuada.

AL· LEGACIONS

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.lnforme del tecnic en infraestructures i la técnica en instal-lacions "Al·legacions al resultat

de fa fisca/ització continguda a /'Informe provisional de les subvencions i deis contractes de fa
Comunitat Autónoma de les 11/es Ba/ears corresponent a/s exercicis 2017-2018 efoborat perla
Sindicatura de Comptes de les 11/es Balears en relació a l'expedient refatiu a les Obres
d'electrificoció del tram Enllaf - Monacor (CO 18/16). ª

Datació: 13 de julio! de 2021.

Carrec: director-gerent SFM.

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.

AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:

5

148

Nom de l'entitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de rinforme:

D.4 b.6

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

"No consten tramesos els certificats de bono execució d'obres ferroviaries que ha realitzat
l'odjudicatari, d'import igual o superiora fes abres licitades ifinalitzades en el període 20112016, que s'exigeixen conforme a l'apartat 9.2.c del PCAP. n
Text de l'al-legació: S'adjunten els certificats requerits, que varen ser objecte de revisió per
part de la Mesa de Contractació i de l'Organ de contractació del present procediment abans
de l'adjudicació del contracte.

Índex de la documentadó que adjuntau (si escau):
l. Certificats de bona execució d'obres d'electrificació ferroviaria d'import igual o superior a
les obres licitades finalitzades en el període 2011-2016.

Datació: 13 de juliol de 2021.
Cfsirrec: director-gerent SFM.

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

AMegació núm.:

Pagina de !'informe:

6

149

AL· LEGACIONS

Nom de l'entitat: SERVE IS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de !'informe: D.4 b.8

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació: "El període compres entre lo data de
formalització del controcte i la data de signatura de /'acto de replanteig supera el maxim d'un
mes establert en lo clausulo 18.1 del PCAP."

Text de l'al-legació: La direcció del contracte (que també ostenta la direcció de les obres) ha
justificat la demora en la signatura de l'acta de de replanteig (mitjarn;ant informe redactat a
l'efecte) coma conseqüencia d'un retarden l'aprovació del pla de seguretat i salut de l'obra.
A aquest respecte, el coordinador de seguretat i salut va emetre el seu informe favorable el
dia 21 de juny de 2017 i l'acta de replanteig es va signar el dia següent.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
!.Informe del tecnic en infraestructures i la tecnica en instal·lacions ''Al·legacions al resultat
de lo fisca/ització contingudo a /'Informe provisional de les subvencions i deis controctes de la
Comunitot Autónoma de les lfles Balears corresponent ols exercícis 2017-2018 efoborot per fa
Sindicatura de Comptes de les llles Baleors en relaciá o f'expedient relatíu o les Obres
d'electrificació del traro En/lo~ - Manacor (CO 18/16)."

Datació: 13 de juliol de 2021.

Carrec: director-gerent SFM.

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.

AL·LEGACIONS

Nom de l'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de l'informe:

7

149

AL·LEGACIONS

Nom de l'entitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de fíndex de finforme: D.4 b.8

Paragraf contra el qual presentau l'al·legació: "Lo clausulo 27 del PCAP estableix que J'organ
de contractació ho d'aprovar el certificat fino/ en el termini maxim de tres mesos comptadors
de la data de recepció i que lo liquidoció de f'obra s'ho d'aprovar, com a maxim, 15 dies abans
del final del període de gorontio. Donat que el certificat final se signa el 25 de gener de 2021 i
que la /iquidaciós'oprova mitjanrant la Reso/ució de dia 12 de gener de 2021, ambdós terminis
s 'han u/trapassat."

Text de l'al-legació: Consultada la Direcció de robra (que ostenta també la condició de
direcció del contracte i de les obres i ha redactat un informe a l'efecte), en aquest cas ha
concretat que una part substancial de la demora ha estat imputable al contractista, jaque la
direcció facultativa va entregar la seva proposta en 20 de maig de 2019. Les demores des
d'aquesta data han estat causades per retards en el lliurament de documentació i pel
procediment d'imposició de penalitats per demora en l'execució de l'obra.

Índex de la documentació que adjuntau {si escau):

1.lnforme del tecnic en infraestructures i la tecnica en instal-lacions "A/.legocions al resultat
de la fiscalització contingudo o /'Informe provisional de les subvencíons i deis contractes de la
Comunitot Autónoma de les 1/les Balears corresponent a/s exercicis 2017-2018 elabarat perla
Sindicatura de Camptes de les 11/es Ba/eors en relució a f'expedient relatiu a les Obres
d'electríficació del tram En/lar- Manacor (CD 18/16).,,

Datació: 13 de juliol de 2021.
Carrec: director-gerentSFM.

Nom i llinatges: Mateu Ca pella Ribot.
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AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:
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AL·LEGACIONS

Nom de l'entitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de rinforme: D.4 b.8

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació: "la clausula 23.10 del PCAP estabfeix diverses

condicions especials d'execució de caracter essencial, en particular les relatives o drets
fabarais. No consta en l'expedíent cap pro va documental que indiqui que J'órgan de
contractació hagi dut a terme, al llarg de /'obra cap control per comprovar que f'adjudicatari
compleix de manera efectiva i continuada aquestes condicions."

Text de l'al-legació: Consultada la Direcció de l'obra (que ostenta també la condició de

direcció del contracte i de les obres i ha redactat un informe a l'efecte), ha manifestat que
com evidencia del control de les condicions especials d'execució s'han aportat declaracions
responsables signades pel gerent de la UTE en que, baix la seva responsabilitat, declara el
compliment d'aquestes condicions.

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

l.lnforme del tecnic en infraestructures i la tecnica en instal-lacions "Al·legacions al
resultat de la fiscalització continguda a !'Informe provisional de les subvencions i
deis contractes de la Comunitat Autonoma de les llles Balears corresponent als
exercicis 2017-2018 elaborat perla Sindicatura de Comptes de les llles Batears en
relació a l'expedient relatiu a les Obres d'electrificació del tram Enllai;- Manacor
(CO 18/16)."

2.

S'aporten 5 declaracions signades pel gerent de la LITE adjudicataria de les obres, als
efectes oportuns.

Datació: 13 de juliol de 2021.
Carrec: director-gerent SFM.

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al-legació núm.:

Pagina de !'informe:
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AL· LEGACIONS

Nom de f'entitat: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA.

Apartat de l'índex de rinforme: 0.4.c

Paragraf contra el qual presentau fal•legació: "En l'expedient no quedo acreditat el ca/cul del
valor estimat del contracte (art. 88 del TRlCSP ). "

Text de l'aMegació: Consta a l'expedient nota tecnica del responsable del contracte que
conclou que en base a un informe realitzat el 2016 sobre de l'estat deis senyals SILBAR de la
línia, on es constatava la necessitat d'actualitzar més de 100 cartells existents i instal·lar més
de 60 senyals addicionals, es va iniciar un expedient de subministrament de cartel Is pera SFM
i aquest contracte preveia també el subministrament de cartells per senyalitzar
adequadament les limitacions de velocitat que implica ven les obres d'electrificació, així com
altres senyals i cartells inclosos al reglament d'SFM. Ates que el preu d'un cartell i poste era
molt variable en fundó del subministrador es va decidir realitzar un contracte menor de valor
estimat maxim, 18000 euros, per tal de contractar el subministrament en fundó de preus
unitaris pera cadascun deis senyals requerits, que va ser publicat al perfil del contractant per
a coneixement de tots els licitadors interessats. El termini d'execució es va fixar en un any, o
fins a esgotar el pressupost maxim del contracte. En el Plec de Requisits del Contracte es
contempla el pressupost maxim, el termini maxim i la forma de facturació amb preus unitaris.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

l.

Datació: 13 de julíol de 2021.
Carrec: director-gerent SFM.

Nom i llinatges: Mateu Capella Ribot.
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Nom de l'entitat:

ENS PUBLIC RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l'índex de !'informe:

D.7.b.3. Expedient núm. 1
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

En l'expedient no consta cap justificació de J'elecció deis criteris ni de la seva
pondera ció.
No consta justificada la fórmula de valora ció objectiva de les oferles económiques que
estableix el PCAP.
L 'apartat K del PCAP defineix com a anorma/s o desproporcionades les proposicions
relatives a la part fixa del contracte que suposin una baixa superior al 10 %, sense
aplicar el ca/cu/ per obtenir aquesta dada a parlir de la mítjana aritmetica de les ofertes
presentades. Aixó ha provocat que aquestes proposicions s'hagin concentra! en
baixes molt properes o iguals al 1O %, cosa que disminueix de manera significativa la
re/levancia del criteri preu a favor deis criteris subjectius.
No consta cap justifícació per no dividir el contracte en lots, cosa que incompleix el
que s'estableix en l'arl. 46 de la Directiva 2014124/UE.

Text de l'al-legació:

L'expedient relatiu a la contractació del servei de notícies de l'EPRTVIB (EPC
15/16) es va tramitar de conformitat amb el ja derogat 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).
En l'expedient de contractació es varen complir els requisits exigits pel
TRLCSP en la determinació deis criteris d'adjudicació, que es varen establir
per determinar l'oferta económicament més avantatjosa, estant directament
vinculats a l'objecte del contracte, tant a les característiques de la prestació
coma les seves condicions d'execució, a ti d'identificar d'una manera objectiva
l'oferta més avantatjosa pera !'interés general.
Els criteris d'adjudicació varen ser fixats i redactats de manera clara en el
PCAP, complint amb el principi de transparencia de l'art. 150.2 TRLCSP
perqué tots els licitadors poguessin conéixer, en el moment de preparar les
seves ofertes, tots els factors que l'EPRTVIB tendría en consideració pera triar
l'oferta económicament més avantatjosa, sense provocar cap discriminació
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entre els possibles licitadors, respectant els principis d 1igualtat de tracte,
concurrencia empresarial, transparencia i no discriminació.
Quant a la ponderació deis criteris d'adjudicació, les valoracions es varen
establir de manera clara i determinada, a fi que els licitadors es trobessin en
igualtat a l'hora de la valoració de les seves ofertes. L'expedient de
contractació compleix amb el principi de transparencia en el sistema d'atribució
de puntuació deis criteris de valoració a fi d'evitar la discrecionalitat, valorantse únícament aspectes considerats en els plecs i no atorgant-se puntuació pel
compliment de requisits obligatoris o avaluats en la solvencia.
Els criteris d'adjudicació triats i la seva ponderació consten degudament
detallats en el PCAP i en l'anunci de licitació, essent la ponderació total deis
criteris objectius molt superior a la deis críteris subjectius: la puntuació maxima
atorgada als criteris avaluables mitjan<;:ant fórmules és de 80 punts (60 punts
oferta económica i 20 punts oferta técnica relativa a criteris avaluables
mitjan<;:ant fórmula) mentre que la puntuació maxima atorgada als criterís
avaluables mitjan<;:ant judici de valor és de 20 punts
En tractar-se d'un contracte de serveis, es va complir amb el mandat de l'article
150.3, g) TRLCSP d'establir la valoració de diversos criteris per a l'adjudicació
del contracte, precisant-se de conformítat amb l'apartat 4 de l1article 150, la
ponderació relativa atribu'(da a cadascun d'ells, fixant-se una banda de valors
amb una amplitud adequada. Tant els criteris d'adjudicació com la seva
ponderació consten adequadament detallats en el PCAP amb expressió deis
seus requisits, límits, modalitats i característiques.
En el present cas, els criteris d'adjudicació avaluables objectivament
representen el 80% de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes,
mentre que la puntuació maxima atorgada als criteris avaluables mitjarn;ant
judici de valor és de 20 punts.
En quant als criteris d'adjudicació relacionats amb la qualitat en la prestació
del servei representen el 40% de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes.
Les fórmules emprades per a ponderar els criteris d'adjudicació han tingut en
compte un calcul proporcional entre els criteris valorables en xifres i
percentatges, assignant-se a la proposició económica el 60% de la puntuació
i el 20% a les proposicions de millores técniques:
-

Aportació de sistemes de transmissió per 4G (maxim 9 punts)
Aportació de 50 jornades/any d'operador de camera freelance a
Formentera (maxim 4 punts)
Aportació de 50 jornades/any d'operador de camera free/anee con
motxila 4G en Madrid y/o Barcelona (maxim 4 punts)
Aportació 2 óptiques gran angular (maxim 3 punts)
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Sense obviar els criteris no valorables objectivament, relatius a la proposta
organitzativa de l'adjudicatari, que tenen incidencia directa en la qualitat en la
prestació del servei, ponderables amb un 20% de la puntuació total:
- La descripció del planning horari del personal adscrit al servei, que valora
amb major puntuació les ofertes que distribueixin de forma més eficient els
recursos humans, amb un 8% de la valoració
- El sistema de treball, els procediments associats a la prestació del servei i
l'organització de comandaments metodologia proposada per al seu
desenvolupament, als quals s'atorga un 7% de la valoració, tenint en compte
la gestió eficient deis viatges, l'aportació d'un tarifari competitiu i tancat per a
les cobertures en les capitals europees i extracomunitaries més importants, el
sistema proposat d'actualització constant del portal de notícies de l'EPRTVIB
- Finalrnent, s'atorga una valoració del 5% a la proposta formativa
Els criteris d'adjudicació estan formulats de manera objectiva amb ple respecte
als principis d'igualtat, no discriminació, transparéncia i proporcionalitat, que
permetin identificar l'oferta que presenti la millor qualitat-preu des de la
perspectiva i observanc;:a de les polítiques d'igualtat, accessibilitat, seguretat i
salut laboral i ocupació.
Per altra banda, a l'hora d'avaluar les ofertes, en els informes de valoració es
van justificar degudament les puntuacions i els criteris d'adjudicació es van
aplicar de manera objectiva i uniforme a tots els licitadors sense sofrir cap
modificació.
En conclusió, els criteris d'adjudicació d'aquest expedient de contractació
compleixen ambles condicions que marca el TRLCSP, a saber:
1. Estan vinculats a l'objecte del contracte.
2. S'han publicat préviament.
3. Són específics i quantificables objectivament.
4. Respecten el principi de no discriminació.
En quant a la fixació de les ofertes anormalment baixes, de conformitat amb
l'article 152.2 del TRLCSP "Cuando para la adjudicación deba considerarse
más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los
criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán
indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposición no puede ser cumplída como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales." La regulació del TRLCSP no contenia la
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prevísíó de l'actual article 149.2 b) LCSP pel que fa a la necessitat d'establir
parametres objectius que permetin identificar els casos en qué una oferta es
consideri anormal, referits a !'oferta considerada en el seu conjunt. Per tant,
havent una pluralitat de criteris d'adjudicacíó, s'entén correctament establert
en el PCAP el parametre del percentatge de baixa sobre el pressupost base
de licitació per damunt del qual les proposicions es consideraran anormals o
desproporcionades. Així mateix, no es disminueix de manera significativa la
rellevancia del criteri preu a favor deis criteris subjectius, ates que la puntuació
maxima atorgada als criteris avaluables mitjancant fórmules és de 80 punts (60

punts oferta económica i 20 punts oferta técnica relativa a criteris avaluables
mitjan9ant fórmula) mentre que la puntuació maxima atorgada als criteris
avaluables mitjancant judici de valor és de 20 punts.
En quant a la divisió en lots, atenent la naturalesa de l'objecte del contracte,
no resulta possible la divisió en lots del servei, en quant una pluralitat de
contractistes diferents impossibilitaria la necessaria coordinació de 1'execució
de les diferents prestacions, atesa la naturalesa integral del servei mateix, que
precisa i es beneficia d'aquesta condició integradora.
Índex de la documentació que adJunteu (si escau):

Dataci6: 12 de juliol de 2021

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R: Q0700458C) el
día 14/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

AL·LEGACIONS

-

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la Comunitat Autónoma
de les llles Balears corresponent als exerdcis 2017-2018

Af.legació núm.:

·.-

;:

..

·•.·._

- .·.

Pagina de !'informe:

155

Nom de l'entitat: ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEAR$
Apartat de l'índex de !'informe:

D.7 4. Pre u deis contractes
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

En l'expedient núm. 1 no consta un informe per justificar que el preu de contracte és adequat
al de mercat. Sí s'ha aportat una memoria amb f'objectiu de justificar la variació del preu del
contracte en relació amb el vigent en el moment de fa ficitació. Tot i aixó, aquesta memoria és
incompleta i no justifica el preu total de licitació. Els arguments aportats no permeten
concfoure per que hi ha un increment del 10% o qualsevol altre percentatge. A més,
l'argumentació utilitzada es basa en la producció de nous espais de programació, que podrien
ser objecte d'un altre contracte.
Text de l'al-legació:

L'expedient relatiu a la contractació del serveí de notícies de l'EPRTVIB (EPC
15/16) es va tramitar de conformitat amb el ja derogat 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).
En l'expedient de contractació es varen complir els requisits exigits pel
TRLCSP en la justificació del preu. En la memoria de sol·lícitud d'inici del
procediment pera la contractació del servei de notícies pera televisíó i radio
de l'EPRTVIB, signada pel director Transmédia i la gerent de l'EPRTVIB en
data 27 de juliol de 2016, estableix que l'estimació del preu del contracte ha
resultat de l'analisi de /'actual servei, a més de /'experiencia i el coneixement
deis costos de la producció de nofícies.
L'article 87.1 TRLCSP estableix que "En los contratos del sector público, la
retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse
en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de
otras contraprestaciones en los casos en que ésta u otras Leyes así lo
prevean. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado
para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de
su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar
el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre
oferlas con valores anormales o desproporcionados"

.,
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De conformitat amb l'anterior. el preu es va fixar tenint en compte eJ preu de
mercat, basant-se en el cost de r'actual servei, desgfossat en costs fixes.
variables i benefici industrial.
En el document 11 de l'expedient administratiu consta el document
uAclariments a la Memoria Justificativa d'inici del procediment per a la
contractaci6 del seNei de noticies per a la televisió i radio de l'EPRTVIB" el
qual fonamenta de forma detallada el preu de licitació del servei, atesos els
costos de recursos humans que duu implfcita l'execució del contracta, que
resulta necessari augmentar als efectes de millorar el servei, augmentat la
qualitat def servei i els minuts de producció, recuperar les desconnexions
territorials de Menorca i Eivissa-Formentera, així com els recursos humans i
técnics assignats en aquestes illes
Queda per tant. degudament justificat que el preu del contracta és ajustat at
preu de mercat
fndex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datacló• 12 de Juliol de 2021
e l'EPATVIB

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R: Q0700458C) el día 14/07/2021 con un
certificado emitido por AC Representación
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Nom de l'entitat:
Ens Públic de Radiotelevisió de les llles Balears

Apartat de l'índex de !'informe:

D.7.b.4
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:
Pe/ que fa a l'expedient núm. 2, si bé consta un ínfonne Justifícatiu sobre els criterls de fixació
del preu del programa i la seva adequació al preu de mercal, aquest indica que no és possible
fixar un criteri object;u estandard que seNeixi de referencia per quantfficar el cost de fa
producció. D'altra banda, no consten els documents ni e/s ca/cuis que s'han fet seNir de base
pera les conclusions sobre el preu de fa licífació final.
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··---------------------~
Text de l'aHegació:
Entenem que la darrera frase del paragraf anterior, no correspon a aquest tipus
de contractes en tant en quant en aquest contracte no existeíx preu de licitació
final. Existeix un preu del contracte, que és el preu de la producció, els costos
de la qual s'han desglossat al pressupost aportat coma Annex I del contracte,
fruit de la negociació entre l'ERPTVIB i la productora. El pressupost ínclou:
guió í format, músiques, mitjans artístics, grafisme i informatica, material
suport, Lloguer mitjans tecnícs, documentació, desplac;aments, dietes i
menjars, premis concurs 1 altres despeses per a la producció, despeses
generals. El 80% del preu es destina a la contractacíó deis creadors/personal
destinat a la produccíó programa (amb sous dins conveni nacional).
Tates les partides incloses al pressupost són necessaris per produir un
magazine ambla standar de qualitat que 183 exigeix perles seves produccions
i que pot assumir pel pressupost destínat a la configuracíó de la graella, per tot
aixó a l'lnforme del cap de Producció, es manifesta que ha analitza el
pressupost i que aquest compleix l'esmentat standar de qualitat; igualment
manifesta que no exísteix un únic criterí objectiu i recurrent per fixar el preu del
programa, si bé dona un preu per minut, respecte del qua! afegim que és
manifestament inferior al preu per minut que habitualment es fixa per aquest
tipus de programes a altres televisions autonómiques. Per exemple, el cost
mensual del magazine que se emet de dilluns a divendres a "A Punt" (Televisió
de la Comunitat Autónoma Valenciana), titulat "BONA VESPRADA"- amb un
format i duració similar al del CINC DIES- és de 329.814, 31 €, mentre que el
cost mensual d'IB3 és de 184.978,82 €/mes
Segons el nostre parer, la fixació del preu del contracte esta justificada i
s'ajusta al preu de mercat
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA
MANRESA (R: Q0700458C) el día 14/07/2021
con un certificado emitido por AC
Representación
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Nom de l'entitat:

ENS PUBLIC RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l'índex de !'informe:

D.7.5
Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:

De l'expedient núm. 1 no s'ha trames documentacíó justificativa de la
publicació de la prórroga del contracte en el DOUE.
La comunicació del contracte a la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB
s'ha fet tora del termini d'un mes establert en J'arlicle 20.2 del Decret 3/2016.
Text de l'al-legació:

Respecte de la publicació en el DOUE, s'han complert els requisits legals de
publicitat, en quant es varen publicar en el DOUE i posteriorment en la PCSP,
l'anunci de licitació de la contractació i l'anunci d'adjudicació, no resultant
preceptiva la publicació de les prorrogues en el DOUE, havent-se publicat en
la PCSP.
Respecte de la comunicació del contracte a la Junta Consultiva de
Contracta ció de la CAIB, indicar que s'ha fet dins del termini d'un mes establert
en l'article 20.2 del Decret 3/2016. En efecte, la prorroga del contracta es va
formalitzar en data 27/02/2019, havent-se enviat la comunicació de la prórroga
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autónoma de les llles Balears en data 14/03/2019, és a dir, dins del termini
d'un mes establert a la normativa.
Índex de la documentacló que adjunteu (si escau):

1.- Comunicació a la Junta Consultiva de l'Addenda de prórroga
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Datació: 12 de juliol de 2021

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R:
Q0700458C) el día 14/07/2021 con un certificado emitido
por AC Representación
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subvencions i deis contractes de la Comunitat Auto noma
de les llles Balears corresponent als exercicis 2017-2018
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Nom de l'entitat:

Ens Públic de Radiotelevisió de les llles Balears
Apartat de l'índex de !'informe:

D.7. 7
Paragraf contra el qual presentau l'al-legació:

El contracte núm. 2 formalitzat conté un error material en la clausula «VI. Preu», donat
que el preu de producció sense /VA expressat en xi/res {919 milers d'euros) no coincideix
amb l'expressat en lletres (421 milers d'euros).
Text de l'al-legació:

Del propi contracte, s'evidéncia que es tracta d'una errada material o de
transcripció de l'import expressat en lletres, per quant a la clausula "l.
OBJECTE" consta expressament que el preu del contracte, IVA excl6s, és de
919.872,89 euros, i en la mateixa clausula "VI. PREU" s'indica que el preu per
capítol és de 7.478,64 euros, IVA excl6s, del que es deriva que el preu total
del contracte és de l'import expressat en xifres.
Es tracta en qualsevol cas d'una errada material o de transcripció, que no té
cap rellevancia formal.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 12 de juli9I de 2021

,...

/

Carre/ Dlr-e~t\~ ~en , r~~de l'~PRTVIB

-rJ 18r
J
r l

-

.,

1

J

ll -

~,,\!--:-r-1- -

1

\ ~ ,J
V
Y \..

Non, i llinatges: Andreu Manresa Monserrat

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R:
Q0700458C) el día 14/07/2021 con un certificado
emitido por AC Representación
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Nom de l'entitat:
ENS PUBLIC RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l'índex de !'informe:

D.7 .b.8. Expedient núm. 1

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:

En l'expedient núm. 1, el PCAP estableix determinades condicions especials
d'execució, de carácter social i a/tres, que es consideren essencials d'acord
amb l'arlicle 223 del TRLCSP. No consta en l'expedient cap prava documental
que indiqui que l'órgan de contractació hagi comprovat que l'adjudícatari
compleix /'objecte del contracte.

Text de l'aHegació:

L'EPRTVIB ha verificat el compliment per part de !'empresa contractista del
servei LIQUID MEDIA de les condicions especials d'execució del contracte, en
especial les de caracter social i les obligacions en materia de prevenció de
riscos laborals i en materia de seguretat social, com es despren de la
documentació que s 'adjunta.
Índex de la documentació que adjunteu (si escau):

1.- Declaració responsable de Liquid Media del compliment de les condicions
especials d'execució previstes en el punt M del PCAP del contracte deis
serveis inforrnatius.
2.- ITA (Informe de trabajadores en alta) de Liquid Media, en el que consten
els treballadors adscrits al contracte deis serveis informatius de l'EPRTVIB
(abril 2018 i desembre 2019)
3.- RLC (Recibo de liquidación de cotizaciones) de Uquid Media, en el que
consten els treballadors adscrits al contracte deis serveis informatius de
l'EPRTVIB (agost a setembre 2019)
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4.- RLN (Relación nominal de trabajadores) de Liquid Media, en el que consten
els trebaHadors adscrits aJ contracte deis serveis informatius de rEPRTVI B
(agost a setembre 2019)
5.- Certificat de l'AEAT de que l'empresa Liquid Media es troba al corrent de
pagament de ,es obligacions tributaries
6.- Certificat de la TGSS de que l'empresa Liquid Media es troba al corrent de
pagament de les obligacions en materia social
7 .- Documentació coordinació activitats empresarials
Datac á,• 12 d

c~rrec-
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J. 101 d 2021

,o General' de, r ,p RTVIB

nresa i Monserrat

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA MANRESA (R: Q0700458C) el día
14/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación
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Nom de l'entitat:
ENS PUBLIC RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l'índex de l'informe:

D.7.b.8.

Paragraf contra el qual presentau l'aHegació:
El contracte formalitzat de l'expedient núm. 2 imposa especlficarnent al productor executiu
determinadas obligacions en materia de prevenció de riscos laborals I en materia tributaria i de
Seguretat_Social (cla_u~ules XV i XVI), l'acceptació de les qua)s s'ha de formalitzar miljan9ant la
presentac16 deis cerhf1cats corresponents. No consten en l'expedient cap d'aquesfs certificats.

Text de l'aMegació:

L'EPRTVIB ha verificat el compliment per part del productor executiu de les
obligacions en materia de prevenció de riscos labores i en materia tributaria i de
seguretat social establertes al contracte com es despren de la documentació
que s 'adjunta.
índex de la documentació que adjunteu (si escau):

Certificat AEAT de data 19/10/2018, validesa 1 any
Certificat TGSS de data 22/10/2018, validesa de 22/10/2018 fins 21/04/2019
Certificat TGSS de data 15/05/2019, validesa de 15/05/2019 fins 15/11/2019
Certificat de contractista i subcontractistes de data 14/06/2018 (vigencia de
14/06/2018 fins 13/06/2019)
Certificat de contractista i subcontractistes de data 08/04/2019 (vigencia de
08/04/2019 fins 07/04/2020)
Documentació coordinació activitats empresarials
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Datació: 12 de juliol de 2021
Carrec: Dltectór Gener I de l'EPRTVIB

'tfflr

Nom I llinatges: Andreu Manresa I Monserrat

Firmado por 78194569C ANDREU SEBASTIA
MANRESA (R: Q0700458C) el día 14/07/2021 con
un certificado emitido por AC Representación
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3¢JLQD७GH७OఛLQIRUPHఈ७

७

ఃఅ७

1RP७GH७OఛHQWLWDWఈ७'^d/M^E/dZ//^^/^dE/>>^/>>^>Z^͕
;'^/Ϳ७
७
$SDUWDW७GH७Oఛ¯QGH[७GH७OఛLQIRUPHఈ७७

͘ϴ'^d/M^E/dZ//^^/^dE/>>^/>>^>Z^͕;'^/Ϳ७
७
3DU¢JUDI७FRQWUD७HO७TXDO७SUHVHQWDX७OఛDOyOHJDFLµఈ७

La resolució per la qual s'aprova l'expedient i la despesa dels dos contractes
examinats s'ha realitzat per delegació de l'òrgan de contractació. En la resolució no
consta aquesta circumstància ni l'autoritat de procedència (art. 12.3 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre).
En cap dels expedients no està justificat que no s'alteri l'objecte del contracte per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no hagi
subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra
del contracte menor (art. 118.3 de la LCSP).
ŶĐĂƉĚĞůƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚƐŶŽĐŽŶƐƚĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſĂůZĞŐŝƐƚƌĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐ͕ŝƚĂŵƉŽĐĨŝŐƵƌĞŶ
ƉƵďůŝĐĂƚƐĞůƐĚŝƚƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐĂůƉĞƌĨŝůĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚ͘७
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7H[W७GH७OఛDOyOHJDFLµఈ७७
/௰DQ\७௹௺ఁ७YD७FRPHQ©DU७D७RSHUDU७O௰HQWLWDW७*6$,%௵७HQFDUD७DPE७XQD७HVWUXFWXUD७
SUHF¢ULD७௱VHQVH७XQLWDW७GH७FRQWUDFWDFLµ௲७L७IDOWD७GH७URGDWJH௷७/HV७SODQWLOOHV७GH७
GRFXPHQWV७V௰KDQ७DQDW७PLOORUDQW७SRVWHULRUPHQW७VHJXLQW७७SDXWHV७L७FULWHULV७VLPLODUV७D७
OHV७GHO७6HUYHL७GH७6DOXW௷७७7RWV७HOV७GHIHFWHV७GHWHFWDWV७V௰KDQ७DQDW७FRUUHJLQW७HOV७
H[HUFLFLV७SRVWHULRUV௷७
QGH[७GH७OD७GRFXPHQWDFLµ७TXH७DGMXQWDX७௶VL७HVFDX௷ఈ७
७
७
'DWDFLµఈ७ఀఅఀఀ७
&¢UUHFఈ७&DS७GHO७'HSDUWDPHQW७GH७&RQWUDFWDFLµ७GHO७6HUYHL७GH७6DOXW७
७
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७
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७
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AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

159

Nom de l’entitat: FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l’índex de l’informe:
D.10, b (contractes menors).

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

En l'expedient (núm. 1) no consta el càlcul del valor estimat del contracte (art. 88
TRLCSP).

AL·LEGACIONS

Text de l’al·legació:
En relació amb què a l’expedient no hi consta el càlcul del valor estimat s’ha de dir
que es tracta d’un contracte de serveis per preus unitaris, el pressupost total del
qual depèn de la demanda de les persones usuàries, per la qual cosa, atès que es
difícil determinar el seu valor estimat, a l’expedient es va fixar un import estimat a
l’alça, amb el límit del pressupost màxim del contractes menors de serveis
(18.000,00 € de conformitat amb el que establia el TRLCSP). Per altra banda, es fa
constar que el aquest contracte no suposa realment una despesa per a la
Fundació, ja que el servei de perruqueria es repercuteix a la factura mensual del
les persones usuàries com a servei complementari.
Per últim, es fa constar que en l’actualitat i des de l’any 2019, aquest servei està
contractat mitjançant un procediment obert (exp. 23/2019 OBERT/SERV )
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Palma, 13 de juliol de 2021
Càrrec: Gerent
Firmado por 43127719M ALEXANDRA
PAVLOVIC (R: G57421687) el día
13/07/2021 con un certificado emitido

Nom i llinatges: Alexandra Pavlovic Djurdjev

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

159

Nom de l’entitat: FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l’índex de l’informe:
D.10, b (contractes menors)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

Expedient núm. 1
Amb relació a l'execució del contracte:
− En la factura núm. 4, de 30 de juny de 2017, de la Residència Can Blai, no
consta la base imposable, ni l'IVA ni l'import total.
− Les factures núm. 5 i 20, de data 30 d'abril de 2018, corresponents a les
residències de Sa Serra i Can Blai respectivament, per uns import de 376 euros i
190,5 euros, respectivament, fan referència als serveis prestats durant el més
d'abril de 2018, per tant, estan fora del termini d'execució del contracte i superen el
límit d'un any fixat per la norma (art. 23.3 del TRLCSP).
− No consta en l'expedient les operacions relatives a la comptabilització de les
factures.
− No costa que s'hagi dut a terme la retenció per IRPF, d'acord amb els articles 75
i 76 del RD 439/2007, de 30 de març.
Text de l’al·legació:
1. La factura 4, de 30 de juny de 2017 es va trametre incompleta. S’adjunta la
factura a la pàgina segona de la qual hi consta la base imposable, l’iVA i l’import
total.
2. Les factures 5 i 20, de 20 d’abril de 2018, es varen trametre per error, ja que no
corresponen al contracte menor 29/17, sinó al 20/18.
3. S’adjunta l’extracte comptable de les factures.
4. El servei de perruqueria és considerat com a activitat empresarial a efectes de
l’Impost d’Activitats Econòmiques, per la qual cosa no s’aplica la retenció de l’IRPF
a les factures. En concret s’inclou al grup 972 (salons de perruqueria i instituts de
bellesa), sota l’epígraf 972.1:

AL·LEGACIONS

Secció 1: activitats empresarials
Divisió 9: altres serveis
Agrupació 97: serveis personals
Tot allò de conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1175/1990, de
28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre
activitats econòmiques.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Factura núm. 4, de 30/06/2017.

2.

Extracte comptable de les factures.

Datació: 13 de juliol de 2021
Càrrec: Gerent
Firmado por 43127719M ALEXANDRA PAVLOVIC (R:
G57421687) el día 13/07/2021 con un
certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Alexandra Pavlovic Djurdjev

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

159

Nom de l’entitat: FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Apartat de l’índex de l’informe:
D.10, b (contractes menors)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En cap expedient, la proposta, informe favorable i l'aprovació del document
d'autorització del contracte menor no incorpora la referència temporal del moment en
el qual han estat emesos o dictats (art. 26 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre)
Text de l’al·legació:
A la pàgina 1 de tots els contractes hi figuren la proposta de la contractació i
l'autorització (aprovació) i la disposició de la despesa per part de l'òrgan de
contractació (gerent), signades i amb la data.
En tot cas, s’ha de dir que l’article 26 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, regula els
requisis dels documents electrònics administratius de les Administracions
Públiques. La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa
l’article 2.3 de la llei esmentada, no té la consideració d’Administració Pública, per
la qual cosa, els documents d’aprovació dels contractes menors de la Fundació no
són documents administratius.
En aquest sentit, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, les fundacions són poders adjudicadors no
administracions públiques i els seus contractes es consideren privats (art. 26.1,b)
de la LCSP)
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
Datació: 13 de juliol de 2021
Càrrec: gerent

Firmado por 43127719M ALEXANDRA PAVLOVIC (R:
G57421687) el día 13/07/2021 con un
certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Alexandra Pavlovic Djurdjev

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les subvencions
i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

1

168

Nom de l’entitat:
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Apartat de l’índex de l’informe:
4. ACTIVITAT CONTRACTUAL: RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT D.3

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

D'acord amb aquesta redacció i de la combinació dels dos articles esmentats, es dedueix
que l'òrgan competent per contractar serveis, estudis, treballs i personal és el President
del Consorci, prèvia autorització de la Junta Rectora, però no fa cap menció a la
contractació d'obres, amb la qual cosa existeix un dubte interpretatiu respecte a si la Junta
Rectora és l'òrgan de contractació, en aplicació de l'art. 12.1.8 dels Estatuts. Es considera
que els estatuts del COFIB haurien de determinar de forma clara qui és l'òrgan de
contractació per a cada tipus de contracte.

Text de l’al·legació:
S’ha anotat aquesta questió que pot afectar a les contractacions futures a l’ordre del dia de la
propera reunió de la Junta Rectora, per a que determini, si cal, la necessitat de modificar els
estatuts per a clarificar aquest dubte d’interpretació.

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

Datació: 09/07/2021
Càrrec: Gerent

Nom i llinatges: Lluis Parpal Ramis

Firmado por 43057750W LUIS
PARPAL (R: Q0700459A) el día
09/07/2021 con un certificado
emitido por AC Representación

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les subvencions
i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

1

161

Nom de l’entitat:
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Apartat de l’índex de l’informe:
4. ACTIVITAT CONTRACTUAL: RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT D.11

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

No consta en l'expedient l'autorització del titular de la Conselleria d'adscripció del COFIB,
necessària ja que suposa per a l'entitat unes obligacions econòmiques superiors a 50 milers
d'euros (art. 15.2 Llei 7/2010).
Text de l’al·legació:
No queda suficientment clar a la redacció de l’article esmentat si es fa referencia al valor estimat
del contracte (que està per sota de l’import citat) o al valor amb impostos. Caldria especificar i
clarificar bé a aquest article aquest fet, tal i com es demana habitualment a la legislació
contractual.
Per altra banda tots els contractes que fa l’entitat estan subjectes a la previsió i disponibilitat
pressupostària de l’entitat aprovada per la Junta Rectora, que es remet a la UGE/Secretaria
General de la Conselleria per donar el vist i plau de les partides previstes i a aplicar per a cada
anualitat. S’entén que ja hi ha una autorització de la conselleria per poder aplicar el que ja s’ha
aprovat amb caràcter previ.

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

Datació: 09/07/2021
Càrrec: Gerent

Nom i llinatges: Lluis Parpal Ramis

Firmado por 43057750W LUIS PARPAL
(R: Q0700459A) el día 09/07/2021
con un certificado emitido por AC
Representación

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 1

Pàgina de l’informe:

11

163

AL·LEGACIONS

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
3

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3er

Text de l’al·legació:
Aportam expedient de modificació de contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe de necessitat del Director de l'obra de 16/06/2020
2. Autorització de l'òrgan de contractació a l'inici de modificació.
3. Informe tècnic
4. audiència a l'empresa constructora
5. informe jurídic
6. certificat de no despesa
7. aprovació expedient
8. contracte signat

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent

Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el
día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 2.

Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
3

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3er

Text de l’al·legació:
Aportam expedient de pròrroga 1.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Sol·licitud de la UTE de pròrroga 16/04/2020
2. Informe tècnic 20/04/2020
3. Informe jurídic 21/04/2020
4. resolució autorització pròrroga

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R:
****9182*) el día 02/07/2021 con un certificado
emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

11

163

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 2.1

Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
3

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3er

Text de l’al·legació:
Aportam expedient de pròrroga.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Sol·licitud de la UTE de pròrroga 30/11/2020
2. Informe tècnic DF
3. resolució autorització pròrroga

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el
día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

11

163

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 3

Pàgina de l’informe:

11

163

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
5

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
6

Text de l’al·legació:
Entenem que no és obligatòria la publicació de les pròrrogues a la PLASCP (ART 63
LCSP).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día 02/07/2021
con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 4

Pàgina de l’informe:

11

163

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
5

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
7.

Text de l’al·legació:
Les notificacions de l'adjudicació s'han fet per correu electrònic del Consorci als
licitadors, amb el temps suficient establert a la LCSP. Els correus que es varen
adjuntar a l'expedient són fets des d'un correu oficial i que acrediten que es varen
enviar amb la suficient antelació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el
día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 5

Pàgina de l’informe:

11

163

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
6

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4.

Text de l’al·legació:
Adjuntem còpies dels avals presentats per les empreses que constitueixen la UTE

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

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 7

Pàgina de l’informe:

11

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
6

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
5.

Text de l’al·legació:
Adjuntem contingut sobre 3 dels licitadors (criteris socials i reducció termini
execució).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Adjuntem contingut sobre 3 dels licitadors (criteris socials i reducció termini
execució).

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent

Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el
día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 8

Pàgina de l’informe:

11

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
6

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
6.

Text de l’al·legació:
Adjuntem documentació corresponent a la persona física en nom de SARCO

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. certificat del ROLECE SARCO
2. CIF SARCO
3. DNI representant SARCO
Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el
día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 9

Pàgina de l’informe:

11

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
7

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1.

Text de l’al·legació:
No és un problema de la formalització del contracte ja que aquest es va signar
dins el termini establert als plecs de clàusules administratives.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent

Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 10

Pàgina de l’informe:

11

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
8

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1.

Text de l’al·legació:
En data 5 de febrer de 2020 es produeix una cessió del contracte
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
-Resolució de l'òrgan de contractació autoritzant la cessió i notificació a la UTE
cessionària.
Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

11

Pàgina de l’informe:

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
8

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

2
Text de l’al·legació:
El proveïdor ha donat el mateix número a les dues factures, (l’import i el
concepte són diferents), adjuntam còpia de cada una d’elles
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 06/07/2021
Càrrec: gerent

Firmado por ***4601** JUAN
MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*)
el día 07/07/2021 con un
Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

111
13

Pàgina de l’informe:

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
8

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:

4
Text de l’al·legació:
És una errada material: la conformitat de la factura és de dia 21 de juny de 2019
i el pagament és de 20 de juny.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 06/07/2021
Càrrec: gerent

Firmado por ***4601** JUAN
MANUEL MARTINEZ (R:
****9182*) el día 07/07/2021
Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 1
Menor 1
Pàgina de l’informe:

11

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
C contractes menors

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3.

Text de l’al·legació:
El títol donat al contracte no afecta a la tramitació del mateix, a l'esser el mateix
llindar econòmic que el de serveis..

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:
Menor 2
Pàgina de l’informe:

11

164

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
C contractes menors

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4.

Text de l’al·legació:
S'adjunta comunicació al Registre de contractes.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Comunicació al Registre de contractes.

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 1.
CM 2

Pàgina de l’informe:

11

165

AL·LEGACIONS

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
c

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
7.

Text de l’al·legació:
El Consorci ha considerat que és un contracte d'obra d'acord al disposat a l'article
13.3 de la LCSP que diu:
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilización de la obra.
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean
susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser
sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que
funde la conveniencia de la referida contratación.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*)
el día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 2.
CM 2

Pàgina de l’informe:

11

165

Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
c

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
8.

Text de l’al·legació:
El contracte té una durada de 12 mesos i així està establert al contracte a la
clàusula 3.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent

Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.: 3.
CM 2

Pàgina de l’informe:
Nom de l’entitat:
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
c

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
9.

Text de l’al·legació:
S'aporta còpia de les factures tramitades durant l'exercici 2018.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Factures de gener de 2018 a desembre 2018
Justificants de pagament de les factures
Datació: 1/07/2021
Càrrec:gerent
Firmado por ***4601** JUAN MANUEL MARTINEZ (R: ****9182*) el día
02/07/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Nom i llinatges: Juan Manuel Martínez Álvarez

11

165

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

165

Nom de l’entitat: Consorci de Transports de Mallorca
Apartat de l’índex de l’informe: D.13

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La licitació d’aquest contracte s’organitza en dos lots. (...)La contractació del servei
es regeix per la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments en els sectors de
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, així com per remissions al
TRLCSP.

Text de l’al·legació: El Consorci de Transports de Mallorca està considerat com a
una administració pública als efectes de la Llei 30/2007, per la qual cosa està exclòs
de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007, de de 30 d’octubre, sobre procediments en
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe 2/09, d’11 de setembre, de la JCCA

Datació: Palma, 12 de juliol de 2021
Càrrec: Cap Àrea Jurídica CTM

Firmado por 43057486Z NURIA PEREA
(R: Q0700528C) el día 12/07/2021 con
un certificado emitido por AC
Representación
Nom
i llinatges: Núria Perea Pau

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

166

Nom de l’entitat: Consorci de Transports de Mallorca
Apartat de l’índex de l’informe: D.13

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: No consta justificada la fórmula de
valoració objectiva de les ofertes econòmiques que estableix el PCAP.

Text de l’al·legació: El contracte sobre adquisició d’elements tecnològics per
desenvolupar el sistema STI-R4 es va tramitar amb el TRLCSP, i per tant, amb
anterioritat a l’actual LCSP (Llei 9/2017). Així, la justificació en l’expedient de
l’elecció de les fórmules, és una obligació que apareix a partir de l’entrada en vigor
de la Llei 9/2017, però que no consta a l’anterior TRLCSP; per la qual cosa en
l’expedient de contractació auditat no s’havia de justificar l’elecció de les fórmules.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma, 12 de juliol de 2021
Càrrec:
Cap Àrea
Firmado
por Jurídica
43057486Z NURIA PEREA (R:

Q0700528C) el día 12/07/2021 con un
certificado emitido por AC Representación
Nom i llinatges: Núria Perea Pau

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

181

Nom de l’entitat: Consorci de Transports de Mallorca
Apartat de l’índex de l’informe: E. Quadre III.D.1

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: 
Obres NRE. 6 IMP. 477
Serveis NRE. 26 IMP. 4.170
Subministres NRE. 8 IMP. 191
TOTAL NRE. 40 IMP. 4.838
Text de l’al·legació: 
Obres NRE. 3 IMP. 447
Serveis NRE. 12 IMP. 4.030
Subministres NRE. 3 IMP. 135
TOTAL NRE. 18 IMP. 4.612
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Destacar que en el TRAIN-01 del 2017 es varen declarar erròniament els contractes
menors com contractes ordinaris.
Datació: Palma, 14 de juliol de 2021
Càrrec: Cap de Gestió Financera

Nom i llinatges: Miguel Angel Aneiros Vidal.



Firmado por ANEIROS VIDAL MIGUEL ANGEL
- 43095582E el día 14/07/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

183

Nom de l’entitat: Consorci de Transports de Mallorca
Apartat de l’índex de l’informe: E. Quadre III.D.3

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: 
Procediment obert i restringit NRE. 15 IMP. 4.324
Diàleg competitiu i altres NRE. 19 IMP. 225
TOTAL NRE. 40 IMP. 4.838
Text de l’al·legació: 
Procediment obert i restringit NRE. 12 IMP. 4.323
Diàleg competitiu i altres NRE. 0 IMP. 0
TOTAL NRE. 18 IMP. 4.612
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Destacar que en el TRAIN-01 del 2017 es varen declarar erròniament els contractes
menors com contractes ordinaris.
Datació: Palma, 14 de juliol de 2021
Càrrec: Cap de Gestió Financera

Nom i llinatges: Miguel Angel Aneiros Vidal.



Firmado por ANEIROS VIDAL MIGUEL
ANGEL - 43095582E el día 14/07/2021
con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Al·legació núm.:

Pàgina de l’informe:

184

Nom de l’entitat: Consorci de Transports de Mallorca
Apartat de l’índex de l’informe: E. Quadre III.D.5

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: 
Obres NRE. 0 IMP. 0
Serveis NRE. 0 IMP. 0
Subministres NRE. 0 IMP. 0
TOTAL NRE. 0 IMP. 0
Text de l’al·legació: 
Obres NRE. 2 IMP. 30
Serveis NRE. 11 IMP. 146
Subministres NRE. 34 IMP. 50
TOTAL NRE. 17 IMP. 226
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Destacar que en el TRAIN-01 del 2017 es varen declarar erròniament els contractes
menors com contractes ordinaris.
Datació: Palma, 14 de juliol de 2021
Càrrec: Cap de Gestió Financera

Nom i llinatges: Miguel Angel Aneiros Vidal.



Firmado por ANEIROS VIDAL MIGUEL ANGEL
- 43095582E el día 14/07/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

